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Resumo – Considerando a relevância da atuação da Equipe Multidisciplinar para
a qualidade dos cursos a distância, este relato apresenta experiência com a
avaliação diagnostica de uma equipe que atua diretamente com estudantes,
tutores e professores de cursos a distância. A avaliação buscou verificar com
essa equipe compreende os conceitos e especificidades da Educação a
Distância (EaD) bem como a relação deles com a atuação profissional rotineira.
Participaram 27 funcionários do centro de educação a distância de uma
universidade pública do sul de Minas Gerais. Foi aplicado instrumento de
avaliação com sete questões abertas sobre EaD diretamente relacionadas com a
rotina diária de trabalho dos participantes. Depois foi realizada entrevista
dialogada para discussão das respostas individuais e um seminário para debate
dos resultados gerais. Constatou-se que a minoria (37%) produziu respostas
adequadas, demostrando (re)conhecerem as características da EaD e
relacionarem suas especificidades com as funções que desempenham no dia-a-
dia. Os resultados indicaram ser necessário incorporar com maior ênfase a
fundamentação conceitual e o conhecimento aprofundado das especificidades da
EaD nos processos de admissão e nas estratégias de formação desses
profissionais, pois a incompreensão disso pode gerar efeitos negativos na
qualidade dos cursos.  
Palavras-chave: Gestão da EaD,  Diagnóstico, Trabalho em Equipe.
Abstract – Considering that the Multidisciplinary Team affects the quality of distance
education courses, this paper presents diagnosis of these professionals regarding these
professionals about the understanding of the concepts and characteristics of Distance
Education (DE) and its relation to the daily work. Attended 27 employees of a public
university in Brazil. Achievement test was applied with seven discoursive items and
dialogue-interview held for discussion of individual responses. After a seminar was held
to discuss the results that have proven to be a minority (37%) understand fully and
critically the conceptual dimension of DE as well as her relationship with the daily work.
Research has shown to be necessary to incorporate the conceptual basis and in-depth
knowledge of the specifics of DE in the admissions process and the training strategies of
these professionals, because this incomprehension may have bad effects on the quality
of the courses.

Keywords: Management of Distance Education, Diagnostic, Team Working,  
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1. Introdução
A educação a distância (EaD) destaca-se, na atualidade, como uma alternativa importante
para formação profissional com 15,8% das matrículas no ensino superior do país
(MEC/INEP, 2013). As instituições particulares respondem pela maioria das vagas
ofertadas em cursos a distância (86,6%), enquanto nas instituições públicas predomina a
oferta de vagas específicas para formação de professores, principalmente devido às
ações de fomento do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Nesse contexto, em
que existe destinação massiva de recursos públicos para a formação de pessoas, se faz
necessário investigar as práticas de gestão relacionadas com a oferta da graduação na
modalidade EaD. 

O sucesso na formação do estudante é a meta primordial de qualquer programa de
ensino. Nesse sentido, a organização e gestão dos cursos a distância necessitam de
informação qualificada quanto ao desenvolvimento acadêmico, mas também de como os
processos de gestão e de suporte administrativo podem colaborar para o sucesso dos
alunos. Segundo Mill e Carmo (2012), a gestão educacional em EaD apresenta diversas
especificidades  que  exigem e promovem um tipo específico de planejamento e de
atuação de quem gerencia/coordena processos e cursos nessa modalidade. Ainda
segundo Mill e Carmo (op cit) há aproximadamente uma década as instituições públicas
de ensino superior que se inseriram no sistema UAB, o fizeram, em sua maioria de forma
precária, especialmente pelo despreparo dos profissionais que atuariam nas funções de
gestão e de suporte da EaD. 

A expansão da oferta de cursos a distância e a gradativa convergência entre o
ensino presencial e as práticas virtuais têm fomentado, nas instituições públicas de ensino
superior (IPES), a convivência com novas formas de ver e organizar seus processos
acadêmicos. Do ponto de vista administrativo a educação a distância apresenta
peculiaridades por se tratar de um sistema aberto e interconectado a outros sistemas que
são influenciados diretamente pelo paradigma da sociedade em rede, conceito
desenvolvido por Castells (1999). Por isso, a gestão em EaD deve buscar a identificação
e desenvolvimento de políticas e práticas adequados e diferenciados, capazes de atender
as demandas dessa nova realidade. 

De acordo com Behar (2013), a gestão é o processo de organizar e mobilizar os
recursos humanos e materiais disponíveis e necessários para o sucesso e qualidade do
processo educacional. Principalmente no caso da Educação a Distância, quando
analisado sobre a perspectiva da sociedade em rede (CASTELLS, 1999), este processo
vem passando por revisão conceitual, ao menos no âmbito do cenário das instituições de
ensino superior. Segundo Teixeira (2012), Castells atribuiu um novo significado para a
revolução tecnológica, quando propôs o entendimento de Rede como algo mais do que as
redes de telecomunicação e de computadores com o foco voltado para as transformações
na organização e no surgimento de estruturas sociais globalmente interdependentes. Esta
perspectiva, no campo da educação, pode produzir importantes consequências teórico-
práticas. 

Neste cenário de inovações revisões conceituais e procedimentais, a implantação
de um Centro (ou Núcleo) de Educação a Distância (CEAD) na estrutura organizacional



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015
UNIREDE

das instituições educacionais públicas resultou de necessidades relacionadas à oferta dos
cursos do sistema UAB e, em paralelo, ao despreparo das universidades para trabalhar
com a EaD (MILL; CARMO, 2012). Os CEAD passaram, portanto, a funcionar como
estruturas de planejamento, de desenvolvimento e de Gestão em Rede da Educação a
Distância, com estratégias e instrumentos próprios para acompanharem e coordenarem
as várias etapas de oferta dos cursos. Isso envolve, inclusive, a observância das
especificidades legais e normativas que envolvem a modalidade EaD (LESSA, 2011).

Segundo Ribeiro, Timm e Zaro (2007) geralmente estes centros são constituídos
sem consciência das reais demandas e dos desafios a serem atendidos reunindo
profissionais que já tenham atuado na EaD sem a elaboração prévia de um plano de
trabalho e o planejamento e capacitação prévia da equipe. Por outro lado, o sucesso na
implantação desses centros tem influenciado diretamente a qualidade dos serviços
oferecidos aos clientes internos (professores, tutores, gestores e pessoal de apoio
técnico) bem como no atendimento aos clientes externos, os estudantes, considerando
que esses profissionais deverão desenvolver competências para o atendimento as
necessidades e garantir o alcance dos resultados almejados.

A inserção de um Centro de EaD na estrutura administrativa das IPES tem se
tornado cada vez mais comum, ficando sob sua responsabilidade a gestão dos processos
pertinentes aos cursos a distância. A maioria dos CEAD enfrenta muitos desafios para a
efetivação de suas atribuições e, de acordo com Ribeiro, Timm e Zaro (2007), o principal
é a estruturação e planejamento estratégicos capazes de atender plenamente aos clientes
internos: professores, tutores, equipes de produção de mídias, suporte técnico e gestores,
que atuam na linha de frente na fase inicial de implantação. Tal perspectiva de ação é
corroborada por Behar (2013, p.137), que afirma existir na EaD a necessidade de
implementação de uma gestão adequada, porém diferenciada, para cuidar dos aspectos
de design pedagógico, planejamento e estratégias de comunicação. A gestão adequada
desses aspectos pode garantir a mediação dos diferentes atores (professores, tutores,
alunos e gestores) em seus espaços de atuação (polos de apoio presencial e demais
setores envolvidos), contribuindo para a qualidade dos cursos. 

Para cumprir sua missão de dar suporte à execução de cursos de qualidade, as
estruturas dos CEAD necessitam contar com equipes de profissionais preparados para
atender as demandas pedagógicas, tecnológicas e de rotinas acadêmicas adaptadas às
necessidades dos cursos a distância. Como a expansão do sistema UAB foi muito rápida
(MILL e CARMO, 2012) a falta de pessoal didática e tecnologicamente preparado, as
limitações ou falhas técnicas e a necessidade de operacionalizar metodologia e recursos
tecnológicos muitas vezes desconhecidos pelo corpo docente se tornaram grandes
desafios (MACEDO, ZANK e BEHAR, 2013).

Teixeira (2012) destaca outro ponto que deve ser levado em conta no rol dentre
desafios enfrentados pelas instituições de ensino neste novo cenário que se apresenta.
Segundo este autor, o foco dado pelo conceito de sociedade da informação traz uma
grande tendência em se destacar demasiadamente a tecnologia no campo educacional
em detrimento da necessidade de uma visão mais ampla das mudanças paradigmáticas.
A própria discussão trazida por Castells (2009) com o conceito de sociedade em rede
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deveria ter carregado consigo uma outra: a análise de como se deve reorganizar em rede
as instituições educacionais, as suas organizações e os seus agentes. Tal processo
também passa a se constituir como uma tarefa e um desafio para as IPES, qual seja, a
organização dos espaços de construção colaborativa de materiais didáticos e dos
repositórios abertos que disponibilizam conteúdos e dinamizam o processo de circulação
destes. 

Para Teixeira (2012, p. 8), “a adoção generalizada de práticas educacionais abertas
comporta consequências importantes, as quais conduzirão necessariamente a uma
transformação radical das culturas organizacionais das instituições de ensino superior”.
Por isso pode-se falar em um processo de desconstrução do modelo tradicional de gestão
institucional, centrado em “esquemas hierárquicos, primordialmente centrados na
expertise individual” (p. 10) para um consequente processo de reconstrução destas
instituições, pautado em “novos modelos organizacionais universitários mais ágeis e
capazes de responder rapidamente aos desafios externos, reajustando a organização a
um ritmo cada vez mais rápido” (p. 9). Observa-se, portanto, o quão importante é o
trabalho articulado entre as pessoas organizadas em equipes multidisciplinares.

Diante do exposto, considera-se que é relevante observar e avaliar como os
profissionais que compõem as equipes multidisciplinares compreendem o seu trabalho e a
relação dele com a educação a distância. Com base nessa problemática, a investigação
que é relatada neste artigo objetivou diagnosticar como uma equipe multidisciplinar que
atua diretamente com estudantes, tutores e professores de cursos a distância do sistema
UAB, compreende os conceitos e especificidades da EaD, bem como a relação deles com
a atuação profissional rotineira.

2. Percurso Metodológico 
Considerando-se o contexto em que a problemática se insere, adotou-se a abordagem
qualitativa com delineamento de Estudo de Caso (YIN, 2010) pois é a estratégia preferida
quando as questões norteadoras do problema se o pesquisador tem pouco controle sobre
os eventos e se o foco está em fenômenos contemporâneos inseridos em contextos da
vida real. 

 Como técnicas de obtenção de dados foram utilizadas a observação participante
que permitiu o registro descritivo do lócus e do contexto do caso investigado, uma
entrevista semiestruturada e a aplicação de um instrumento avaliativo para análise
qualitativa da compreensão da equipe sobre aspectos específicos de atuação como
profissionais da Educação a Distância. A base teórica de elaboração do questionário
teve como referencial as obras de Behar (2013); Moore (2007, 2011); Pallof e Pratt
(2004), a legislação vigente no país, bem como os referenciais de qualidade para a
educação a distância elaborados pelo Ministério da Educação do Brasil. 

Participaram 27 funcionários (secretarias de cursos, auxiliares de secretaria e
técnicos responsáveis pelas tecnologias educacionais) que atuam na equipe
multidisciplinar do Centro de Educação a Distância de uma universidade pública do sul de
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Minas Gerais. No caso da IES pesquisada, esses profissionais são contratados por
sistema de terceirização para dar suporte aos cursos oferecidos pelo Sistema UAB e pela
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI),
trabalhando diretamente no atendimento aos alunos, tutores e professores. A metade dos
participantes possui graduação e os demais completaram ensino médio completo ou
estão ainda cursando uma graduação. A maioria tem mais de dois anos de experiência na
área em que atua.

Para observar a compreensão dos aspectos conceituais da EaD e sua relação com
o dia a dia do trabalho com estudantes, professores e tutores, foi elaborado instrumento
avaliativo com sete questões abertas sobre a EaD e seu marco regulatório, diretamente
relacionadas o trabalho dos participantes São elas, 1) O que significa “Educação a
Distância”; 2) O que a diferencia da educação presencial; 3) que consequências práticas
as diferenças entre modalidade provocam? Fale sobre situações que você identifica no
exercício de suas funções; 4) Sabemos que existem requisitos legais que amparam a
oferta de cursos EaD. Você sabe indicar quais são os principais? Que fontes de
regulamentação você costuma consultar para fornecer informações aos cursistas, tutores
e professores? 5) Quais são os principais indicadores de qualidade para os cursos EaD?
Procure descrever resumidamente as diferenças entre cursos bons e ruins. 6) Quais são
as suas principais atribuições no trabalho? Que fatores facilitam e que fatores dificultam o
seu bom desempenho? 7) Que características são essenciais para tornar garantir um bom
ambiente de trabalho? Pense nas questões relacionadas à estrutura, à tecnologia e às
relações humanas. A aplicação se deu em sessão única com duração de uma hora e
trinta minutos.

Após a aplicação do instrumento, as respostas foram avaliadas e os resultados
analisados individualmente para, em seguida, serem categorizados por conteúdo
(BARDIN, 1994) visando a obtenção de uma visão integral do desempenho da equipe.  As
respostas foram, então, discutidas com todos os participantes para uma análise reflexiva
em grupo, tendo como base de análise a técnica de análise textual discursiva (MORAES,
2003). Isso proporcionou, além da complementação das análises para a pesquisa, o
esclarecimento das principais dúvidas ou dificuldades identificadas. A abordagem adotada
proporcionou análises não estratificadas e discussões a partir de categorias que
emergiram dos dados obtidos na investigação. 

A análise reflexiva em grupo oportunizou, também, a compreensão dos conceitos e
processos os quais a equipe está envolvida, bem como a elaboração de um plano de
formação continuada para os profissionais. Por fim, cada participante foi entrevistado para
discussão da avaliação, para que fosse verificado o desempenho individual e oferecida a
oportunidade de esclarecimento de dúvidas, exposição de impressões e opiniões. 
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3. Contexto da investigação – Características da equipe multidisciplinar 
analisada
Em se tratando das relações de trabalho, atualmente muito se fala em “trabalho em
equipe”. Empresas, instituições e pessoas buscam o trabalho em equipe por diferentes
razões que perpassam pela competitividade e lucratividade, características da sociedade
capitalista e do mundo globalizado. No âmbito educacional, o significativo avanço
tecnológico tem possibilitado novas formas de interação e comunicação entre as pessoas.

Na EaD, foco dessa pesquisa, Macedo, Zank e Behar (2013) indicam que as
equipes virtuais têm como propósito eliminar gastos desnecessários de tempo e unir
parceiros, funcionários e organizações espalhadas geograficamente e que, com a EaD, se
disseminam as metodologias de trabalhos coletivos para trocas sociais de promoção dos
processos de aprendizagem. Com base nisso, entende-se que Equipe é mais do que um
grupo de pessoas que se reúne para realizar determinadas atividades. Trata-se de um
coletivo no qual as pessoas e o processo de trabalho são tão importantes e valorizados
quanto o produto final. Tal pressuposto traduzido para a prática define uma perspectiva de
observação que é do trabalho do grupo, de tal forma que só é relevante obter as
informações de caráter individual que se relacionem com o processo do trabalho do
coletivo. Na prática, o que se observou nesta pesquisa são elementos que contribuem
para o trabalho em grupo, no sentido de contribuir para o diálogo, a cooperação e a
negociação entre as pessoas. 

De acordo com Moreira (2009) existem diferentes configurações de equipes que
compõem a gestão e produção dos processos de EaD, variando conforme o escopo e a
escala de atendimento. Essas equipes são agrupadas por áreas profissionais e
competências conhecidas como equipe multidisciplinar. Entre elas estão os seguintes
agrupamentos: equipe gestora; equipe de autores ou conteudistas; equipe pedagógica;
equipe de design instrucional; equipe de tutores; equipe de suporte técnico e equipe
tecnológica. As pesquisas e produções bibliográficas no âmbito da EaD que investigam
sobre os diferentes papéis envolvidos nos projetos têm direcionado a atenção para as
equipes pedagógicas, a produção de material didático, o papel da docência e a gestão de
projetos, porém, pouco se tem a respeito da equipe técnica, foco da presente
investigação. No âmbito do CEAD pesquisado observou-se que a equipe técnica está
organizada em setores de acordo com as competências e as funções que desempenham,
tal como demonstra o Quadro 1.

É importante ressaltar que, com base em Moreira (2009, p.374) e Spanhol (2009
p.414), na composição de uma equipe cada pessoa traz para as outras a sua atuação
característica e a sua visão de mundo que extrapolam as relações estritamente
profissionais e relacionadas com o trabalho atribuído ao grupo. Isso significa que as
equipes podem variar de acordo com o contexto, a definição dos papéis e a visão
paradigmática de cada pessoa em relação ao funcionamento do grupo. 
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Quadro 1: Funções das Equipes Técnica e Tecnológica

Equipe Função

Suporte técnico
Auxiliar  os  participantes  em  suas  dúvidas  e  dificuldades
tecnológicas,  provendo  assistência  contínua  aos  alunos  sobre  o
funcionamento  dos  AVAs  e  auxiliando  na  execução  dos
procedimentos necessários para a participação nos cursos.

Equipe Tecnológica

Responsável pela gestão das tecnologias envolvidas nos processos
educacionais,  como  a  gestão  dos  ambientes  virtuais  de
aprendizagem,  da  base  de  dados  dos  cursos,  do  gerenciamento  e
montagem  das  turmas  e  dos  procedimentos  de  segurança  da
informação.

Fonte: Adaptado de Litto e Formiga (2009)

Em se tratando da estratégia de gestão adotada no CEAD pesquisado, o que se
pretendeu foi proporcionar um diagnóstico que fosse precursor de condições para o
aprimoramento do trabalho coletivo. Essa perspectiva de diagnóstico está amparada em
Luckesi (1996) e em Hoffman  (2000), que embora desenvolvam pesquisas voltadas para
a avaliação escolar, oferecem conceitos e reflexões que podem ser utilizados em outros
contextos avaliativos. Segundo tais autores, a avaliação transcende a função
classificatória, priorizando a função diagnóstica que conduz a uma nova ação ou tomada
de decisão em relação aos resultados obtidos. Para Luckesi (1996, p.2) “A avaliação só
nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver
assentada sobre a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos construir
qualquer coisa que seja”. Considerando que a equipe pesquisada tem realizado um
trabalho essencial na consolidação dos objetivos do CEAD ao exercer funções que vão
do planejamento dos cursos (suporte na elaboração dos calendários, plano de ensino,
convocação de tutores e docentes) à execução dos mesmos, dando suporte aos
cursistas, tutores e docentes, os profissionais têm desenvolvido habilidades e
competências que merecem destaque, como por exemplo a logística dos encontros
presenciais, a entrega dos materiais didáticos, o desenvolvimento e acompanhamento
dos AVA e o apoio acadêmico constante aos cursistas durante os cursos.

4. Observações e reflexões
Após a aplicação do instrumento avaliativo, as respostas foram analisadas segundo a
seguinte categorização: 1) respostas satisfatórias, ou seja, condizentes com os objetivos
da investigação e com a referência conceitual adotada; 2) respostas parcialmente
satisfatórias e 3) respostas inadequadas ou insuficientes. Depois de analisadas, foram
agrupadas segundo os conhecimentos conceituais esperados das pessoas, com base no
que se solicitou nos editais de seleção utilizados para contratá-las. Os resultados são
apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Avaliação da equipe multidisciplinar segundo os conhecimentos conceituais esperados
para atuação no apoio aos cursos a distância

Conhecimento 1* 2** 3*** Principais dificuldades diagnosticadas

1.Conceituar Educação a distância 12 6 9 Elaborar um conceito teórico
Definições baseadas apenas no senso comum

2.Reconhecer as diferenças entre EaD 
e ensino presencial 9 9 9

Reconhecer  as  especificidades  da  EaD,
principalmente  as  relacionadas  à  equipe
multidisciplinar

3.Relacionar as especificidades da EaD
com o trabalho cotidiano 5 8 13

Não conseguir relacionar as funções desempenhadas
cotidianamente  com  as  especificidades  da  EaD
descritas no aporte conceitual

4.Identificar os documentos que 
regulamentam os cursos a distância 12 5 10

Desconhecer  o  marco  regulatório  e  os  principais
documentos,  inclusive  as  normas  internas  mais
básicas,  que  disciplinam  o  trabalho  cotidiano  nos
cursos

5.Reconhecer e diferenciar as 
características de cursos bons e ruins 9 6 12 Desconhecer os indicadores de qualidade dos cursos

a distância
6.Descrever suas funções e suas 
atribuições 12 5 10 Não conseguir listar de forma clara as atividades e a

rotina de funcionamento dos cursos que atendem

7.Ter noções de relações interpessoais 
e  de um bom ambiente de trabalho 19 9

Incapacidade  de  transpor  elementos  conceituais  de
relacionamento  interpessoal  para  a  prática  e
relacionar  isso  com o atendimento  de  pessoas  que
estão distantes

8.Domínio da escrita (coesão 
/coerência/ortografia) 11 7 9

Apresentar  respostas  muito  sucintas;  falta  de
pontuação;  uso  inadequado  de  verbos  e  erros  de
concordância

* Resposta satisfatória ** Resposta parcialmente correta ***Resposta inadequada
 Fonte: dados da pesquisa.

Foram identificadas várias dificuldades que merecem atenção. A minoria (37%) dos
profissionais produziu respostas consideradas adequadas, demostrando (re)conhecerem
as características da EaD e relacionarem as especificidades dessa modalidade com as
funções que desempenham. Além disso, a minoria utilizou um vocabulário adequado e
demonstrou deter conhecimentos da norma culta da língua portuguesa, o que era de se
esperar que a maioria demonstrasse, principalmente em se considerando que são
pessoas que trabalham com a comunicação por meio de texto e com a organização das
salas virtuais. 

Observou-se que, com exceção de uma pessoa, o grupo de melhor desempenho é
composto por graduados. Considera-se baixo o percentual de respondentes dessa
categoria visto que os participantes trabalham diariamente com os elementos conceituais
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e normativos da educação distância, além de terem passado por um período de
capacitação em serviço no qual foram orientados para estudarem sobre Educação a
Distância, utilizando para isso os materiais didáticos dos cursos os quais atendem.

Um segundo grupo composto por 8 funcionários (30%) respondeu de forma apenas
aceitável a maioria das questões e não apresentou erros graves em relação à escrita. Foi
observado um conhecimento parcial dos requisitos legais que amparam a oferta dos
cursos a distância, sem que isso fosse relacionado de forma adequada com a rotina de
trabalho em funções que interferem na qualidade dos cursos. Isso pode ser verificado nos
itens 4 e 5 da Tabela 1. Foi possível observar que vários dos respondentes, por não
atenderem diretamente aos estudantes, julgaram não ser necessário o conhecimento dos
requisitos legais que amparam a oferta dos cursos superiores a distância. Sobre esse
aspecto, Lessa (2011) chama a atenção para a necessidade de se conhecer bem os
direitos, deveres e consequências da violação da legislação, uma vez que a interpretação
das leis confrontada com as situações que se apresentam no cotidiano tendem a
contribuir para adequação e integração dos atos, procedimentos e processos específicos
da EaD. Ainda segundo Lessa (op. cit), apesar de algumas contradições e interpretações
equivocadas, a legislação que regula a EaD visa conferir legitimidade e credibilidade, o
que oferece segurança tanto para as instituições quanto para os estudantes dos cursos a
distância.

Neste mesmo grupo foi observado o uso de linguagem muito suscita, com frases
curtas e sem o devido aprofundamento conceitual nas respostas aos itens do instrumento
avaliativo. No cotidiano, esse tipo de comunicação, principalmente quando tem como
interlocutores os estudantes, tutores e professores, pode acarretar entendimento dúbio ou
incompleto de informações. 

O terceiro grupo, composto por 33% dos participantes, obteve baixo desempenho
na resposta da maioria dos itens, apresentando dificuldades na organização das ideias
(coesão e coerência) e revelando desconhecimento do aparato legal da EaD. Constatou-
se que nesse grupo existem profissionais que, além de já atuarem há muito tempo em
suas atividades, atuam direta e diariamente com atendimento aos estudantes por meio de
e-mail, documentos de comunicação formal (memorandos e ofícios) e enviam
informações importantes para a comunidade do curso (estudantes, docentes e tutores).
Percebeu-se que o deficit de conhecimento conceitual e normativo, bem como a
dificuldade em elaborar comunicação escrita poderia afetar diretamente a qualidade dos
cursos. 

Nos últimos dois grupos foi possível identificar uma notável insegurança no
momento da aplicação do instrumento avaliativo, o que foi confirmado posteriormente nos
relatos dos próprios participantes, obtidos durante a fase de entrevista individual,
momento no qual foram apresentados os resultados individuais. Alguns alegaram
nervosismo e um certo bloqueio no momento de elaborar as respostas, relacionando tais
sentimentos a experiências avaliativas negativas. Na entrevista, destacaram ser a
primeira vez que se deparavam com esse tipo de ação no local de trabalho, e apontaram
o fato de não terem sido avisados anteriormente como um fator negativo que na opinião
deles afetou diretamente o desempenho. Considera-se que esse aspecto emocional
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destacado no depoimento de alguns dos participantes se apresenta como reflexo de sua
história de vida, advindos de um sistema chamado de elitista e autoritário, (HOFFMAN,
1993), em que os instrumentos avaliativos são utilizados como classificatórios, revelando
o lado ruim da escola, a exclusão. 

Com base na análise das respostas, foi realizado um estudo em grupo com a
apresentação de resultados gerais (Tabela 1) para os participantes, seguido de um ciclo
de debates com o intuito de se identificar estratégias e ações para superação das
fragilidades verificadas. Foi consenso que é essencial reforçar a formação permanente
para a equipe multidisciplinar e que não basta orientá-los esporadicamente e oferecer o
material didático adequado para estudos autônomos. 

Verificou-se a necessidade de criação de atividades rotineiras e horários
específicos para realização de ciclos de estudos e também é importante criar eventos
avaliativos periódicos que permitam às equipes diagnosticarem suas dificuldades e
verificarem os avanços. A maioria dos participantes afirmou, depois de participar do ciclo
de debate e de conhecer os resultados gerais, que passaram a compreender melhor os
objetivos da pesquisa e que se conscientizaram sobre a necessidade de estudar
constantemente sobre os fundamentos teóricos que embasam a EaD, sobre o marco
regulatório e sobre técnicas adequadas de redação e comunicação escrita. 

5. Considerações finais
A sociedade do conhecimento demanda capital intelectual, com pessoas competentes
para participarem ativamente de ações colaborativas, trabalhar em grupo, criar soluções
para problemas complexos e aprender continuamente. A educação a distância se insere
nesse contexto e, em vista disso, não pode ser operada com base em improvisações ou a
partir de profissionais competentes para trabalhar na educação presencial mas que não
conhecem de forma aprofundada as especificidades e diferenciais dos cursos a distância.

A equipe que atua nesses processos precisa desenvolver competências técnicas,
habilidades e atitudes que lhes proporcionem desenvolvimento pessoal e ao mesmo
tempo colaborativo para o trabalho em equipe. Nesse sentido, considera-se que o grupo
de secretarias, auxiliares e técnicos de Tecnologia da Informação do CEAD pesquisado
desempenha importante papel no cumprimento das exigências legais propostas pelos
Referenciais de Qualidade EaD, no sentido de garantir o atendimento prioritário e
competente aos estudantes, tutores, professores e gestores dos cursos. Para realizar
todas essas ações, diretamente relacionadas com a qualidade dos cursos, necessita
especializar-se continuamente e conhecer as especificidades da EaD. 

A experiência de avaliação diagnóstica realizada nessa investigação demonstrou
que, por um lado, é importante aprofundar as pesquisas sobre a formação e a atuação
das equipes multidisciplinares dos cursos oferecidos a distância e, por outro, é necessário
incorporar nos processos seletivos de admissão, bem como nas estratégias de
capacitação das pessoas contratadas, a fundamentação conceitual e o conhecimento
aprofundado dos requisitos legais/normativos e das especificidades da Educação a
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Distância. Espera-se que a publicação dessa experiência de cunho investigativo, possa
incentivar novos estudos sobre a avaliação da gestão e da formação de pessoas que
atuam na EaD.
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Resumo – O objetivo deste artigo foi descrever a trajetória da institucionalização 
da Educação a Distância no Ifes e os desafios na sua gestão. A metodologia foi 
uma pesquisa descritiva e estudo de caso. Como resultado, foi descrita a evolução 
do Ifes até chegar ao Centro de Referência em Formação e em Educação a 
Distância, responsável pelo ao apoio à EaD e ao uso de tecnologias na educação e  
oferta de cursos voltados para formação de profissionais da educação. Percebe-se 
um aumento no número de cursos e alunos de EaD, a oferta do primeiro curso a 
distância sem fomento externo e o incentivo institucional, por meio de 
investimentos financeiros e na alocação de docentes e administrativos exclusivos 
para o Centro. Porém, há ainda muitos desafios, como referentes à alocação de 
carga horária docente, alterações na matriz orçamentária, necessidade de uma 
política em âmbito nacional, entre outras. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Gestão na Educação. Formação. 

Abstract – The aim of this paper was to describe the Distance Education 
institutionalization trajectory in Ifes and challenges in its management. The 
methodology was a descriptive research and case study. As a result, it described 
the evolution of Ifes to reach the Reference Center in Formation and Distance 
Education, responsible for support to distance education and use of technologies in 
education and the offer of courses aimed at formation of education professionals. 
It’s noticed an increase in the number of courses and students of distance 
education, the first distance learning course without external promotion and the 
institutional encouragement, through financial investment and allocation of 
exclusive teachers and administration for the Centre. However, there are still many 
challenges as related to the allocation of teaching hours, changes in the budget 
matrix, the need for a policy at the national level, among others. 

Keywords: Distance Education. Management in Education. Formation. 
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1 Introdução 
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) começou a atuar na Educação a Distância 
(EaD) em 2006, com a criação do Centro de Educação a Distância (Cead). 
Posteriormente, com a lei nº 11.892 de 2008, que cria os Institutos Federais, passou 
a atuar, também, na área de formação de professores, ampliando as possibilidades 
de ofertas de cursos na modalidade a distância e suprindo demandas educacionais 
do Brasil. Essas duas ações convergiram e culminaram, em 2014, na transformação 
do Cead em Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor), 
que tem como objetivo principal: fomentar e apoiar a Educação a Distância e o uso 
de tecnologias na educação no Ifes; e trabalhar a formação de professores e demais 
profissionais da educação, por meio do ensino, pesquisa e extensão por meio de 
práticas educacionais inovadoras e reflexivas. 
 Algumas das metas do Plano Nacional de Educação de 2014 (PNE), citam 
explicitamente a EaD e a formação de profissionais da educação como estratégias 
fundamentais para cumprimento de metas estabelecidas. 
 Até o momento da implantação do Cefor e a partir da possibilidade de criação 
de cursos próprios sem fomento, o Cead era mantido, em especial, com alguns 
recursos institucionais e outros decorrentes de políticas públicas, tais como a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Escola Técnica do Brasil (e-Tec).  
 A gestão do Cefor é complexa, uma vez que a institucionalização da EaD e 
este formato de Centro de Referência são muito recentes no país, necessitando que 
sejam desbravadas muitas questões de cunho econômico, social e político. Além 
disso, o Cefor abarca duas vertentes que, apesar de complementares do ponto de 
vista pedagógico e conceitual, são distintas em termos de gestão e de 
operacionalização.  
 O objetivo deste artigo é descrever a trajetória da institucionalizada da EaD 
até o processo de implantação do Cefor, sua estrutura organizacional, as políticas 
públicas envolvidas, os pressupostos teóricos nos quais se baseia e os desafios 
para sua consolidação enquanto centro de referência. Espera-se contribuir com 
outras instituições que estejam refletindo sobre esses aspectos e/ou passando pela 
etapa de constituição da identidade. A metodologia adotada neste estudo foi a de 
pesquisa descritiva.  

2 A gestão na Educação a Distância  

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que busca atender a 
pessoas independente de localização geográfica e/ou tempo determinado, 
proporcionando um ambiente de mediação, onde a interação e a cooperação são 
fatores-chave para o sucesso dos processos de ensino-aprendizagem. 
Considerando as suas características e peculiaridades, ela pode contribuir para uma 
maior democratização no acesso à educação, por isso, a EaD é vista como uma 
modalidade capaz de aumentar a oferta de vagas por todo o país. Para além dos 
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números, é preciso pensar em uma EaD pública, gratuita e de qualidade. 
 Considerando os aspectos legais, a EaD foi contemplada, inicialmente, no 
artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei de nº 9.394/1996, 
possibilitando o desenvolvimento da modalidade de educação a distância em todos 
os níveis e modalidades de ensino. Entretanto, foi pelo Decreto de nº 5.622/2005 
que esse artigo foi regulamentado com a definição de critérios para a oferta de 
cursos, credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação. 
Alem dos pressupostos do decreto tem-se também os Referenciais de Qualidade 
para a Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação (MEC), em 
colaboração com os sistemas de ensino (BRASIL, 2007). A partir de então, a EaD 
tem seu reconhecimento formal como uma ampla modalidade de educação regular. 
Todos estes instrumentos já carecem de atualizações, em especial, pelas questões 
em torno da institucionalização da EaD. 
 Os autores Moore e Kearsley (2008) afirmam que um sistema de educação a 
distância se constitui a partir dos componentes e processos necessários para EaD. 
São eles: aprendizado, ensino, comunicação, criação e gerenciamento. Para os 
mesmos, independente de sua dimensão, seja para centenas de milhares de alunos 
ou uma única turma, um sistema de EaD deve conter:  
(i) um conhecimento que deve ser ensinado e aprendido;  
(ii) um subsistema para estruturar esse conhecimento em materiais e atividades para 
os alunos;  
(iii) outro subsistema que transmita os cursos para os alunos;  
(iv) professores que interagem com alunos; alunos em seus ambientes distintos;  
(v) um subsistema que controle e avalie os resultados, de modo que intervenções 
sejam possíveis, quando ocorrerem falhas;  
(vi) uma organização com uma política e uma estrutura administrativa. 
 Nesse sentido, o Ministério da Educação tem delineado e executado muitas 
estratégias ao longo de anos na oferta de cursos em EaD no país.  
 O Sistema UAB, institucionalizado pelo decreto de nº 5.800, é voltado para o 
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores no país, cujo foco é a formação 
de professores. Ocorre 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 (BRASIL, 2006). 
 Já a Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), que surgiu em 2007 
(BRASIL, 2007) e foi instituída como Rede e-Tec Brasil pelo Decreto de nº 
7.589/2011, visa ofertar educação profissional e tecnológica na modalidade a 
distância e tem o objetivo de ampliar e democratizar o acesso a educação 
profissional pública e gratuita no País, em regime de colaboração entre União, 
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Estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 2011). 
 O Sistema UAB e Rede e-Tec, mediante a aprovação de planos de trabalhos 
anuais, custeiam o desenvolvimento dos cursos e pagamento de bolsas de pesquisa 
para os profissionais, professores e tutores. 
 A partir destas propostas de fomento, houve uma expansão da EaD no país 
como surgimento de cursos a distância ofertados nas várias IPES, demandando a 
criação de núcleos e/ou centros responsáveis por viabilizar a gestão dos recursos de 
infraestrutura e tecnológicos, de logística de produção e distribuição de material, de 
recursos administrativos, entre outros. É nesse contexto que surge, em 2006, no Ifes 
o Centro de Educação a Distância (Cead) , hoje Cefor, citados anteriormente. 
 Os Referenciais de Qualidade em EaD (BRASIL, 2007) orientam que o 
planejamento institucional para a modalidade a distância deve contemplar uma visão 
abrangente, estabelecendo as políticas institucionais para oferta de EaD e também, 
uma visão específica, formalizando o projeto pedagógico dos cursos, considerando 
as especificidades da EaD. Em consonância como estes Referenciais, o Ifes definiu 
metas e estratégias no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). E a 
definição da política institucional de EaD alinhada com a visão estratégica foi fator 
primordial à expansão e institucionalização dessa modalidade de ensino. 
 A sistematização dos fluxos de processos é fundamental para a organização 
dos processos de EaD, sejam eles administrativos ou pedagógicos. A existência dos 
fluxos de processos definidos melhoram as condições de operacionalização e de 
acompanhamento das ações de EaD na instituição. 
 Outro fator-chave é a comunicação. Se não houver a comunicação adequada 
entre os atores envolvidos na EaD o processo de ensino-aprendizagem fica 
comprometido. De acordo com Moura et al, a comunicação efetiva: “[...] estabelece e 
mantém relacionamentos entre os participantes dos projetos, dando um caráter mais 
profissional ao trabalho que está sendo  desenvolvido” e que “[...] a constante 
comunicação faz com que novas ideias surjam, e riscos não identificados no 
planejamento sejam observados e mitigados em tempo hábil” (2010, p. 3). 
 Um dos caminhos para institucionalização da EaD é planejar uma gestão 
participativa onde todos os envolvidos possam contribuir com ideias e ações para 
promover uma EaD de qualidade. 

3 Procedimentos Metodológicos e objeto de estudo 

Segundo a classificação de Gil (2002) quanto aos objetivos, esta pesquisa se 
classifica como descritiva, uma vez que visa descrever como tem se dado a 
expansão e a institucionalização da EaD no Ifes. Segundo Gil (2002, p. 42): 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre as variáveis. 
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 Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, trata-se de uma pesquisa 
documental e um estudo de caso, realizado no Instituto Federal do Espírito Santo. 
 É uma pesquisa documental uma vez que foram analisados diversos 
documentos institucionais, tais como regimento, arquivos de histórico, 
apresentações, atas de reuniões, site institucional, portarias, memorandos, ofícios, 
publicações da equipe, entre outros. Segundo Gil (2002, p. 46): 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos 
passos da pesquisa bibliográfica. [...] na pesquisa documental as 
fontes são muito mais diversificadas e dispersas. [...] Nesta categoria 
estão os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos 
[...]. Incluem-se aqui inúmeros documentos tais como cartas 
pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, 
regulamentos, ofícios, boletins etc. 

A pesquisa pode, ainda, ser classificada como um estudo de caso, uma vez 
que visa estudar de modo profundo um ou mais casos. Como cita Stake (1994, p. 
236), uma questão fundamental nessa abordagem “[...] é o conhecimento derivado 
do caso, ou melhor, o que se aprende ao estudar o caso”. E que o “estudo de caso 
não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado”. 

No presente trabalho, o objeto de estudo é o Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes), que possui hoje 21 campi, distribuídos em todas microrregiões do 
estado do Espírito Santo, e um Centro de Referência. Atualmente o Ifes possui 
parceria com 27 polos de apoio presencial da UAB, 14 polos e-TEC e 11 polos que 
são campi da própria instituição. 

4 Contexto da pesquisa e coleta de dados 

A Educação a Distância no Ifes iniciou em 2004 por meio da criação de um projeto 
pedagógico de EaD para a instituição. Em 2005 ocorreu a submissão do primeiro 
curso a distância do Ifes ao primeiro edital da UAB. Trata-se do curso de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), planejado em 2006, tendo 
iniciado sua oferta em 2007, com 320 vagas distribuídas em 13 municípios.  
 O ano de 2006 foi um marco importante no processo de institucionalização da 
EaD, em decorrência da criação do Centro de Educação a Distância – Cead, que 
visava normatizar, supervisionar e acompanhar os processos educacionais (cursos, 
programas e projetos) relativos à EaD em todos os níveis. Neste momento, a 
instituição dirigiu esforços para essa iniciativa, alocando espaços físicos (naquele 
momento, duas salas em um campus), equipamentos (computadores, impressoras), 
materiais diversos e três estagiários. Os professores responsáveis por planejar e 
administrar o Centro eram, também, os responsáveis pelo curso TADS. Portanto, 
eram bolsistas da UAB e não possuíam redução de carga horária docente para se 
dedicar ao Centro, ou seja, atuavam fora do horário de expediente.  

No decorrer dos anos, novos cursos foram surgindo e, em 2008, por meio da 
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parceria com a Rede e-TEC Brasil iniciou-se o primeiro curso técnico a distância: o 
Técnico em Informática. Ainda em 2008, a instituição que até então era Cefetes 
transformou-se em Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes. A lei que passou a 
reger os institutos federais (11.892 de 2008), trouxe novas atribuições, dentre elas a 
necessidade de que 20% das vagas sejam para formação de professores. 

Em 2009, o Cead foi transformado em Diretoria, estando vinculado à Pró-
reitoria de Ensino do Ifes. Este foi mais um passo no processo de institucionalização. 
Neste momento, o Cead contava com um veículo e com um prédio próprio, 
construído com recursos da UAB e da própria instituição, ainda que no terreno de 
um campus da instituição; a diretoria recebeu uma CD 3 (cargo de direção); contava 
com bolsistas da equipe multidisciplinar do sistema UAB, com estagiários e com a 
dedicação parcial de alguns professores de outros campi do Ifes; contava, ainda, 
com um quadro, ainda que pequeno, de servidores administrativos efetivos, para 
atuar na produção de materiais didáticos, no setor de Tecnologia de Informação (TI) 
e na gerência de ensino. Os recursos de custeio, porém, eram ainda provenientes, 
quase que exclusivamente, dos programas de fomento, especialmente da UAB. 

Em 2010, quando a matriz orçamentária do Conif passou a contemplar os 
cursos a distância, os dirigentes do Ifes optaram por realizar a descentralização dos 
cursos para os campi que eram responsáveis pela sua coordenação. Desta forma, o 
Cead continuou a trabalhar e ainda ampliou o apoio aos campi no que se refere aos 
cursos a distância, porém, passou a não ofertar mais os cursos, com exceção das 
formações para os profissionais da EaD. 

Em 2014, o Ifes deu mais um importante passo rumo à institucionalização, 
quando o Cead foi transformado em Centro de Referência em Formação e em 
Educação a Distância - Cefor, com base no artigo 5o da portaria 1.291, de 30 de 
dezembro de 2013, que estabelece diretrizes para expansão dos institutos federais, 
citando a possibilidade de criação dos Centros de Referência. O Cefor foi criado 
tendo dois objetivos principais: 

• EaD – Fomentar e apoiar a Educação a Distância e o uso de tecnologias na 
educação no Ifes. 

• Formação – Trabalhar a formação de professores e demais profissionais da 
educação, por meio do ensino, pesquisa e extensão. 
A partir de sua criação, o Cefor passou a contar, também, com um grupo de 

docentes lotados exclusivamente para dedicação ao centro. Desta forma, passou a 
não apenas continuar o apoio aos campi no que se refere à EaD e ao uso de 
tecnologias na educação, como começou, também, a ofertar seus próprios cursos. 

Atualmente o Ifes oferta doze cursos a distância, apoiados pelo Cefor, sendo: 
dois em nível técnico - Informática e Administração; quatro graduações - Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Informática, 
Licenciatura em Letras Português e Complementação Pedagógica; e seis 
especializações - Informática na Educação, Educação Profissional e Tecnológica, 
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Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Tecnologias 
Educacionais - todos os cursos em andamento.  

Dos 12 cursos citados, os dois cursos técnicos são fomentados pela e-Tec e 
nove dos 10 cursos superiores são fomentados pela UAB. Além disso, são também 
ofertados alguns cursos fomentados pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). 

Para o segundo semestre de 2015, estão previstas três novas 
especializações, fomentadas pela UAB - Metodologias e Práticas para o Ensino 
Fundamental, Ensino Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente na Educação 
Básica, Educação: currículo e ensino. Estão previstos, também, quatro novos cursos 
técnicos do Programa Profuncionário, fomentados pela e-Tec: Multimeios didáticos, 
Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar.  

Dos cursos citados, a especialização em Informática na Educação, a  
especialização em Tecnologias Educacionais e os quatro cursos técnicos do 
Profuncionário são ofertas do Cefor. Além destes, o Cefor realiza outras ações de 
EaD que envolvem a formação dos profissionais, tais como: Formação de 
Professores para EaD (200h), Formação de Tutores (100h), Formação de Design 
Instrucional (180h) e as formações continuadas que contam com diversos cursos de 
curta duração, tais como: Webconferência, Hangout, Ferramentas de Revisão de 
Texto, Orientador de TCC para EaD, entre outros. Além disso, o Cefor realiza 
eventos anuais abertos a toda comunidade interna e externa, visando discutir 
metodologias de EaD, o uso de tecnologias na educação e a formação de 
professores e demais profissionais da educação. 

No ano de 2015, o Ifes deu mais um importante passo no processo de 
institucionalização da EaD quando o Cefor iniciou a especialização em Tecnologias 
Educacionais, o primeiro curso na modalidade a distância ofertado pelo Ifes sem a 
parceria com programas federais, ou seja, contando apenas com fomento próprio.  

4.1 Organização do Cefor 
O Cefor é um órgão subordinado à Pró-reitoria de Ensino, com estrutura 
organizacional vertical alta dividida em quatro níveis hierárquicos: diretoria geral, 
coordenações gerais, coordenações de área e setores além de dois órgão de 
assessoramento, conforme visto na Figura 1. Possui uma abordagem funcional que 
“[...] é o agrupamento de atividades baseada no uso de habilidades, conhecimentos 
e recursos similares” (CHIAVENATO, 2004, p. 317). 

A Diretoria do Cefor tem como principais responsabilidades organizar e 
supervisionar as atividades do Centro; gerenciar, conjuntamente com as 
coordenadorias gerais, os recursos humanos lotados nela; coordenar  e 
supervisionar a utilização dos recursos financeiros dos cursos e/ou programas 
subordinados a ela. A Diretoria possui dois órgão de assessoramento o Gabinete e o 
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Conselho de Gestão. O primeiro tem como responsabilidade assistir as ações da 
Diretoria do Cefor e o segundo é um órgão consultivo que tem por finalidade 
colaborar para o aperfeiçoamento da gestão e do processo educativo, além de zelar 
pela correta execução das políticas do Ifes no que tange à formação, ao uso das TIC 
e à oferta dos cursos a distância. 

No segundo nível hierárquico encontram-se as Coordenadorias Gerais de: 
Ensino; Pesquisa e Extensão; Tecnologias Educacionais; Tecnologia da Informação 
e Administração, além das coordenações de programas de fomento. 

 
Figura 1 - Estrutura organizacional do Cefor 

 A Estrutura Funcional do Cefor e mantida por 19 funcionários administrativos, 
17 professores com dedicação exclusiva ao Cefor, um professor com dedicação 
parcial ao Cefor, 15 bolsistas do programa UAB e 13 estagiários, totalizando assim, 
65 profissionais atuando diretamente no Cefor, sem contar com os vários bolsistas 
dos programas de fomento.  

4.2 Apoio aos Campi – EaD e uso de Tecnologias na Educação 
 O Cefor, em sua função de órgão balizador da metodologia de EaD no Ifes, 
estabeleceu alguns princípios norteadores para o funcionamento da modalidade na 
instituição, tais como: priorização da construção de conhecimentos como principio 
educativo; formas de comunicação eficientes entre os sujeitos do processo de 
ensino-aprendizagem; acompanhamento do processo de aprendizagem; promoção 
da interdisciplinaridade com base em uma relação dialógica entre as disciplinas, 
dentre outros (BRASIL, 2014). Baseada nesses princípios, a metodologia de EaD 
proposta pelo Cefor, procura proporcionar diálogo entre os participantes do processo 
de ensino-aprendizagem, além de acesso aos recursos didáticos e de infraestrutura 
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que podem ser utilizados pelos estudantes. 
 A equipe multidisciplinar de curso pode variar de acordo com o curso e/ou o 
programa federal. É importante ressaltar que o Cefor pode gerenciar e ofertar cursos 
financiados por programas federais, como a UAB e o e-Tec, ou sem fomento, como 
é o caso do curso de pós-graduação lato sensu em Tecnologias Educacionais. 
 Guardadas as particularidades, a equipe multidisciplinar envolvida na 
metodologia de EaD do Ifes é constituída por (BRASIL, 2012): coordenador de 
curso, coordenador de tutoria, pedagogo, designer educacional, professor e tutor. 

É importante ressaltar que, em virtude das características financeiras e 
estruturais dos cursos sem fomento (não há pagamento de bolsa; não há recursos 
de custeio, não há necessariamente disponibilidade de polos de apoio municipais; 
equipe reduzida, etc.), o número de alunos atendidos passa a ser menor, 
possibilitando que o docente possa atuar produzindo, executando, gerenciando sua 
disciplina, além de realizar o atendimento aos alunos.  

Nesse caso, o modelo de massa antigamente associado a EaD passa a dar 
lugar a um fazer pedagógico mais concentrado, que começa a quebrar o paradigma 
da EaD como produtora de matrículas e redutora de despesas. O foco é possibilitar 
aos alunos uma educação flexível, que desenvolva sua autonomia e que possibilite o 
diálogo na construção dos conhecimentos, mesmo que não seja possível atingir um 
grande número de estudantes de uma só vez. Cabe ressaltar, ainda, que nos cursos 
sem fomento é incentivada a utilização dos campi da própria instituição como polos, 
pois entendemos que esse também é um importante passo na institucionalização da 
modalidade a distância. 
 O Cefor apoia os campi do Ifes que possuem e/ou pretendem implantar 
cursos a distância, semipresenciais ou mesmo que desejam fazer o uso de 
tecnologias na educação. Vários serviços são providos tais como: 

• Propor e implementar políticas e metodologias de EaD no Ifes. 

• Articular com os campi e programas de fomento os cursos de EaD do Ifes. 

• Apoiar os campi no planejamento e execução da EaD  nos 20% em cursos 
presenciais e no uso de tecnologias na educação. 

• Selecionar e capacitar profissionais para atuar com EaD no Ifes. 

• Emitir parecer de projetos de cursos a distância. 

• Desenvolver e apoiar a produção de materiais didáticos (livros, salas virtuais, 
videoaulas, animações, ilustrações, áudio etc.) 

• Administrar o ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) e apoiar os campi 
na sua utilização. 

• Apoiar os campi no uso de TICs (webconferência, transmissão online etc). 
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• Apoiar os registros acadêmicos dos campi, as Coordenações de Tecnologia 
de Informação (CTIs) e outros setores quanto a procedimentos de EaD. 

 A Tabela 1 mostra a oferta de cursos a distância no Ifes ao longo dos anos, 
apoiados pelo Cefor, e separados nos diferentes níveis. 

 
Tabela 1. Cursos a distância do Ifes (apoiados pelo Cefor) 

A Figura 2 mostra o crescimento no número de cursos e vagas. 

 
Figura 2. Crescimento na quantidade de cursos a distância e vagas do Ifes 

De 2007 a 2014 foram ofertadas 8313 vagas em cursos EaD no Ifes. Dessas, 
3883 foram de cursos de formação de professores (47%). Em 2014, dos 16279 
alunos do Ifes, 3228 eram de EaD (20%).  

4.3 Formação de Profissionais da Educação  
Com relação ao segundo objetivo, o Cefor já oferta as formações para profissionais 
de EaD desde 2007, tendo formado cerca de 2.500 profissionais. Mas é apenas a 
partir de sua criação enquanto Centro de Referência, em 2014, que passou a ter 
amparo legal para oferta de cursos regulares, que passam a ser cadastrados no 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SisTec) 
e, com possibilidade, de serem contabilizados para matriz orçamentária.  

Como já citado, o Cefor foca em cursos de formação dos profissionais da 
Educação, sejam eles presenciais ou a distância, sejam voltados para professores 
ou servidores administrativos. A tabela 2 traz os cursos atualmente ofertados pelo 
Cefor, os cursos a iniciar em 2015 e os previstos.  

É válido ressaltar que os cursos presenciais ainda não iniciaram no Cefor por 
falta de espaço físico, uma vez que o prédio atual contempla apenas áreas 
administrativas. A instituição está em busca de um novo local que atenda a oferta de 
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cursos, tais como salas de aula, laboratórios, biblioteca etc. 

Té
cn

ic
o 

Profuncionário - Multimeios didáticos  
Profuncionário - Alimentação Escolar  
Profuncionário - Infraestrutura Escolar 
Profuncionário - Secretaria Escolar 
Libras 

P
ós

 
La

to
 

S
en

su
 Informática na Educação 

Tecnologias Educacionais 
Educação a Distância (**)  

P
ós

 
S

tr
ic

to
 

S
en

su
 Mestrado em Ensino de Ciências em Matemática (*) 

Mestrado em Tecnologias Educacionais (**) 
Doutorado em Ensino de Ciências em Matemática (**) 

 
A

pe
rf

ei
ço

am
en

to
, 

FI
C

 e
 

ca
pa

ci
ta

çã
o 

Formação de Tutores para EaD 
Formação de Professores para EaD 
Formação de Designer Instrucional para EaD 
Orientador de TCC para EaD 
Capacitações em: Revisão de Word, Hangout, 
Webconferência, Tablet na Educação 
Capacitações em: Direitos Autorais, Pesquisas Investigativas e 
Resolução de Problemas, Wink e Windows Movie Maker 
e-Tec sem Fronteiras: Inglês, Espanhol e Português para 
estrangeiros 
Formação de Gestores em EaD 
Moodle avançado 
Administração do Moodle  

  
Tabela 2. Cursos atuais do Cefor e previstos 

5 Análise dos dados e desafios do processo de institucionalização 

Primeiramente, percebe-se que os dois objetivos básicos do Cefor (EaD e formação 
de profissionais da educação) estão alinhados com a lei 11.892 dos IFs, que 
determina que 20% das vagas sejam para formação de professores e com diversas 
metas do PNE, que citam explicitamente a EaD e a formação de profissionais da 
educação como estratégias fundamentais. 

Analisando a primeira vertente do Cefor (EaD), percebe-se o resultado do 
apoio aos campi, uma vez que entre 2007 e 2014 possibilitou a oferta de 8.313 
vagas, sendo que em 2014 cerca de 20% dos alunos do Ifes eram de EaD. Os 
dados também mostram que este apoio está crescendo e há previsão de grande 
expansão em 2015 (de 106%) - de 11 cursos (1624 vagas) para 19 (3340 vagas). 
Um passo importante ao processo de institucionalização é o fato do Ifes ter passado 
a usar como polo presencial não apenas os polos municipais ou estaduais do 
sistema UAB ou e-Tec, mas também os próprios campis. 

Percebe-se, ainda, que além da EaD, o Cefor tem ampliado seu foco de 
atuação, visando apoiar, também, a utilização dos 20% a distância em cursos 
presenciais e uso de tecnologias na educação, seja como complementação ao 
presencial, seja em outras atividades, como pesquisa, extensão ou administração.  

É válido ressaltar que durante estes anos de atuação do Cead/Cefor, o Ifes 
cresceu significativamente, tendo passado de quatro para 21 campi. Isso significa 
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grande aumento na demanda de trabalho, que necessita de pessoal administrativo 
especializado em informática (para apoio ao uso e gestão de ferramentas - ambiente 
virtual de aprendizagem, webconferência etc.); profissionais de criação de mídias 
(animação, texto, imagem e vídeos); roteiristas (por exemplo, para vídeo-aulas); 
pedagogos e designers educacionais (para apoio à criação de projetos de cursos, 
escolha de recursos para as disciplinas, definições de diretrizes etc.); pessoal para 
seleção de equipes multidisciplinares; coordenadores de programas de fomento etc. 

Como citado, o Cefor conta hoje com 63 profissionais, sendo 36 efetivos 
(entre administrativos e docentes). Por um lado, percebe-se ainda um quantitativo 
razoável de bolsistas, o que significa que na ausência dos programas de fomento, 
uma grande força de trabalho seria perdida. Por outro lado, o contingente de 
profissionais efetivos demonstra que a estrutura hoje não é dependente 
exclusivamente de colaboradores financiados por programas de fomento, sendo este 
um grande passo para a institucionalização da EaD dentro do Ifes. Neste contexto, 
um primeiro avanço se deu com a contratação de servidores administrativos para 
atuar no Cead/Cefor e, mais recentemente, com a vinda de professores.  

É importante destacar que desde o início da EaD no Ifes, os trabalhos eram 
dirigidos por docentes, que atuavam, naquela época, apenas por meio de bolsas do 
programa UAB, para atender a um curso específico. Isso significa que havia um 
grande acúmulo de funções, uma vez que recebiam bolsa para atuar no curso, mas 
não para planejar, gerir e executar as ações do centro e não possuíam qualquer 
alocação de carga horária para tal. Em 2008, houve uma tentativa institucional de 
apoiar essa ação, por meio da alocação parcial da carga horária dos docentes 
envolvidos. Além disso, a instituição concedeu algumas vagas de concurso público 
ao campus em que estes docentes estavam lotados, para que o mesmo não tivesse 
prejuízos. Porém, essas iniciativas não foram tão bem compreendidas no campus, 
gerando certos descontentamentos por pessoas externas e desmotivação nos 
docentes envolvidos. Com o tempo verificou-se que a solução seria essa atuação 
ocorrer por dentro e não externamente ao Centro, o que se consolidou com a 
remoção e o concurso público de docentes para atuarem no Cefor, em 2014.  

Porém, ainda há diversos desafios referentes a estes aspecto visando à 
institucionalização da EaD, em que podemos destacar a necessidade de alteração 
da resolução que normatiza da distribuição de carga horária docente, visando que 
contemple atividades inerentes à EaD, tais como tutoria e designer instrucional. 
Diversas discussões são necessárias, como a forma que estes profissionais são 
encarados – seriam novas funções ou atribuições dos profissionais existentes? 
Como se daria o trabalho nos polos presenciais, sem contar com bolsas etc.    

Outro aspecto importante para institucionalização é que, com o aumento no 
número de campi e, com isso, da demanda de trabalho do Cefor, são necessárias 
novas estratégicas visando dar maior autonomia aos professores e aos campi. 
Assim, é necessário pensar em setores nos campi que possam dar apoio mais direto 
às equipes dos cursos, como núcleos de tecnologias educacionais (NTEs).  
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Além disso, é necessário expandir as formações de profissionais da EaD e da 
educação como um todo. Entra aqui a segunda vertente do Cefor, que se assemelha 
a administração de um campus, para oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades. No caso do Cefor, o foco é em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão voltados para formação de profissionais da educação. Necessita-se, assim, 
de espaços físicos adequados (salas de aula, laboratórios, bibliotecas, secretaria 
etc.) e de docentes e técnicos administrativos para as novas demandas (secretaria 
acadêmica, assistência estudantil, administração, biblioteca etc).  

A diversidade de campi e de cursos trás, ainda, outras consequências. 
Metodologias que funcionam muito bem para determinado curso ou público-alvo 
podem não funcionar para outros. Assim, são necessárias constantes pesquisas e 
experimentações, uso de novos métodos, ferramentas, ambientes virtuais etc. A 
presença de docentes no quadro do Cefor tem contribuído enormemente para isso. 

Há ainda que se pensar nas diversas formas de acessibilidade e inclusão das 
pessoas que possuem necessidades especiais, algo que não é um problema 
exclusivo da educação a distância, mas que deve ser também tratada, por meio do 
uso das Tecnologias e Informação e Comunicação (TICs). Algumas iniciativas estão 
sendo realizadas no Cefor, mas este item ainda se constitui um desafio. 

Outra questão bastante complexa é a administração de recursos financeiros, 
uma vez que a equipe do Cefor não conta com especialistas na área financeira e de 
direito. Os recursos são provenientes de fontes distintas (institucionais, UAB, e-Tec e 
outras agências de fomento) e possuem regras diferentes de utilização e prestação 
de contas. Isso gera dúvidas, grande demanda de trabalho e stress na equipe.  

Ainda com relação aos aspectos financeiros, há de se destacar que para que 
um processo de institucionalização efetivamente ocorra, há necessidade de se 
transformar o modelo de financiamento para que os recursos passem a vir na matriz 
orçamentária. Os Institutos Federais deram um passo neste sentido, a partir do 
momento que o Forplan/Conif passou a destinar parte dos recursos aos centros de 
apoio à EaD e aos campi ofertantes, com base no número de alunos. Esses 
recursos são importantes uma vez que o financiamento externo, na maioria das 
vezes por meio de bolsas, pagam exclusivamente alguns tipos de serviços, como 
professores, tutores, pedagogos, revisores, equipe multidisciplinar etc. Outros 
serviços, porém, que demandam trabalho de profissionais da instituição, como uso 
das bibliotecas dos campi, dos registros acadêmicos, assistência estudantil, entre 
outros, não são custeados pelos programas de fomento, ficando como contrapartida 
da instituição. Assim, recursos para os campi são uma forma de suprir em parte essa 
necessidade e de incentivar a abertura de novos cursos a distância.    

 Algumas questões, porém, precisam ser ajustadas. Primeiramente, a matriz 
considera unicamente cursos a distância, sem fazer distinção entre cursos com 
fomento externo e cursos sem fomento. Faz sentido que um curso que conta com 
outros recursos externos receba um quantitativo menor de recursos institucionais. 
Porém, no caso de cursos que não possuem fomento externo, isso não é verdade. 
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Assim, é necessário fazer uma distinção na matriz vigente entre cursos com e sem 
fomento. Outra questão é com relação aos Centros de Referência, muitas vezes 
ligados às respetivas reitorias, como é o caso do Cefor. Estes Centros podem, assim 
como os campi, ofertar cursos. Porém, a matriz Conif de 2015 não leva em conta os 
Centros de Referência e também não considera o número de alunos no caso da 
reitoria. É necessário contemplar os Centros de Referência na matriz e, inclusive, o 
seu número de alunos, seja para vinda de recursos de custeio e investimento, como 
para outros tipos de recursos, como de assistência estudantil. Essas ações são 
necessárias visando, inclusive, a sustentabilidade futura destes centros.   

No Ifes, um grande avanço na EaD tem ocorrido devido ao apoio da gestão/ 
reitoria. Se por um lado isso é positivo, por outro mostra a EaD ainda dependente. 
Assim, um importante desafio no processo de institucionalização é tornar o Cefor 
mais independente, fazendo com que ações e/ou investimentos não corram o risco 
de sofrer consequências negativas em decorrência de visões pessoais dos gestores. 
Afinal, como se bem sabe, um contínuo desafio, e talvez o maior, neste processo de 
institucionalização é romper com os pré-conceitos que ainda são dirigidos à EaD, 
considerada por alguns como educação de baixa qualidade.      

6 Conclusões  

O processo de institucionalização da EaD no Cefor/Ifes vem se constituindo pelo 
desenvolvimento de práticas para disseminação da EaD e uso de tecnologias 
educacionais no Ifes e pela formação de profissionais da educação. Ao longo dos 
anos, teve muitos avanços, tendo contado sempre com apoio institucional advindo 
das gestões anterior e atual, que têm apoiado financeiramente e promovido a 
alocação de docentes e técnicos administrativos para atuarem exclusivamente no 
Centro. Porém, muitos ainda são os desafios a serem enfrentados. 

Primeiramente, assim como qualquer IES pública, depende da 
regulamentação e de uma política em nível nacional. Além disso, é necessário 
avançar para que a EaD se estabeleça de maneira plena e não à margem de cursos 
presenciais regulares. O Cefor deu um passo neste sentido por meio de seu primeiro 
curso sem fomento a distância na área de Tecnologias Educacionais. 

Alguns dos principais desafios têm sido a garantia do atendimento e respeito 
a EaD enquanto modalidade em todas as resoluções internas, parecer em projetos 
pedagógicos na modalidade a distância, promover a qualidade dos cursos por meio 
de uma metodologia que promova o uso das tecnologias de maneira inovadora e 
reflexiva, entre outros. Ao longo dessa trajetória, ao passar de Cead para Cefor 
surge, ainda, os desafios de gestão e, também os desafios de oferta de formação.  
 Assim, seja na institucionalização da EaD, ou seja na definição de uma 
estrutura física e de pessoal condizente com as necessidades do Centro de 
Referência, há um longo caminho a se percorrer, dadas as interlocuções que 
precisam existir em nível nacional e considerando a necessidade de atender as 
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diferentes especificidades de um país tão extenso como o Brasil. Espera-se com 
este artigo alavancar novos parceiros institucionais em busca da efetiva 
institucionalização da EaD, da Formação e dos Centros de Referência. 
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Resumo – Este artigo versa sobre a efetividade no uso de bens disponibilizados nos 
polos de educação a distância de uma instituição de ensino superior de Minas 
Gerais. Teve como objetivo geral analisar como uma IFES, escolhida para o estudo, 
realiza o controle da efetividade no uso dos seus ativos, considerando desde o 
planejamento e a especificação para a compra, as formas de aquisição possíveis, o 
conceito de custo total de propriedade, instalações, manutenções e o controle do 
desgaste para substituição. Para a realização da pesquisa empírica foi escolhido o 
curso de licenciatura em Química. Foram realizadas análises documentais, 
observação, entrevistas e levantamento, a fim de se atingir o objetivo da pesquisa. 
Como resultado foi identificado que há planejamento de compras de itens, que as 
compras seguem os parâmetros estabelecidos pela Lei das Licitações Públicas, e 
que ainda não foi desenvolvido o conceito de custo total de propriedade na entidade 
analisada. A partir do levantamento e das entrevistas realizadas foi constatado a 
satisfação dos usuários, com predominância de percepções positivas por parte dos 
participantes da pesquisa. Por fim, conclui-se que há efetividade no uso dos bens 
disponibilizados, favorecendo a aprendizagem e a retenção dos alunos do curso.  

Palavras-chave: Ensino a distância, Ativo imobilizado, Efetividade, Custo Total de 
Propriedade. 

 

Abstract – This article discusses the effective use of assets available in distance 
education hubs of a higher education institution of Minas Gerais. The general 
objective was to analyze as an entity, chosen for the study, performs control of the 
effective use of its assets, considering from planning and specification to purchase, 
forms of possible acquisition, the concept of total cost of ownership, facilities, 
maintenance and replacement. For empirical research was chosen undergraduate 
course in chemistry. Documental reviews, observation, survey and interviews  were 
conducted in order to achieve the objective of the research. As a result it was 
identified purchase planning, that these purchases follow the parameters established 
by the Public Law. In other hand, the concept of total cost of ownership has not 
developed yet. From the survey and interviews conducted it was found user 
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satisfaction, with a predominance of positive perceptions by the research 
participants. Finally, was concluded that there is effectiveness in the use of the assets 
available, promoting learning and retention of the course students. 

Key-words: Distance learning, Fixed Assets, Effectiveness, Total cost of ownership. 

 

1. Introdução 

No intrincado funcionamento das autarquias federais de ensino superior, o setor de 
compras exerce um papel crítico para que as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão sejam executadas adequadamente, beneficiando os alunos e as 
comunidades envolvidas com os objetivos dessas instituições. Nesse sentido, para 
que se cumpra o papel dessas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), é 
necessário que se adquira materiais de consumo e bens de toda ordem, desde 
materiais de expediente como pincéis, tintas, papel, equipamentos de informática até 
equipamentos laboratoriais de alta tecnologia, nacionais e importados.  

Nesse contexto, considerando a esfera pública e a finalidade não lucrativa de 
uma universidade federal, onde cada vez mais há cobrança pelo uso eficiente dos 
recursos públicos, é necessário racionalizar os procedimentos licitatórios, evitar o 
fracionamento da despesa, reduzir custos processuais, e promover economia através 
de compras de volumes significativos (BEVILAQUA, 2012, p.7). Todo esse processo 
exige planejamento e conhecimento da utilização de cada item na instituição, ou seja, 
é necessário o conhecimento dos processos da organização, permitindo que sejam 
gerenciadas todas as informações acerca dos seus materiais, produtos e bens 
controlados pela IFES. 

É nesse sentido que Nunes, Lucena e Gomes da Silva (2007, p.227) asseveram 
que o foco das compras em empresas públicas deve ser a transparência das relações 
e a consciência do emprego dos recursos públicos para a satisfação da sociedade. 
Na visão dos autores, “[...] para a governabilidade do País deverão ser preservados 
valores que garantam a eficiência e a eficácia na utilização dos bens públicos da 
sociedade” (NUNES; LUCENA; GOMES DA SILVA, 2007, p.228).  

Busatto (2009, p.28) insere o elemento da efetividade no uso dos bens públicos, 
como um elemento complementar aos conceitos de eficiência e eficácia, quando 
argumenta que a despesa pública é uma maneira de influenciar o bem estar da 
população, e dessa forma é importante entender como funciona a oferta de bens e 
serviços financiados pelo governo e como essa despesa pode ser o mais efetiva 
possível, sempre visando o aumento da qualidade de vida da população.  

Nesse sentido, Ribeiro (2006, p.4) em trabalho que analisa a efetividade dos 
gastos públicos na saúde, argumenta que os programas são efetivos quando seus 
critérios e suas realizações apontam para a permanência, estruturam objetivos 
verdadeiros e constroem regras dotadas de credibilidade para quem integra a 
organização e para seu ambiente de atuação. Complementa argumentando que a 
efetividade é a implementação dos objetivos originais, independentemente das 
insuficiências de orientação e das falhas internas originais de um programa 
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especificado (RIBEIRO, 2006, p.4). 

A eficiência então denotaria a competência para se produzir resultados com 
dispêndio mínimo de recursos e esforços, e a eficácia, por sua vez, remeteria às 
condições controladas e aos resultados desejados dos programas estabelecidos, uma 
vez que se espera que os investimentos que mobilizam devem produzir os efeitos 
desejados (RIBEIRO, 2006, p.5).  

Assim, depreende-se que ao longo da vida útil dos bens adquiridos pelas IFES 
sua utilização deve ser revestida, além dos atributos de eficiência e eficácia, do fator 
efetividade, o qual deve ser priorizado no contexto, uma vez que esse fator reflete, 
diretamente, a percepção de uso e importância desses bens por parte da comunidade 
acadêmica, notadamente os discentes, refletindo dessa forma em aspectos subjetivos 
como satisfação e motivação para permanecer no curso ao qual se dedicam.    

Dado o contexto explorado, o objetivo dessa pesquisa consiste em analisar 
como uma IFES, escolhida para o estudo, realiza o controle da efetividade no uso dos 
seus equipamentos, considerando desde o planejamento e a especificação para a 
compra, as formas de aquisição possíveis, o conceito de custo total de propriedade, 
instalações, manutenções e o controle do desgaste para substituição. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Efetividade no uso de equipamentos públicos 

É função crucial do Estado amparado por instituições públicas e privadas, obter receita 
e gerir despesas a fim de movimentar a economia, e por objetivo final e principal, suprir 
as demandas da coletividade. Nesse sentido, o investimento em bens e serviços 
públicos é uma forma de afetar positiva e diretamente a vida dos cidadãos. Bussato 
(2009, p.14) oferece como exemplo os investimentos realizados na construção de 
escolas, o custeio de professores e o fornecimento de material escolar, como forma 
de direcionar verba pública objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.  

Os principais indicadores de resultados de políticas públicas são eficiência, 
eficácia e efetividade, já que tendem a identificar e mensurar o desenvolvimento e 
execução da ação pública em pauta. (Cavalcanti, 2008, p.9). Marinho e Peçanha 
(2001, p. 2) sugerem os seguintes significados para esses indicadores de resultados: 
efetividade como a capacidade de alcançar resultados permanentes e dotados de 
credibilidade para quem integra o propósito; eficiência corresponde à produção de 
resultados a partir de mínimos recursos e esforços, é a relação de custo-benefício; e, 
eficácia corresponde a condições controladas para obter resultados desejados, ou 
seja, planejadamente, os investimentos que mobilizam devem produzir os efeitos 
desejados (MARINHO; FAÇANHA, 2001, p. 2). 

Fator de discussão acerca da gestão pública, na visão de Silva (2013, p. 5), 
efetividade e eficiência estão relacionados com a padronização dos processos para 
otimização de tempo e recursos relacionados aos serviços prestados. Ainda na visão 
de Silva (2013, p. 4), no atual modelo do estado brasileiro se destaca a importância 
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de conciliar qualidade de serviços e redução de custos, ou seja, propõe a capacidade 
do Estado de gerenciar com efetividade e eficiência seus recursos. 

Destaca-se também Aragão (1997, p.107) o qual afirma que a dimensão 
qualitativa de um resultado deve ser baseado no conceito de efetividade, ou seja, no 
valor social do produto, cuja mensuração valorativa é complexa devido a sua 
amplitude e vertentes. Aragão (1997, p. 120) argumenta que não adianta ser eficiente 
quando não se é efetivo, já que o conceito de efetividade absorve o aspecto político-
social da prestação de serviços acoplando-se aos conceitos de efetividade e justiça, 
aos quais também são observáveis e quantificáveis.  

2.2 Planejamento e especificação de compras públicas 

Com a finalidade de regulamentar as compras na administração pública, a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, estabelece que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados 
e dos municípios deverá adquirir bens e serviços mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (BRASIL, 
1988). Assim, as compras públicas são reguladas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL, 1993). Em seu Artigo 
22, estabelece as modalidades de licitação, que são: concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão. E uma nova modalidade de licitação foi instituída pela lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 (CF, 2002), denominada pregão.  

Segundo Santos et al. (2011, p.76), na administração pública, exceto em 
algumas hipóteses legais, as compras são precedidas de licitação, sendo assim, não 
podem ser realizadas livremente. O gerenciamento por meio de licitação é uma 
ferramenta para o aumento da eficiência na utilização dos gastos públicos e para 
melhorar o desempenho das organizações governamentais (SANTOS et al., 2011, 
p.76). Para Costa (2000, p.125) a rigidez da especificação é característica marcante 
das licitações. 

Costa (2000, p.125) estudou os processos de compras públicas e privadas no 
Brasil, e chegou ao entendimento de que a questão da especificação é mais complexa 
do que inicialmente se pensa. De acordo com a ABNT (1990) as “especificações 
técnicas podem não garantir, em si mesma, que os requisitos de um consumidor sejam 
consistentemente atendidos, caso existam deficiências nas especificações ou no 
sistema organizacional para projetar e produzir o produto ou serviço”.  

E segundo Motta (2010, p.118) para que uma aquisição seja vantajosa para a 
administração pública é crucial que se tenha uma adequada especificação do produto 
ou serviço. Para construir especificações de qualidade é necessária uma mão-de-obra 
bem treinada para tal, o que é um fator de dificuldade na administração federal 
brasileira, dada a escassez de treinamento neste tópico específico (MOTTA, 2010, 
p.118). 

Assim, ressalta-se a importância da correta especificação das aquisições 
públicas, a despeito das dificuldades encontradas, como etapa fundamental para se 
atingir maior nível de efetividade na utilização dos bens públicos. 
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2.3 Aquisição, instalação e manutenção e reposição de bens públicos: uma 
ótica do TCO, custo total de propriedade 

No contexto da análise da efetividade na utilização dos bens públicos, é importante 
analisar a importância das aquisições públicas sob a ótica do TCO (total cost of 
ownership), ou custo total de propriedade. 

De acordo com Gasparetto e Da Silva (2004, p.8) a metodologia TCO 
reconhece que os custos de aquisição de um item devem compreender todas as 
atividades que são executadas para que o item seja adquirido e utilizado com 
efetividade.  Como ferramenta, o TCO requer que o comprador determine quais são 
os custos mais relevantes para a aquisição, manuseio e subsequente disposição 
desse bem ou serviço (GASPARETTO; DA SILVA, 2004, p.8).  

Nesse sentido, o custo total de propriedade engloba, além do preço de compra 
propriamente dito, custos tais como custos de capital, suporte técnico, custo de 
administração e de operações pelos usuários finais, treinamento necessário para 
utilização, retrabalho, além dos custos de ociosidade dos equipamentos (SOUZA; 
VOESE, 2013, p.6). Assim, administrar as tarefas de aquisição, instalação, 
manutenção e reposição de bens públicos deve elencar vários departamentos como: 
compras, consertos, manutenção, upgrades, serviços, suporte, segurança e 
treinamento (SOUZA; VOESE, 2013, p.6). 

Esses conceitos são fundamentais na administração pública, onde muitas 
vezes o valor mais baixo de aquisição nem sempre significa o menor custo total para 
a entidade, e muitas vezes, os altos custos de manuseio e manutenção levam ao 
desuso de um bem, prejudicando sua efetividade junto à comunidade beneficiada.  

Outra questão importante que relaciona o TCO com a efetividade no uso de 
bens públicos é o planejamento de reposição desses bens. Trabalhar sob a ótica do 
TCO pressupõe avaliar o ciclo de vida útil e planejar as datas de reposição dos bens, 
a fim de que não surja perda de continuidade no uso dos bens por parte da 
comunidade (SOUTES, 2007, p.98). 

No entanto, de acordo com Sant’ana e Rocha (2006) o critério de menor preço 
é o utilizado na maioria das compras realizadas pelas entidades públicas. Esse fato 
leva as organizações públicas brasileiras a sofrerem críticas. E assim é crescente o 
interesse da administração pública pela redefinição de uma visão de gestão que adote 
melhores princípios de gestão dos bens públicos, a fim de gerenciar com eficiência os 
recursos financeiros arrecadados, para atender com maior eficácia ao bem comum 
gerando resultados para a sociedade (SANTANA; ROCHA, 2006). 

 

3. Metodologia 

3.1 Unidade de análise 

A unidade de educação a distância estudada conta com 12 anos de experiência, e 
está vinculada a uma Universidade Pública Federal do estado de Minas Gerais, à 
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coordenação da UAB, ao Colegiado Especial de Educação a Distância e à 
Coordenação Geral do Programa Escola de Gestores da Educação Básica. Assim 
possui o apoio da Universidade Aberta do Brasil, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). 

Atualmente oferece cinco cursos de graduação, quais sejam: Ciências 
Biológicas, Geografia, Matemática, Pedagogia e Química, este último escolhido como 
o objeto de estudo dessa pesquisa, por necessitar de estrutura física de laboratório e 
equipamentos que exigem maiores cuidados para sua aquisição e manutenção para 
garantir a efetividade em sua utilização. 

Dessa forma, tomando como referência o curso de graduação em Química, são 
apresentados alguns dados gerais sobre o curso. Modalidade do Curso: Licenciatura; 
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas, em convênio com a Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (SECT), Secretaria de Estado da Educação (SEEMG) e as 
prefeituras dos polos; Carga Horaria: 2.850 horas; Duração do 
Curso:  duração mínima de oito semestres, não ultrapassando 13 semestres. O curso 
tem organização modular desenvolvida na modalidade de educação a distância com 
momentos presenciais, constituído de 1.830 horas de atividades para os conteúdos 
curriculares de natureza científico cultural, 405 horas de prática como componente 
curricular, vivenciadas ao longo do curso, 400 horas de estágio curricular 
supervisionado a partir da segunda metade do curso, e 210 horas para 
outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais.  

A parte presencial do curso consta de práticas de laboratórios, atendimento aos 
alunos através de tutorias, seminários, videoconferências, participação em fóruns e 
outras atividades avaliativas. O Quadro 1 apresenta o detalhamento dos alunos por 
polo. 

Quadro 1: Detalhamento dos alunos por polo (todas as ofertas) 

Polo Entrada Cursando Formados Desistentes 

Araçuaí 118 30 4 84 

Frutal 29 4 2 23 

Governador Valadares 66 11 4 51 

Montes Claros 78 25 2 51 

Teófilo Otoni 78 11 5 62 

Total 369 81 17 271 

Fonte: Sisuab (2015). 

Pode-se observar a partir da realidade do curso a dificuldade de retenção dos 
alunos, dessa forma destaca-se a importância da análise da efetividade no uso dos 
bens que estão à disposição dos alunos, como mais um elemento coadjuvante no 
processo de formação e retenção dos alunos de cursos à distância. 
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3.1.1 Bens a disposição do curso de Química 

Foram pesquisados junto ao setor de controle de patrimônio, quais são os bens que 
estão à disposição do curso de Química das Unidades pertencentes ao curso 
escolhido para estudo. O Quadro 2 a seguir resume os bens a disposição por polo de 
oferta do curso. 

Quadro 2: Bens do laboratório de Química por polo 

Bens do laboratório de 
Química 

Araçuaí Frutal  
Gov. 

Valadares  
Montes 
Claros  

Teófilo 
Otoni  

Q. 
 Valor 
em R$  Q. 

 Valor 
em R$ Q. 

 Valor 
em R$ Q. 

 Valor 
em R$ Q. 

 Valor 
em R$ 

Agitadores/analisadores 11 9.755 3 2.820 10 8.815 7 6.580 8 6.635 

Móveis e utensílios 36 8.626 19 1.900 9 9.944 35 11.144 30 7.324 

Banho maria/termostático  2 2.498 - - 2 3.197 1 900 - - 

Bomba de vácuo /barômetro 3 1.521 1 582 3 1.521 3 1.521 2 1.031 

Centrífuga/Destiladores 2 1.000 1 2.000 3 2.113 3 2.113 3 3.613 

Colorímetro/Fotocolorímetro 1 1.295 - - 1 1.295 1 1.295 1 1.295 

Condutivimetro/Rotavapor 3 5.826 - - 3 6.490 3 6.490 3 6.490 

Eletroforese/Deionizador 1 4.186 - - 1 572 - - 1 572 

Diapasao/Transiluminador 10 234 - - 1 580 10 234 10 234 

Refrigeradores/freezers 3 6.344 1 3.075 2 4.726  2 4.726 3 6.344 

Imantadora /Luxímetro 3 459 - - -  - 2 280 1 140 

Equip. de aquecimento  17 5.114 - - 22 5.850 22 5.850 21 5.385 

Microscopio /Refratrometro 2 2.800 1 763 2 2.800 2 2.800 12 9.930 

TOTAL 94 50.322 26 11.140 58 47.913 91 44.382 92 49.292 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Percebe-se que a estrutura física se difere nos polos analisados, sendo que a 
quantidade e os bens utilizados apresentados variam. O polo de Frutal não possui a 
maioria dos equipamentos que compõe os outros polos, e o número total de itens é 
de 26, enquanto o polo com maior número de itens, o de Araçuaí, possui 94 itens em 
seu laboratório de Química.  

Em termos de valores gastos nos polos, tem-se em Araçuaí o montante 
investido em bens no valor de R$50.322. Em Governador Valadares, Montes Claros 
e Teófilo Otoni os valores investidos em bens são respectivamente R$ 47.913, 
R$ 44.382 e R$ 49.292. Já em Frutal, tem-se um valor investido de R$ 11.140.  

É importante destacar que os bens analisados nesse estudo não são 
depreciados, e dessa forma foi pesquisado o tempo de uso dos bens. Percebe-se que 
foram comprados em dois momentos, em 2008 (todos os polos) e em 2013 (também 
equipamentos para todos os polos), sendo que não se encontrou evidências de 
reposição de itens, mas de complementação. As datas de aquisição indicam que parte 
desses itens já estão com vida útil avançada, enquanto parte ainda são novos, em 
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início de vida útil. Complementando a análise documental foi realizada a análise visual 
dos bens. Foram solicitadas fotos a cada um dos polos e no total foram visualizadas 
151 fotos, sendo 49 do polo de Araçuaí, 34 de Frutal, 15 do Governador Valadares, 
11 de Montes Claros e 42 de Teófilo Otoni. Em todos os polos é possível perceber 
que a maioria dos equipamentos estão em um bom estado de conservação e com a 
placa de patrimônio da Instituição.  

3.2 Procedimentos metodológicos 

A pesquisa se classifica quanto aos objetivos como descritiva. Para Beuren (2008, 
p.90) descrever significa identificar, comparar e relatar, ou seja, o pesquisador 
observa os fatos, registra e os analisa, sem interferir. Quanto a abordagem do 
problema a pesquisa tem caráter prioritariamente qualitativo, mas também apresenta 
dados quantitativos. Beuren (2008, p.92) afirma que “abordar um problema 
qualitativamente pode ser uma forma adequada para conhecer a natureza de um 
fenômeno social”.   

Quanto aos procedimentos utilizados para coleta de dados destacam-se: a 
análise documental, a observação, as entrevistas e a coleta de dados por meio de 
questionários. Para a análise documental foram levantadas informações acerca do 
curso de Química e dos equipamentos os quais se deseja investigar a efetividade no 
uso, assim como o levantamento de evidências de processos de especificação de 
compras, aquisição, instalação e manutenção, e evidências da utilização, desgaste, e 
planejamento de reposição. A pesquisa documental, segundo Gil (2002, p.44) é 
elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. 

Na sequência foram realizadas entrevistas por telefone com usuários dos 
equipamentos do curso de Química de cada polo. Coordenadores de curso, 
professores e tutores deram depoimentos sobre os bens à disposição e a efetividade 
no seu uso. Para iniciar a entrevista foi realizada a questão aberta: Qual sua 
percepção geral sobre a qualidade e o uso do laboratório do curso de Química?De 
acordo com Beuren (2008, p.133), nas entrevistas não estruturadas, o entrevistado 
tem liberdade para relatar e opinar sobre os acontecimentos, uma vez que não há uma 
estrutura pré-determinada.  

Também foram entrevistados o responsável pelo setor de compras e o 
responsável pelo setor de patrimônio, a fim de complementar a análise documental de 
levantamento das evidências dos processos de especificação de compras, aquisição, 
instalação e manutenção, utilização, desgaste e reposição. 

Além das entrevistas, foi realizado um levantamento junto aos usuários dos 
equipamentos do curso de Química por meio da aplicação de questionário. 
Professores, tutores, bolsistas, técnicos administrativos e alunos foram abordados a 
fim de responderem o instrumento de pesquisa. Martins e Theóphilo (2007) observam 
que os levantamentos são adequados nos casos em que o pesquisador deseja 
responder a questões acerca das relações entre características de pessoas ou 
grupos. Quanto ao questionário, Gil (2002, p.128) destaca que o mesmo tem como 
objetivo o conhecimento das opiniões, interesses, expectativas e situações 
vivenciadas pelas pessoas envolvidas. Nessa pesquisa, foi elaborado um questionário 
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fechado composto de 14 perguntas objetivas, sendo cinco questões para 
caracterização do respondente e nove para análise da efetividade no uso dos bens 
públicos do curso. Por último uma questão aberta solicitando sugestões.  

4. Resultados da análise empírica 

4.1 Evidências de planejamento em compras 

Em relação ao processo de compra de bens para os laboratórios de Química dos polos 
analisados, são tomadas as seguintes providências: Inicialmente o coordenador de 
curso, de acordo com a necessidade apontada pelos alunos, professores e tutores, 
solicita ao Setor de Compras o bem necessário a ser adquirido para o curso. O 
profissional responsável pelo Setor, realiza o pedido de acordo com o orçamento 
previsto no Plano de Trabalho do Curso. Dessa forma, os bens são adquiridos e 
enviados diretamente ao polo solicitante e após o recebimento e conferência, é 
enviada aos polos via correio para fixação uma etiqueta para identificação do bem 
para tombamento e inclusão no sistema de controle patrimonial da IFE. 

Ressalta-se que o item solicitado deve estar apoiado no Plano de Trabalho 
implementado na criação do curso, bem como deve haver a disponibilidade de 
recursos financeiros. Uma vez atendidas essas duas condições, a compra deve ser 
realizada com base na Lei de Licitações (Lei 8.666/93). É importante salientar que o 
responsável pelo setor de compras, realiza o pedido de acordo com o orçamento 
previsto no Plano de Trabalho do Curso. Dessa forma observa-se uma ação 
importante de planejamento e especificação para a compra, sendo que as formas de 
aquisição possíveis são as formas previstas na Lei 8.666/93. Por outro lado, observou-
se que o conceito de custo total de propriedade não é utilizado durante o processo. A 
ênfase é apenas na fase de especificação e compras.  

 

4.2 Levantamento sobre a efetividade no uso 

Com relação às respostas dos questionários (levantamento), dos 26 encaminhados, 
foram obtidas 10 respostas, sendo uma taxa de 32,25%, quando confrontado com o 
número de questionários encaminhados. Todos os respondentes são tutores, porém 
um deles ainda não teve contato com nenhum polo. Assim, nesse estudo foram 
consideradas 9 respostas, com representatividade de todos os polos do curso. Dentre 
os respondentes 55,6% são tutores a mais de cinco anos e 44,4% exercem a atividade 
de tutor entre 2 a 5 anos. Sendo que 88% são homens e 12% são mulheres. Além 
disso, 44% dos respondentes têm mais de 45 anos, 33% têm entre 36 e 45 anos e 
22% têm entre 26 e 35 anos. Todos os respondentes já tiveram contato com os 
equipamentos, sendo que os respondentes que estão tendo contato e/ou utilizando os 
laboratórios nesse semestre são 37,5%. Os tutores que já tiveram contato e/ou 
utilizaram em períodos anteriores são 62,5%.  

A primeira questão tinha como objetivo verificar a percepção dos usuários sobre 
o funcionamento do laboratório. Nesse quesito, apurou-se que 22,2% considera que 
o laboratório funciona perfeitamente. Em contrapartida, 77,8% dos respondentes 
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consideram que alguns equipamentos funcionam e outros não.  

A segunda questão tinha como objetivo verificar a percepção dos usuários 
sobre o estado de funcionamento dos equipamentos do laboratório. A percepção dos 
tutores é a de que 55,6% consideram que os equipamentos estão em bom estado de 
conservação e atendem as necessidades. Já 44,4% consideram que alguns dos 
equipamentos estão em bom estado de conservação, enquanto outros já estão 
depreciados.  

A terceira questão tinha como objetivo verificar a percepção dos usuários sobre 
o estado de funcionamento dos móveis e utensílios do laboratório. Nesse quesito 
55,6% dos tutores que responderam o questionário consideram que estão em bom 
estado de conservação e atendem as necessidades, enquanto que 33,3% consideram 
que alguns estão em bom estado de conservação, enquanto outros já estão 
depreciados. Apenas o tutor que atua no polo de Montes Claros respondeu que a 
totalidade dos equipamentos está depreciada e não atende as necessidades 

A quarta questão tinha como objetivo verificar a percepção dos usuários sobre 
a manutenção dos equipamentos, móveis e utensílios do laboratório de Química. 
Nesse quesito tem-se que a percepção dos tutores diverge bem. Enquanto 33,3% 
consideram que há uma preocupação constante em dar manutenção e assim os bens 
continuarem disponíveis para uso, 22,2% dos tutores respondentes têm a percepção 
de que, eventualmente, os bens são manutenidos. Ainda, o terceiro grupo, 
representado por 44,4% dos respondentes, consideram que na medida em que os 
bens vão depreciando, vão sendo encostados, pois não existe política de manutenção. 
Observa-se aqui que a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos é das 
prefeituras parceiras. 

A quinta questão tinha como objetivo verificar a percepção dos usuários sobre 
a reposição e a chegada de novos equipamentos, móveis e utensílios nos laboratórios. 
Nesse quesito, 33,3% dos tutores consideram que eventualmente perceberam os 
bens sendo substituídos por novos e/ou a chegada de novos itens para o laboratório, 
enquanto 22,2% responderam que raramente perceberam algum bem sendo 
substituído por novo e/ou a chegada de algum item novo para o laboratório e também 
22,2% ainda não perceberam algum bem sendo substituído por novo e/ou a chegada 
de algum item novo para o laboratório. Destaca-se que entre os respondentes, 55,6% 
são tutores a mais de cinco anos no curso, e dessa forma, sentem-se aptos a 
responder tal pergunta realizada. Destaca-se também que a análise documental não 
evidenciou a compra de bens para reposição e evidenciou a aquisição de bens em 
apenas dois anos, os anos de 2008 e o de 2013, corroborando, dessa forma, com a 
percepção dos entrevistados. Ressalta-se que 22,2% dos tutores não se sentiram em 
condições de responder a pergunta. 

A sexta e a sétima questões tinham como objetivo verificar, respectivamente, o 
quanto os tutores e professores estimulam o uso do laboratório e realizam tarefas 
nestes laboratórios. Todos os respondentes (100%) consideraram que os professores 
e os tutores estimulam muito os alunos a utilizarem o laboratório de Química inclusive 
com a realização de tarefas. 
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Por último, o objetivo foi verificar o quanto os equipamentos e o laboratório 
atendem as expectativas dos tutores e professores. De um modo geral, 66,6% dos 
tutores consideram que o laboratório atende plenamente suas expectativas. E 44,4% 
consideram que o laboratório atende parcialmente suas expectativas. 

Sobre sugestões de melhoria para o uso do laboratório de Química, foi 
observada a necessidade de reparos e manutenções em alguns equipamentos e a 
reposição das vidrarias no polo de Teófilo Otoni. Em relação a melhorias no polo de 
Frutal foram observadas as seguintes necessidades: i) manutenção e reposição de 
alguns equipamentos; ii) aquisição de materiais para atendimento a todas demandas 
das aulas experimentais; e iii) aquisição de equipamento de maior complexidade. Com 
relação aos problemas do laboratório de polo de Araçuaí, foi destacada a 
impossibilidade da instalação das capelas, em que, dependendo do experimento, os 
alunos devem sair dos laboratórios. Sugestões de melhorias foram dadas para o polo 
de Montes Claros, em que foi destacada a necessidade de aquisição de mobiliário e 
reparo em alguns equipamentos. Um dos respondentes, que atua em todos os polos 
do curso, destacou como problemas de um modo geral a demora no conserto de 
equipamentos simples danificados, prejudicando assim, algumas práticas. No entanto, 
a despeito das sugestões de melhoria, observa-se que, de modo geral, a análise 
aponta para a efetividade no uso dos disponibilizados pela IFES. 
 

4.3 Resultado das entrevistas realizadas 

Partindo-se para a análise das entrevistas, como forma de avaliar a efetividade na 
utilização dos bens, coordenadores de curso, professores e tutores deram 
depoimentos sobre os bens à disposição e a efetividade no seu uso. O conteúdo das 
entrevistas foi resumido e estão apresentados no Quadro 3ª seguir, e conforme já 
apresentado na metodologia, foi realizada uma única pergunta: Qual sua percepção 
geral sobre a qualidade e o uso do laboratório do curso de Química? 
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Quadro 3: Entrevistas realizadas por função e polo  

Função Resposta 

Coordenador 
de curso 

Para mim tem sido bom, faltam algumas coisas de infraestrutura da prefeitura, mas 
tem atendido. Os professores e alunos estão satisfeitos e o curso atende as 
demandas. Os bens que são repassados aos polos atendem as necessidades. 

Coordenador 
de polo 1 

Olha, aqui podemos dizer que é excelente, além do professor de química tem o técnico 
em química que atende muito bem os alunos. Nós compartilhamos o laboratório com 
outra instituição, porém na maior parte do tempo o laboratório está disponível para 
nosso uso e atende muito bem a todos os alunos.  

Coordenador 
de polo 2 

O laboratório é muito bem montado e bem estruturado. Foi feito de acordo com o 
projeto da própria IFES.  Os alunos aproveitam bem o laboratório. Temos bons tutores, 
isso é importante falar. O material didático é suficiente, bom, acredito que sim pois 
nunca houve reclamação.  

Coordenador 
de polo 3 

Dentro do contexto das atividades que são desenvolvidas com certeza é um dos 
laboratórios que mais são utilizados no Polo.  

Coordenador 
de polo 4 

Excelente, tanto o material didático, quanto o material de uso químico. Atende o aluno 
em todas as utilidades que ele precisa em aprender, então não vejo muita dificuldade. 
A questão da dificuldade que os alunos têm não é pelo material do laboratório, pois as 
aulas são muito bem ministradas a partir deles.  

Tutor 1 
O material do curso atende à demanda do curso e sempre que requisitamos algum 
bem para o laboratório ele é disponibilizado. O laboratório atende as necessidades dos 
alunos.  

Tutor 2  

A percepção é boa, mas a grande questão é a manutenção de equipamentos e 
reposição de reagentes. A prefeitura não está preparada para auxiliar nessa questão, 
pois os equipamentos precisam de mão de obra especializada e para aquisição de 
reagentes é necessário grande tramitação até mesmo da polícia federal.  

Tutor 3 

Os laboratórios de Química em Valadares atendem sim a demanda de pequenas 
práticas do curso. Atualmente os próprios tutores tentam manter o controle de estoque 
porque não temos técnicos de laboratório. Fazemos o controle principalmente dos 
reagentes, fazemos a verificação pelo menos uma semana antes da prática e quando 
necessário, solicitamos ao coordenador novos materiais, mas nunca aconteceu de 
faltar material para as práticas.  

Tutor 4 
Uso-o sempre, todo final de semana. A qualidade é excelente, o laboratório é 
completo, tem todo material que é necessário para atender aos alunos. Está tudo 
certinho. 

Professor 1 
Quando fui tutor e viajava aos polos para dar as aulas práticas, gostava muito da 
estrutura, todos os materiais estavam disponíveis, nunca aconteceu de chegar ao polo 
e não ter material para ministrar aula.  

Professor 2 
É fundamental o laboratório. No começo não, mas atualmente ele atende, é bem 
montado. Os bens atendem as demandas dos alunos.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando as entrevistas foi possível perceber que todos entrevistados 
concordam que os equipamentos do laboratório atendem as demandas para a prática 
do curso. É possível perceber que alguns entrevistados destacaram falhas das 
prefeituras com relação a infraestrutura e problemas como, por exemplo, a 
manutenção de equipamentos e a reposição de reagentes. Porém, mesmo assim, os 
entrevistados compartilham da ideia de que os laboratórios conseguem atender as 
expectativas quanto a sua utilização. 
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 O coordenador do curso destaca que os laboratórios encontram-se 
estruturados para atender as necessidades das aulas e que existem problemas com 
relação a infraestrutura, que é de responsabilidade da prefeitura.  Categorizando as 
respostas, observa-se que os coordenadores compartilham a mesma ideia de que o 
laboratório de Química atende às demandas do curso. Analisando as respostas dos 
tutores, percebe-se que eles concordam com os coordenadores de polo quando 
destacam que o polo atende a demanda dos alunos. Porém um dos tutores destaca 
como problemas a manutenção de equipamentos e a reposição de reagentes. Os 
professores entrevistados também evidenciaram que os polos atendem as demandas 
das aulas, o que novamente configura a efetividade no uso dos bens. 

Infelizmente, e assim tratado como uma limitação dessa pesquisa, não foi 
possível entrevistar os alunos, sendo que os mesmos também não responderam aos 
questionários enviados.  

 

5. Conclusões 

Esse artigo teve como objetivo analisar como uma IFES, escolhida para o estudo, 
realiza o controle da efetividade no uso dos seus equipamentos. Para isso, foi 
escolhida como unidade de análise os bens do laboratório de Química instalados nos 
cinco polos de apoio de uma IFES do estado de Minas Gerais.  

Foi identificado que há planejamento de compras de itens, que as compras 
seguem os parâmetros estabelecidos pela Lei das Licitações Públicas, e que ainda 
não foi desenvolvido o conceito de custo total de propriedade na entidade analisada. 
Esse resultado é parcialmente favorável a questão da efetividade no uso dos bens, 
pois se a compra deriva de um estudo prévio de necessidades certamente a 
probabilidade de uso e atendimento as necessidades dos usuários é maior.  

Na outra mão, no entanto, a ausência de uma visão completa do processo, a 
qual inclui o uso, a manutenção e até mesmo o descarte, provoca em alguns casos 
(como observado nas entrevistas e no levantamento), soluções de continuidade no 
uso dos equipamentos que prejudicam sua efetividade. Cabe ressaltar que a divisão 
de tarefas com as prefeituras locais, as quais se responsabilizam pela manutenção e 
aquisição de reagentes prejudica a efetividade no uso dos bens, uma vez que não se 
tem como implantar o conceito de custo total de propriedade.   

A partir do levantamento realizado foi constatada a satisfação dos usuários, 
com predominância de percepções positivas por parte dos participantes da pesquisa. 
De modo geral, 66,6% dos tutores consideram que o laboratório atende suas 
expectativas. Esse indicativo foi confirmado por meio das entrevistas, em que 
coordenadores, tutores e professores corroboraram com a mesma opinião de que o 
laboratório atende bem as demandas do curso. Assim, conclui-se que há efetividade 
no uso dos bens disponibilizados, favorecendo a aprendizagem e a retenção dos 
alunos do curso. 

Um ponto que merece atenção é a necessidade de se estabelecer políticas de 
reposição e manutenção dos bens, nesse quesito um percentual significativo de 
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respondentes (44,4%) consideram que não existe gestão dos bens após a aquisição, 
sem políticas de manutenção e/ou descarte.  

Como limitações destaca-se que não foi possível entrevistar os alunos, sendo 
que os mesmos também não responderam aos questionários enviados. Assim, 
sugere-se para pesquisas futuras a inclusão da percepção dos estudantes enquanto 
usuários do laboratório de Química. Também se sugere que sejam pesquisadas 
outras unidades de análise, demais polos e a estrutura administrativa. 
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ARCABOUÇO LEGAL DA EAD NOS INSTITUTOS 
FEDERAIS, UMA OPORTUNIDADE PARA CONVERGÊNCIA 

ENTRE AS MODALIDADES DE ENSINO 
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Resumo – A implantação de componentes curriculares a distância (mediados 
pelas tecnologias da informação e comunicação) nos cursos presenciais técnicos 
de nível médio e de graduação dos Institutos Federais configura-se como 
excelente oportunidade de convergência entre as modalidades de ensino a 
distância e presencial. Esta convergência, que está devidamente legalizada, é 
necessária e urgente no atual contexto educacional, eis que configura-se como 
uma via de aproximação entre a escola e o aluno contemporâneo (nativo digital), 
este último, imerso em uma Cultura Digital que o tornou habituado a velocidade e 
facilidade de comunicação e acesso a informações e conteúdos via dispositivos 
móveis de acesso à internet. Assim sendo, o presente trabalho propõe analisar os 
efeitos da educação a distância e das tecnologias da informação e comunicação na 
educação profissional presencial, tecendo, ao final, uma análise crítica acerca das 
possibilidades inerentes do processo de implantação de componentes curriculares 
a distância nos cursos presenciais dos Institutos Federais. 

Palavras-chave: Modalidade Semipresencial; Educação Profissional; Institutos 
Federais. 

Abstract – Implementing distance curricular components (mediated by information 
and communication technologies) in class attendance high school and 
undergraduate technical courses of Federal Institutes is an excellent opportunity for 
both classroom and distant education modalities to converge. This convergence, 
which has been properly legalized, is essential and urgent in the current 
educational context whereas it presents means to connect the school with the 
contemporary student (digital native) that is already immersed in a digital culture in 
which the access to information is easy and fast via mobile devices connected to 
the internet. Therefore, this study aims to analyze the effects of distance education 
and information and communication technologies in class attendance professional 
education, ultimately building a critical analysis of the inherent possibilities in the 
deployment process of distance curricular components in classroom courses in 
Federal Institutes. 

Keywords: Blended Learning, Professional Education; Federal Institutes. 

Introdução 

O Brasil encontra-se, nos últimos anos, em um período de intensa modificação 
legislativa no que tange a Educação nacional. Vários são os dispositivos legais (leis, 
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decretos, portarias e resoluções) que passaram a viabilizar a implantação de novos 
procedimentos didático-pedagógicos nas instituições de ensino brasileiras, os quais 
modificam as estratégias tradicionais de ensino e aprendizagem.  

Em tal contexto, cumpre destacar a Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20 de 
setembro de 20121, que passou a admitir a realização de atividades não presenciais 
nos cursos técnicos de nível médio presenciais. Esta permissão já havia sido 
anteriormente auferida às Instituições de Ensino Superior pela Portaria n.º 2.253 de 
18 de outubro de 2001, e, posteriormente, mantida pela Portaria n.º 4.059, de 10 de 
dezembro de 2004, que revogou a primeira. 

Tanto a Resolução CNE/CEB n.º 6/2012 quanto a Portaria n.º 4.059/2004, 
que se encontram vigentes, viabilizam (e não obrigam) a utilização no contexto 
educacional brasileiro da “modalidade semipresencial” de ensino e aprendizagem, 
definida por várias vozes da área da educação a distância2 como blended learning e 
que, em linhas gerais, se caracteriza por ser uma estratégia didático-pedagógica 
mista, que relaciona a Educação a Distância (EaD), mediada pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs), e a Educação Presencial. 

A oferta de componentes curriculares a distância em cursos presenciais se 
encontra em fase inicial de aplicação nos Institutos Federais brasileiros. Em muitos 
deles, já foram devidamente aprovadas Resoluções e Instruções Normativas que 
regulamentam a referida oferta nos cursos presenciais de nível técnico e superior 
dos Institutos, bem como a utilização das tecnologias da informação e comunicação 
nos mesmos. 

Frise-se que os movimentos realizados neste sentido, antes da aprovação do 
regramento legal agora existente, eram fruto de ações proativas e individuais de 
alguns docentes, que entendiam serem positivas as interações viabilizadas pela EaD 
mediada pelas TICs na educação profissional presencial, mas que o faziam sem um 
regramento legal que os embasasse, motivo pelo qual tais atividades não eram, nem 
podiam, ser valoradas como parte da carga horária dos cursos presenciais. 

Destaque-se que a modificação das práticas educativas, através da utilização 
de recursos tecnológicos que estimulem o aluno para um processo de construção do 
conhecimento onde a criatividade e a autonomia são valorizadas, é necessária e 
urgente, uma vez que a escola tradicional (caracterizada pela rigidez e pela lógica 
da transmissão e memorização de conteúdos) não é mais compatível com as 
necessidades dos estudantes contemporâneos.        

A convergência entre as modalidades de ensino a distância e presencial se 
mostra imprescindível no atual contexto educacional, uma vez que os alunos atuais 
cresceram e se desenvolveram na era da tecnologia digital, em que a existência de 

                                                 
1 Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
2
 Cite-se como exemplo: Graham (2006), Tori (2009), dentre outros. 
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uma Cultura Digital, tornou-os acostumados à facilidade de comunicação e obtenção 
de informações através de uma série de equipamentos tecnológicos de acesso 
remoto a internet, tais como: smartphones, tablets, notebooks, dentre outros. 

Portanto, a oportunidade criada com o arcabouço legal da EaD possibilita aos 
educadores dos Institutos Federais brasileiros potencializarem seus currículos 
escolares e propostas pedagógicas através do blended learning. No entanto, a 
implantação da referida modalidade semipresencial no âmbito dos Institutos 
Federais, carece de uma discussão mais aprofundada, uma vez que não resta 
alterada apenas o meio de comunicação entre os atores envolvidos no processo 
educativo, mas principalmente, a forma como se dará a construção do conhecimento 
através da utilização da EaD e das TICs na educação profissional presencial. 

Dessa forma, o presente artigo científico, inicialmente, voltará o olhar para a 
educação a distância, com enfoque na sua utilização no ensino profissional de nível 
técnico e superior. Esta análise é necessária, pois este aporte teórico evidencia os 
elementos necessários para o uso das estratégias desta modalidade de ensino na 
educação profissional presencial. 

Em uma segunda etapa, será realizado um olhar sobre a utilização das TICs 
nos processos educativos. Este movimento é importante para se perceber como as 
referidas tecnologias podem viabilizar/qualificar a oferta de disciplinas a distância 
nos cursos presenciais dos Institutos Federais.  

Num terceiro momento, este pesquisador direcionará o olhar sobre os 
dispositivos legais autorizadores da EaD mediadas pelas TICs nos cursos 
presenciais dos Institutos Federais, a fim de compreender o que é possível, ou não, 
em relação a implantação de componentes curriculares a distância nos cursos 
presenciais dos referidos Institutos. 

Finalmente, na conclusão, será desenvolvida uma avaliação crítica sobre as 
possibilidades oriundas do processo de implantação de componentes curriculares a 
distância nos cursos presenciais dos Institutos Federais, em decorrência da 
convergência entre a educação a distância e presencial. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, com 
método de abordagem dedutivo, apoiado em análise documental: legislação federal 
(leis e decretos), resoluções, pareceres do Conselho Nacional de Educação – CNE e 
regramentos internos dos Institutos Federais. 

1. Construindo um olhar sobre a educação a distância 

A conceituação teórica existente sobre a educação a distância é consequência de 
“um processo evolutivo, que começou com a abordagem na separação física das 
pessoas e chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do século XX, as 
tecnologias da informação.” (GUAREZI e MATOS, 2009, p. 129). 

Os estudos acerca de tal área da educação foram sendo aprofundados e, 
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ressalvadas as devidas peculiaridades, os conceitos atualmente consolidados no 
referencial teórico apontam para definições mais homogêneas sobre o que é 
educação a distância.   

Dentre os conceitos de EaD existentes destaca-se o dizer de Aretio (2001, p. 
39, tradução nossa), para o qual a educação a distância constitui-se  

um sistema tecnológico de comunicação bidirecional (multidirecional) que 
pode ser massivo, baseado na ação sistemática e conjunta de recursos 
didáticos e com o apoio de uma organização e tutoria que, separados 
fisicamente dos estudantes, propiciam a eles uma aprendizagem 
independente (cooperativa). 

No presente artigo, o entendimento de educação a distância adotado é de que 
a mesma é uma modalidade de ensino e aprendizagem, na qual alunos e 
professores encontram-se separados em termos de distância e, em alguns casos, de 
tempo, através do qual são viabilizadas, através de tecnologias de informação e 
comunicação, novas oportunidades de estudo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394 de 1996, assim 
dispõe acerca da educação a distância: 

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) 

Dá análise do dispositivo legal acima citado pode-se concluir que é dever do 
Poder Público incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 
a distância, o que demonstra a importância dada pelo legislador a tal modalidade de 
ensino, a qual apresenta o potencial de viabilizar o acesso à educação aos 
indivíduos excluídos do processo educacional por morarem longe das instituições de 
ensino formais ou por não possuírem disponibilidade de tempo nos horários 
tradicionais de aula. No Brasil, a educação a distância passou a poder ser utilizada 
em todos os níveis e modalidades de ensino, desde que respeitados os regramentos 
específicos. 

Saliente-se que a evolução da EaD acompanhou a evolução das TICs, no 
entanto, é necessário registrar que a utilização de recursos tecnológicos, por si só, 
não garantem práticas didático-pedagógicas mais eficientes. Neste sentido Demo 
(2007, p. 90), ao referir que “sempre é possível usar a tecnologia mais avançada 
para continuar fazendo as mesmas velharias, em particular o velho instrucionismo”. 

É possível afirmar que apesar da grande quantidade de recursos tecnológicos 
passíveis de utilização nos processos educacionais, inúmeras são as contradições 
existentes entre as necessidades da escola contemporânea e os métodos e 
concepções tradicionais dos profissionais vinculados à educação, ou seja, a escola 
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atual não é interessante para o aluno atual, os chamados nativos digitais3. 

Ressalte-se que em decorrência do grande volume de interação com as 
novas tecnologias, os alunos contemporâneos pensam e processam as informações, 
bem como se comunicam de modo diferente dos estudantes das gerações 
anteriores, o que deve ser observado no processo educativo (PRENSKY, 2001). E 
mais: a utilização das tecnologias existentes além de influenciar o modo como os 
alunos constroem o conhecimento, será determinante em seus cotidianos ao longo 
da vida.  

De acordo com Lévy (1999, p. 157), "pela primeira vez na história da 
humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de 
seu percurso profissional estarão obsoletas no final de sua carreira". Dessa forma, o 
sujeito produtivo nos dias de hoje deve possuir a capacidade de aprender com 
autonomia por toda vida, o que pode ser alcançado através da utilização das 
estratégias da educação a distancia nas escolas contemporâneas. 

Neste contexto, a educação a distância mediada pelas TICs passou também 
a ser vista como uma via de aproximação entre a escola e o aluno contemporâneo. 
Assim sendo, a utilização de componentes curriculares a distância, mediados pelas 
TICs, nos cursos presenciais dos Institutos Federais, é um movimento no sentido 
adaptar as referidas escolas às demandas impostas pelo processo evolutivo da 
sociedade atual. 

1.1.  Olhar sobre a educação a distância no ensino profissional brasileiro 

Para alguns estudiosos da área educacional, o marco histórico da educação 
profissional a distância ocorreu no ano de 1904, quando o Jornal do Brasil registrou 
anúncio que oferecia profissionalização por correspondência para datilógrafo. De 
forma sistematizada, a educação profissional a distância teria surgido com a 
implantação do Instituto Monitor (considerada a primeira escola de educação 
profissional a distância do país), em 1939, por Nicolás Goldberger (ALVES, 2011). 

Destaque-se que a evolução histórica da EaD no Brasil é marcada pelo 
aparecimento e desenvolvimento dos meios de comunicação no país, tendo passado 
pela fase da correspondência, do rádio, da televisão, até chegar à atuação conjunta 
de vários meios de comunicação, entre eles os que se utilizam da internet (FARIA e 
SALVADORI, 2010). Atualmente, a crescente utilização de dispositivos móveis, com 
acesso remoto a internet, facilita ainda mais a obtenção de informação bem como 
disponibiliza múltiplos meios comunicacionais, o que, consequentemente, acaba 
alterando os processos educativos, produtivos, as rotinas de trabalho, exigindo dos 
indivíduos competências que anteriormente não eram necessárias.  

                                                 

3 Expressão utilizada por Marc Prensky para se referir a geração dos estudantes atuais “falantes 
nativos” da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet. Disponível em: 
<http://www.marcprensky.com >. Acesso em: 24 ago. 2014 
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Segundo Orth (2010, p.82) 

O governo brasileiro, ciente desse processo de mundialização e ou 
globalização da cultura, do trabalho, da economia, da política, das relações 
sociais [...] começou a apropriar-se das tecnologias da sociedade 
informacional, global e ou em redes, principalmente a partir das últimas três 
décadas, passando a articular ações e políticas públicas, capazes de gerar 
uma nova lógica organizacional para atender aos reclamos dessa 
sociedade. 

Assim sendo, o governo brasileiro criou em 2006 o Sistema Universidade 
Aberto do Brasil (UAB) e em 2007 o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (atual, 
Rede e-Tec Brasil), dentro outros programas educacionais. Frise-se, no entanto, que 
o objetivo do governo não é promover uma substituição da educação profissional 
presencial pela modalidade a distância, pelo contrário, o que se busca é a criação de 
mecanismos que viabilizem cada vez mais a integração de ambas. 

Pesquisas recentes demonstram que a modalidade de educação a distância e 
a presencial estão se aproximando de um modelo híbrido, capaz de integrar o que 
há de positivo no ensino presencial com as inovações da EaD, tese que é defendida 
por Tori, Luzzi e outros pesquisadores da educação (ANDRADE e PEREIRA, 2012). 

No caso dos Institutos Federais, a adesão dos mesmos ao Sistema 
Universidade Aberto do Brasil (UAB) e a Rede e-Tec Brasil, acarretou o rompimento 
da exclusividade do ensino presencial nestes centros de ensino profissional, 
acarretando uma nova etapa na história da educação profissional de nível técnico e 
superior, onde os Institutos configuram-se como um local favorável para que, através 
de um esforço institucional, as modalidades de ensino presencial e a distância, 
dialoguem entre si, e deem origem a um modelo de ensino e aprendizagem no qual 
os limites entre as modalidades mencionadas não sendo tão rígidos, o chamado 
blended learning. 

Até o presente momento, por não existir um arcabouço legal, a realização por 
partes dos educadores dos Institutos Federais de atividades em que os alunos da 
educação profissional executassem tarefas através de redes sociais, chats, e-mail, 
documentos colaborativos, bem como a realização de atividades via ambientes 
virtuais de aprendizagem, dentre outros, não vinham sendo, e nem podiam, ser 
valorados como parte da carga horária dos cursos presenciais. Esta situação foi 
modificada em decorrência das alterações legislativas ocorridas nos últimos anos, e 
que serão analisadas posteriormente, no entanto, antes de efetuar tal estudo, é 
importante verificar os possíveis efeitos das tecnologias da informação e 
comunicação na oferta de componentes curriculares a distância em cursos 
presenciais no âmbito dos Institutos Federais. 
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2. Construindo um olhar sobre as tecnologias da informação e 
comunicação 

A introdução das tecnologias da informação e comunicação nas escolas tem sido 
objeto de diversas pesquisas e estudos, os quais abrangem questões como: 
alfabetização tecnológica dos docentes e discentes; conceitos e preconceitos sobre 
as suas potencialidades; características e implicações; relação entre as TICs e a 
utilização criativa das mesmas e sua inserção nos currículos escolares. As referidas 
investigações indicam para uma mudança na concepção do ensino, na 
apresentação dos conteúdos programáticos e na concepção das atividades 
escolares a serem realizadas (QUARTIERO, 2007). 

Embora o pensamento científico acerca da educação esteja sempre em 
evolução, constata-se que a resistência a novas ideias e a novos procedimentos por 
parte das instituições de ensino faz com que o processo de absorção das mesmas 
seja demasiado lento (LITTO, 2010). No entanto, é senso comum, que as inovações 
técnicas e tecnológicas, principalmente as TICs, potencializadas pelo uso de 
dispositivos de acesso remoto a internet, não devem e não podem ser 
desconsideradas do contexto educacional4. “A escola não pode ignorar o que se 
passa no mundo” (PERRENOUD, 2000, p.35). 

Conforme refere Moran (2012, p. 08): 

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando 
didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes digitais 
estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do acesso 
à informação variada disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de 
dados, bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em 
comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, enfim, da 
variada oferta de serviços digitais. 

Muitos são os recursos tecnológicos que podem facilitar o processo de ensino 
e aprendizagem quer seja na modalidade de educação a distância, presencial, ou 
ainda, nos componentes curriculares a distância em cursos presenciais (blended 
learning), podemos destacar: os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), 
Plataforma MOOC de Cursos Livres Online Gratuitos, laboratórios virtuais, 
simuladores educacionais, bibliotecas virtuais, ferramentas de webconferência, 
repositórios gratuitos de objetos de aprendizagem, dentre outros. 

Importante ressaltar, que embora as tecnologias sejam muito importantes 
para a educação contemporânea, os educadores é que são responsáveis por atribuir 

                                                 

4 Pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita (FVC) no ano de 2013, revelou que cerca de 1,7 
milhão de jovens entre 15 e 17 anos abandonaram os bancos escolares e segundo Angela 
Danemann, diretora da FVC, “o aluno vai embora porque não vê sentido em estar ali. A escola não 
corresponde à sua aspiração, não usa os suportes que ele tem familiaridade”.  Disponível em: 
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-tecnologia-afasta-estudante-do-ensino-
medio-imp-,1040646>. Acesso em: 15 set. 2015. 
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aos recursos tecnológicos sua dimensão didático-pedagógica a partir dos objetivos 
educacionais desejados, ou seja, os educadores devem apropriar-se das 
potencialidades da tecnologia para construir contextos e situações de aprendizagem 
que sejam profícuas e propiciem a construção do conhecimento (Tarcia e Costa, 
2010). Ainda que as TICs possuam potencial para se tornar um meio capaz de 
qualificar os processos educativos, isto somente será alcançado, segundo Silva 
(2010, p. 188), se o professor utilizar os recursos tecnológicos existentes para 
“promover participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-
potencialidade, aproveitando a confluência oportuna das esferas social, tecnológica 
e mercadológica, num espírito do tempo entendido como lógica da comunicação”. 

Assim sendo, um dos muitos desafios que ora se encontra no cenário 
educacional brasileiro, é entender como utilizar as TICs, de maneira pedagógica, a 
fim de viabilizar/qualificar a oferta, nos Institutos Federais, de componentes 
curriculares a distância em cursos profissionalizantes presenciais. No entanto, 
saliente-se que um processo de compreensão da referida implantação, passa, 
obrigatoriamente pelo conhecimento/entendimento dos aspectos legais referente a 
esta matéria, pelo que analisar-se-á, na sequencia, os dispositivos legais 
autorizadores do blended learning nos referidos institutos. 

3. Construindo um olhar sobre a educação a distância e tecnologias da 
informação e comunicação na educação profissional presencial 

A implantação de componentes curriculares a distância nos cursos presenciais dos 
Institutos Federais é uma oportunidade de convergência entre as modalidades de 
ensino, em busca de um modelo educativo em que os limites entre a educação 
presencial e a distância sejam mais flexíveis, o que só é possível ante o arcabouço 
legal existente no atual ordenamento jurídico brasileiro. 

De acordo com Moran (2004, p.07): 

Com as tecnologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de 
presença e distância se altera profundamente e as formas de ensinar e 
aprender também. Estamos caminhando para uma aproximação sem 
precedentes entre os cursos presenciais (cada vez mais semi-presenciais) e 
os a distância. Os presenciais terão disciplinas parcialmente a distância e 
outras totalmente a distância. E os mesmos professores que estão no 
presencial-virtual começam a atuar também na educação a distância. 
Teremos inúmeras possibilidades de aprendizagem que combinarão o 
melhor do presencial (quando possível) com as facilidades do virtual. 

Frente tal cenário, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de 
Educação Básica,  Resolução CNE/CEB n.º 6/2012, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assim 
preceitua no parágrafo único de seu art. 26: 

Art. 26. [...] Parágrafo único. Respeitados os mínimos previstos de duração 
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e carga horária total, o plano de curso técnico de nível médio pode prever 
atividades não presenciais, até 20% (vinte por cento) da carga horária diária 
do curso, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o 
atendimento por docentes e tutores. (BRASIL, 2012a) 

Tal dispositivo legal possibilita (e não obriga) os cursos técnicos de nível 
médio presenciais preverem atividades não presenciais (os quais podem ser 
realizados via EaD, através dos ambientes virtuais de aprendizagem), em um limite 
de 20% (vinte por cento), equiparando as possibilidades de 20% EaD nos cursos 
técnicos com os cursos superiores presenciais também ofertados nos Institutos 
Federais. 

Destaque-se que uma leitura apressada do artigo citado poderia conduzir a 
uma interpretação equivocada e limitante, acerca do mesmo. Cite-se como exemplo 
um curso técnico de nível médio que possui seis horas/aula diárias, se o limite de 
20% de atividades não presenciais ficasse limitado a carga horária diária, somente 
uma hora/aula, deste curso, poderia ser ministrada integralmente a distância. E 
mais: como grande parte das disciplinas dos Institutos Federais possuem mais de 
uma hora/aula, as quais são ministradas, geralmente, no mesmo dia, o professor, 
ainda que desejasse efetuar atividades a distância, seria obrigado a cumprir parte da 
sua aula na forma presencial, a fim de não extrapolar o limite legal. Tal limitação 
impediria, também, que um componente curricular fosse conduzido (ressalvados os 
momentos presenciais obrigatórios: acolhimento, capacitação sobre o AVA, 
avaliações, seminários, dentre outros que deverão estar previstos no plano 
pedagógico dos cursos) integralmente a distância.   

Entretanto, interpretar o texto em sua literalidade é simplesmente ignorar o 
espírito da lei, aquilo que a mesma pretendia alcançar. Corroborando tal 
entendimento Carvalho (1985 apud Streck, 2004, p. 101) ao referir que: 

O desprestígio da chamada interpretação literal, como critério isolado de 
exegese, é algo que dispensa meditações mais sérias, bastando arguir que, 
prevalecendo como método interpretativo do Direito, seríamos forçados a 
admitir que os meramente alfabetizados, quem sabe com o auxílio de um 
dicionário de tecnologia, estariam credenciados a descobrir as substâncias 
das ordens legisladas, explicitando as proporções do significado da lei.  

Dessa forma, é necessário interpretar o disposto na Resolução CNE/CEB n.º 
6/2012 à luz do que foi estabelecido no Parecer CNE/CEB n.º 11/2012, norteador da 
referida Resolução, o qual assim dispõe: 

É possível, por outro lado, planejar o curso com parte não presencial, desde 
que respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária total. 
Assim, o curso pode incluir atividades não presenciais, até 20% (vinte por 
cento) da carga horária diária ou de cada tempo de organização curricular, 
desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o necessário 
atendimento por docentes e tutores. (BRASIL, 2012b) 

Portanto, de acordo com o parecer supracitado o percentual fixado no 
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regramento legal pode se referir à carga horária total do curso, o que garante maior 
efetividade ao dispositivo legal, bem como, o leva ao encontro do que preceitua a 
Constituição da República Federativa do Brasil5 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação n.º 9.394 de 19966, nos quais o foco, no que se refere a educação 
profissional, é criar o maior número possível de vias de acesso aos cidadãos 
brasileiros. 

A permissão para inclusão de componentes curriculares a distância na 
organização pedagógica e curricular de cursos presenciais (até o limite de 20% da 
carga horária total do curso), já havia sido anteriormente concedida às Instituições 
de Ensino Superior pela Portaria n.º 2.253 de 18 de outubro de 2001, e, 
posteriormente, mantida pela Portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que 
revogou a primeira. A referida Portaria do Ministério da Educação assim dispõe: 

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização 
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, 
com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.  

§ 1º. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-presencial 
como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota.  

§ 2º. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da 
carga horária total do curso.  

§ 3º. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no 
caput serão presenciais. (BRASIL, 2004) 

Destaque-se que tanto a Resolução CNE/CEB n.º 6/2012 quanto a Portaria 
n.º 4.059/2004 estipulam o percentual máximo para realização de atividades não 
presenciais nos cursos presenciais das instituições de ensino, no entanto, a forma 
como será utilizado os 20% a distância deverá ser decidida pelo curso, e constará do 
plano pedagógico do mesmo. Assim sendo, uma disciplina pode ser realizada 
parcialmente ou integralmente a distância (desde que sejam respeitados os 
momentos presenciais obrigatórios).  

Importante referir, ainda, que as instituições de ensino que optarem por 
implantar as estratégias do blended learning, devem, por força de lei, disponibilizar 
aos estudantes suporte tecnológico e atendimento por docentes e tutores (os quais 
deverão ser capacitados no que tange a utilização da EaD mediada pelas TICs), 
bem como oferecer espaço físico para interação dos alunos com o responsável pela 
                                                 
5 Arts. 6º, 170, 205, 214, inc. IV da CRFB/88. (BRASIL, 1988). 
6 Arts. 1º, §2º, 2º, 3º, inc. XI, 36-A, 37, § 3º, 39 da LDB/96. (BRASIL, 1996) 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 

UNIREDE 
 

 

 

 

11 

mediação, aplicação das avaliações presenciais, e um laboratório de informática, 
que garanta o acesso dos discentes ao AVA Institucional, nos quais serão realizados 
os momentos não presenciais. Estas exigências são inspiradas nas determinações 
existentes nos cursos de EaD da UAB e da Rede e-Tec Brasil, e visam garantir ao 
aluno todo o suporte necessário para o aprendizado nos cursos presenciais dos 
Institutos Federais, que pretendem utilizar-se de atividades não presenciais em seus 
currículos.  

Ressalte-se que os cursos (técnicos de nível médio e superiores) dos 
Institutos Federais que optarem pela referida implantação, continuarão sendo 
presenciais, a diferença é que possuirão alguns componentes curriculares 
ministrados, de forma parcial ou integral, a distância, pelo que não há que se falar 
em limite mínimo de idade dos alunos, ou seja, o estudante estando apto para cursar 
o nível escolar na forma presencial, poderá, igualmente, cursar disciplinas a 
distância. Qualquer entendimento que contrarie tal interpretação estaria indo de 
encontro ao art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cuja manifesta 
intenção, é a de incentivar o ensino a distância em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. 

A oferta de componentes curriculares a distância em cursos presenciais nos 
Institutos Federais brasileiros se encontra em fase inicial de implantação. Em muitos 
deles, recentemente foram aprovadas Resoluções e Instruções Normativas internas 
definindo os procedimentos a serem adotados pelos cursos interessados em 
disponibilizar a referida oferta. Tais regramentos internos expressam que a utilização 
de componentes curriculares a distância em cursos presenciais, objetiva: permitir 
aos alunos vivenciar uma modalidade de ensino que utilize na educação presencial, 
estratégias da educação a distância, a fim de que os estudantes possam 
desenvolver características como a disciplina, a organização e a autonomia de 
aprendizagem; a flexibilização de horários para estudo e a promoção da integração 
entre os câmpus dos Institutos Federais.  

Quanto ao primeiro objetivo, cumpre destacar que a educação a distância 
(mediada pelas TICs) quando conduzida de maneira adequada exige do aluno um 
processo de construção particular, no qual, a disciplina, a organização e a 
autonomia apresentam-se como condições essenciais para o êxito no processo de 
construção do conhecimento (FARIA, 2009). 

No que tange à flexibilização de horários para estudo é importante mencionar 
que a mesma se configura com uma questão importante no contexto social atual, eis 
que pesquisas realizadas7 comprovam que a falta de tempo para os estudos 
constitui-se um dos fatores significativos em relação à dificuldade no desempenho 

                                                 
7 De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, um grande 

número de estudantes brasileiros trabalha em tempo integral a fim de custear seus gastos básicos 
de sobrevivência, o que acaba influenciando em sua vida estudantil, eis que não possuem tempo 
integral para dedicar-se aos estudos. Disponível em: http://www.ipea.gov.br> Acesso: 06 jul. 2014. 
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acadêmico (CARELLI e SANTOS, 1998).  

Em relação a possibilidade de integração entre câmpus dos Institutos 
Federais, resta claro que a mesma ocorrerá quando um ou mais câmpus, passarem 
a utilizar componentes curriculares (disciplinas integrais, ou parciais) em EaD 
elaboradas por outro câmpus, para sanar suas demandas próprias. Numa análise a 
médio-longo prazo, esta integração poderá ocorrer, inclusive, entre Institutos 
diversos. 

Outros aspectos relevantes referentes a implantação de componentes 
curriculares a distância nos cursos presenciais dos Institutos Federais (que se 
mostra como uma importante inovação educacional em centros de ensino 
profissional historicamente reconhecidos) encontram-se sintetizados e 
sistematizados através do fluxograma abaixo (Figura 1): 

 
Figura 1 – Fluxograma: Aspectos relevantes da implantação dos componentes 

curriculares a distância nos cursos presenciais dos Institutos Federais 

Tal fluxograma demonstra que a realização de atividades não presenciais (via 
EaD, mediada pelas TICs) nos cursos presenciais dos Institutos Federais, só é 
possível em decorrência da autorização legal existente no ordenamento jurídico 
brasileiro, e por existirem regramentos institucionais fixando as exigências 
operacionais específicas (capacitação das partes envolvidas, competências em TICs 
dos estudantes e infraestrutura de apoio à oferta) para a realização do blended 
learning nos Institutos Federais, uma modalidade de ensino e aprendizagem oriunda 
da necessária convergência entre a educação a distância e presencial na sociedade 
contemporânea.  

Conclusão 

Todo o referencial teórico, construído até o presente momento, teve como intuito 
obter as ferramentas necessárias para alcançar o objetivo do presente artigo, qual 
seja: identificar as possibilidades da implantação, nos Institutos Federais, de 
componentes curriculares a distância em seus cursos presenciais. 
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Frente os olhares investigativos realizados sobre a educação a distância, bem 
como sobre as tecnologias da informação e comunicação no contexto educacional 
brasileiro, e ainda, acerca dos aspectos legais da referida inovação educacional 
(implantação do blended learnig) nos Institutos Federais, restaram evidenciados 
duas grandes possibilidades oriundas da convergência entre a modalidade de 
ensino presencial e a distância nestes Institutos: a flexibilização curricular e a 
aproximação entre o processo de ensino e aprendizagem escolar e o universo das 
novas gerações de estudantes. 

Ainda que não seja pretensão do presente artigo definir o currículo escolar, é 
possível afirmar que o mesmo engloba todos os fatores que contribuem na 
construção do conhecimento por parte do aluno, tais como: relações interpessoais, 
esforços pedagógicos, dentre outros, e não somente o conteúdo programático das 
disciplinas e a grade curricular dos cursos. 

 Cumpre destacar que a sociedade atual impõe às instituições de ensino, em 
qualquer dos níveis educacionais, que a mesma esteja aberta a um processo de 
flexibilização do currículo, a fim de que restem atendidos os mais diversos públicos, 
que se encontram nas mais diversas situações de vida. Nos dias de hoje, em se 
tratando de educação, não é possível cogitar um processo educativo baseado em 
um currículo escolar rígido e imutável, que seja avesso a uma inovação educacional 
capaz de proporcionar novas possibilidades didático-pedagógicas que alcancem 
cada vez mais alunos. 

No que diz respeito a possibilidade de aproximação entre o processo de 
ensino e aprendizagem escolar e o universo das novas gerações de estudantes, 
deve ser salientado que a realização de atividades não presenciais (via EaD, 
mediada pelas TICs) nos cursos presenciais dos Institutos Federais, naturalmente, 
acaba por aproximar o aluno contemporâneo do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Os alunos de hoje possuem uma Cultura Digital, influenciada em grande 
parte, pela utilização em larga escala de dispositivos móveis de acesso a internet. 
Estes estudantes cresceram e se desenvolveram na era da tecnologia digital, e por 
isso, estão acostumados e dependentes em relação à velocidade e facilidade de 
comunicação e acesso a informações e conteúdos. Por serem nativos digitais, estes 
alunos apresentam um ritmo próprio, o qual encontra-se em total descompasso com 
o fluxo temporal/informacional da escola tradicional. 

Ressalte-se, igualmente, que esta Cultura Digital vigente e as diversidades 
crescentes do mundo do trabalho remetem cada vez mais a cenários profissionais 
nos quais o sujeito produtivo deve possuir a capacidade de aprender com 
autonomia, utilizando-se, de maneira considerável, das TICs, motivo pelo qual a 
oferta de componentes curriculares a distância, mediadas por estas tecnologias, em 
cursos presenciais não pode ser desconsiderada. 

Por certo que a aproximação entre a educação a distância e a educação 
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presencial encontrará inúmeros desafios de implantação nos Institutos Federais, no 
entanto, estas dificuldades não podem ter o poder de frear um movimento de 
convergência entre as modalidades de ensino dos Institutos Federais, que muito 
mais do que necessário, se faz urgente. 
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE CURSOS SUPERIORES 
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: UM ESTUDO NA 

SEAD/UFES 

Leonardo José Gomes Kolaga1, UFES/PPGGP, leonardo.kolaga@ufes.br, Profª. 
Taciana de Lemos Dias2, Dra,  UFES/PPGGP, taciana.ufes@gmail.com, Profª. Teresa 

Cristina Carneiro3, Dra, UFES/PPGGP, carneiro.teresa@gmail.com 

Resumo – A presente pesquisa tem como objetivo adaptar o questionário proposto 
no modelo HEdPERF a educação a distância (EaD) e avaliar a qualidade dos 
cursos ofertados nessa modalidade pela Universidade Federal do Espírito Santo - 
UFES. O questionário ajustado foi aplicado a 183 alunos dos cursos de graduação 
em Ciências Contábeis, Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em Educação 
Física EaD ofertados pela UFES em 2013. Os dados foram analisados utilizando-
se análise estatística descritiva. Os resultados mostraram como pontos fortes dos 
cursos analisados a Utilidade do Curso, Capacidade Técnica dos Professores e a 
Secretaria Acadêmica e como pontos a aprimorar a Internet do Polo, Biblioteca do 
Polo e Acompanhamento Pedagógico, apontando serem esses os caminhos para a 
melhoria da qualidade dos cursos ofertados pela UFES na modalidade a distância. 

Palavras-chave: Qualidade de Serviços, HEdPERF, Educação a Distância, 
Graduação. 

 
Abstract – This research aims to adapt the questionnaire proposed in HEdPERF 
model to distance learning and assess the quality of distance learning courses of the 
Federal University of Espirito Santo - UFES. Adjusted questionnaire was 
administered to 183 students of graduation courses in Accounting, Bachelor Degree 
in Visual Arts and Physical Education offered by UFES in 2013. Data were analyzed 
using descriptive statistics. The results showed as strengths the Course Utility, 
Technical Capacity of Teachers and Academic Secretary , and how points to 
improve the Polo´s Internet, Polo´s Library and Educational Monitoring, pointing out 
that these are the ways to improve the quality of the courses offered by UFES in the 
distance. 

 

Keywords: Quality. Service. HEdPERF. Distance Learning. Graduation. 

 
1. Introdução 

A educação presencial tradicional, apesar de ainda ser o maior espaço social de 

disseminação do conhecimento, tem sofrido adaptações culminando na modalidade 

de educação a distância (EaD). A EaD é de grande valia ao alcançar o aluno onde 

ele esteja e proporcionar flexibilidade de tempo para estudos (ABED, 2013). 

Objetivando incentivar essa modalidade de ensino com qualidade, o Governo 
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Federal, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil do qual participam 

Universidades públicas e Institutos Federais, incentiva e investe em Educação a 

Distância. A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) empenha-se na oferta 

de cursos na modalidade a distância para discentes de todas as regiões do estado 

do Espírito Santo por meio da Secretaria de Ensino a Distância - SEAD (SEAD, 

2011). 

A EaD, seja ofertada pela iniciativa privada ou pelo setor público, caracteriza-

se como um serviço. E, sendo um serviço, a preocupação com sua qualidade e a 

sua avaliação é de fundamental importância para a melhoria contínua. A gestão da 

qualidade na prestação de serviços consiste na adaptação do processo de 

prestação do serviço às expectativas do cliente, cliente este presente no processo 

produtivo e cujo feedback é imediato (MARQUES; LOPES, 2007). 

No Brasil, no ano de 2007, a extinta Secretaria de Educação a Distância - 

SEED do Ministério da Educação – MEC definiu no documento “Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância”, princípios, diretrizes e critérios 

referenciais de qualidade para as instituições que ofereçam cursos nessa 

modalidade. Tais referenciais de qualidade são um ordenamento legal em 

complemento às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, do 

Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), do Decreto 5.773 de 

junho de 2006 (BRASIL, 2006) e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 

2007 (BRASIL, 2007). O cumprimento de objetivos propostos por uma instituição que 

oferta cursos na modalidade a distância é geralmente mensurado partindo-se de 

uma metodologia de avaliação de percepção de qualidade dos serviços ofertados 

(BAPTISTA; LEONARDT, 2011).  

Mensurar a percepção de desempenho de um serviço possibilita aos seus 

gestores dimensionar a sua qualidade, dado que há correlação direta entre 

desempenho de um serviço e a qualidade percebida pelo cliente, sendo ferramenta 

importante quando se faz planejamento estratégico visando planos de ações para o 

alcance dos objetivos propostos (KOTLER, 1998).  

Quando se buscam metodologias sobre percepção de qualidade de serviços 

ofertados na modalidade a distância, é comum deparar-se com o modelo conceitual 

de percepção de qualidade de serviço proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985) – o modelo SERVQUAL (Service Quality) (SONEHARA, 2011), assim como 

com o modelo SERVPERF (Service Performance), proposto por Cronin e Taylor 

(1992), baseado na percepção de qualidade dos serviços ofertados, focando nesta 
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como um antecedente à satisfação do cliente (CHAGAS, 2010).  

Por fim, em 2006 Firdaus desenvolveu um modelo de avaliação de 

performance de serviços, exclusivo para as Instituições de Ensino Superior – modelo 

HEdPERF (Higher Educational Performance) com objetivo de validar uma nova 

escala de medição de qualidade de serviços, utilizando técnicas quantitativas e 

qualitativas, mesclando assuntos acadêmicos e não-acadêmicos denominados seis 

dimensões da qualidade de serviços para as IES (FIRDAUS, 2006). Apesar de 

recente e utilizado por IES do mundo inteiro, não foi encontrada uma adaptação da 

escala proposta por Firdaus para cursos ofertados na modalidade a distância. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa revisar os três modelos, escolher o 

mais apropriado, ajustá-lo a cursos ofertados na modalidade a distância e utilizá-lo 

para avaliar a percepção dos alunos sobre a qualidade de cursos de graduação EaD 

ofertados pela UFES. 

 

Fundamentação Teórica 

O levantamento bibliográfico foi realizado com intuito de abordar os três modelos de 

avaliação e de percepção de desempenho e qualidade de serviços mundialmente 

empregados: SERVQUAL, SERVPERF e HedPERF. Em seguida, identifica-se o 

modelo HEdPERF, criado para a avaliação da qualidade dos serviços de instituições 

de ensino superior, como o mais adequado a ser adaptado para elaboração do 

instrumento de pesquisa deste trabalho. 

Em 1985, Parasuraman, Zeithaml e Berry desenvolveram a metodologia 

SERVQUAL que faz uma comparação entre as expectativas e as percepções da 

qualidade do serviço pelo consumidor. Essas diferenças entre percepções e 

expectativas são abordadas no modelo de qualidade em serviço e baseiam-se no 

modelo de satisfação desenvolvido por Oliver (1980). Nesse modelo, a percepção do 

consumidor quanto à qualidade pode ser calculada pela diferença entre coeficiente 

da expectativa e coeficiente de desempenho do serviço prestado e pode ser 

avaliado aplicando-se a equação: 

 

Qj = Dj – Ej 

 

Onde: 

Dj : Índice de percepção de qualidade para o quesito j do serviço; 

Ej : Índice da expectativa de qualidade para o quesito j do serviço; 
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Qj : Resultado da avaliação de qualidade do serviço quanto ao quesito j. 

O ser humano, na condição de cliente, independente do tipo de serviço, utiliza 
os mesmos critérios para avaliar a qualidade. Parasuraman et al (1985) definiram 
qualidade do serviço como sendo a opinião geral do cliente sobre a entrega do 
serviço, constituída por uma série de experiências bem ou mal sucedidas. A 
detecção de lacunas entre o que é ofertado e o que é percebido, ajudará o prestador 
do serviço a melhorar a qualidade (CHAGAS, 2010). Tais lacunas ou gaps foram 
descritas por meio de cinco dimensões ou critérios de julgamento: confiabilidade, 
tangibilidade, responsabilidade, segurança e empatia. Estas dimensões estão 
comentadas a seguir (BATESON; HOFFMAN, 2001; LOVELOCK, 2001): 

- Confiabilidade: habilidade para executar o serviço conforme prometido e de 
forma correta; 

- Tangibilidade: instalações físicas, equipamentos, pessoas e material de 
comunicação.  

- Responsabilidade: receptividade para com os clientes - funcionários 
prestativos e capazes de fornecer pronto atendimento;  

- Segurança: funcionários bem informados, educados, competentes e dignos 
de confiança.  

- Empatia: capacidade de vivenciar os sentimentos de outra pessoa, 
fornecendo serviços com atenção cuidadosa e personalizada.  

 
 Todos os elementos são de alta subjetividade, ligados a pessoas que 
percebem o serviço. Cada tipo de serviço é composto de determinantes 
considerados mais importantes que outros, correlacionados às características de 
ambiente ou tipo de atividade (KILBOURNE et al, 2004). Segundo Firdaus (2006), 
embora mundialmente utilizado tanto como fonte para trabalhos acadêmicos quanto 
modelo para mensuração de percepção de qualidade, o SERVQUAL é inespecífico e 
generalista; já para Chagas (2010), trata-se de modelo voltado principalmente para 
cross-industry, sem aplicabilidade direta, ou seja, sem boa possibilidade de 
adaptações para percepção de qualidade dos serviços de educação de nível 
superior.  

Em 1992, Cronin e Taylor debruçaram-se sobre a mensuração da percepção 
de qualidade em serviços e a correlação com a satisfação defendida por Oliver 
(1980) e utilizada por Parasuraman et al (1985) estreitando tal relação com o fator 
decisório do consumidor na intenção de compra. Tinham como meta demonstrar que 
o conceito e o modus operandi do SERVQUAL eram inadequados, bem como rever 
as correlações de serviço, qualidade, satisfação do consumidor e as interferências 
positivas na intenção e decisão de compra por parte do consumidor. As correlações 
entre serviço, qualidade, satisfação do consumidor não haviam sido submetidas a 
processos empíricos que pudessem corroborar sua validade (FORTES, 2011).  
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Sendo assim, a segunda fase do trabalho de Cronin e Taylor (1992) objetivou 
investigar a causalidade entre qualidade do serviço e satisfação do consumidor e o 
impacto da qualidade do serviço no tocante à satisfação do consumidor e na 
intenção e decisão de compra. Propuseram um questionário com metade dos itens 
do instrumento SERVQUAL, eliminando as questões sobre “expectativas” e 
abandonando as “lacunas” ou gaps. Para Cronin e Taylor (1992) a qualidade de 
serviços não deve ser medida pela diferença entre a expectativa e desempenho, 
conforme proposto por Parasuraman et al (1985), devendo ser conceituada como 
uma atitude do cliente em relação às dimensões da qualidade. A percepção de 
qualidade pelos consumidores estaria diretamente correlacionada com desempenho, 
podendo ser calculada pela seguinte equação: 

. 

Qi = Di 

Em que : 

Qi : Avaliação da percepção de qualidade do serviço quanto ao quesito i; 

Di : Valores para percepção de desempenho para o quesito i. 

Os autores propõem, então, a escala SERVPERF, tendo por base a avaliação 
de percepção de qualidade quanto ao desempenho dos serviços ofertados, 
utilizando as dimensões e itens da qualidade da escala SERVQUAL. Os resultados 
obtidos sugerem que a satisfação do cliente é um precedente à percepção de 
qualidade de um serviço e que esta satisfação é mais determinante para a intenção 
e decisão de compra que a qualidade deste serviço, bem como que a satisfação do 
consumidor exerce enorme influência sobre a intenção e decisão de compra 
(FORTES, 2011). Embora o modelo SERVPERF seja mundialmente utilizado (DIAS, 
2013), para Firdaus (2006) apresenta as mesmas incipiências do SERVQUAL, como 
ser generalista e incipiente para Ensino Superior.   

Em 2006, face aos problemas dos modelos de percepção de qualidade em 
voga, Abdulah Firdaus propõe o modelo HEdPERF – Higher Education Performance, 
intentando formular e validar um instrumento para avaliar a qualidade de serviços de 
educação superior, lançando mão de determinantes inerentes ao serviço em 
questão. Elabora um questionário com 54 perguntas sobre a caracterização 
individual dos respondentes e seis aspectos da qualidade. O modelo visa a detecção 
de fatores críticos ou pontos fracos dos serviços ofertados que carecem de atenção 
por parte dos gestores, na visão dos alunos. Após desenvolver e validar seu 
questionário, Firdaus (2006) identifica seis fatores (aspectos) relativos às IES: 

- Reputação: o quanto uma IES tem de imagem profissional na ótica de seus 
discentes (10 questões); 

- Acesso: acessibilidade, facilidade de contato, disponibilidade e conveniência 
dos serviços de uma IES (8 questões); 

- Aspectos Acadêmicos: responsabilidade dos professores (9 questões); 
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- Conteúdos Programáticos: programas acadêmicos variados e respeitáveis, 
com estrutura e plano de estudos flexíveis (2 questões); 

- Aspectos não acadêmicos: pessoal administrativo (12 questões); 
- Compreensão: necessidades específicas dos alunos, como serviços de 

saúde e aconselhamento (4 questões). 

Para Firdaus (2006), a escala apresentada é aplicável na avaliação de 
percepção de qualidade em serviços para IES e tem se mostrado válida. Chagas 
(2009), Fortes (2011) e Sonehara (2011) entre outros, utilizam e comparam os 
modelos em questão e elegem o HEdPERF como o de melhor aplicabilidade para 
avaliação de desempenho e qualidade de IES. O modelo HEdPERF, embora 
recente, é largamente empregado para avaliar qualidade percebida por discentes 
das IES. Mesmo assim, não é frequente encontrar literatura que aplique este modelo 
para avaliar a qualidade de cursos EaD. Apenas o modelo Fortes (2011) adaptado a 
EaD foi encontrado e servirá de guia para elaboração do instrumento aqui proposto.  
 

Procedimentos Metodológicos 

Diante da avaliação dos três modelos de mensuração da percepção de 
qualidade (SERVQUAL, SERVPERF e HEdPERF) decidiu-se adotar o Modelo 
HEdPERF por ser especifico para as IES e portanto mais facilmente adaptável para 
a EaD. Os quadros 1 e 2 mostram as adaptações do modelo proposto com base na 
proposta de Fortes (2011) em relação ao instrumento do HEdPERF. Para facilitar a 
visualização dos ajustes, utilizou-se a legenda (F) para Fortes (2011) e (P) para os 
autores deste trabalho. As opiniões foram registradas em escalas tipo Likert de cinco 
pontos que variam de 1 (muito abaixo do esperado) a 5 (muito acima do esperado) 
em conformidade com modelo Likert (1932) original. 

 
Quadro 1- Adaptações da escala HEdPerf – Caracterização do Entrevistado 

Caracterização do Entrevistado 

Modelo HEdPERF Instrumento Proposto 

Não se aplica. 1. Matrícula (opcional) (P) 

Não se aplica. 2. Nome completo (opcional) (P) 

1. Gênero 3. Gênero (F) 

2. Estuda em Instituição pública ou privada? Não se aplica. Não se pretende avaliar este item. (P) 

3. Idade 4. Faixa etária? (F) 

4. Etnia 5. Etnia? (P) 

5. Modalidade de Estudos Não se aplica. Todos cursos são EaD. (P) 

6. Nível de Escolaridade Não se aplica. Não se pretende avaliar este item.  (P) 

7. Curso 6. Curso (P) 

8. Ano Corrente de Estudos 7. Situação no curso (P) 

9. Maior titulação que pretende atingir 8. Objetivos educacionais específicos (F) 

Não se aplica. 9. Renda mensal familiar (F) 
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Quadro 2- Adaptações da escala HEdPerf – Dimensões de Serviço   

Modelo HEdPERF Instrumento Proposto 

Dimensão Reputação (Instituição) 

1. A Instituição tem uma imagem profissional  1. Grau de identificação com a universidade (F) 

2. Os equipamentos são adequados e necessários  
2. Internet do polo onde estuda (P) 
3. Biblioteca do polo (P) 

3. Os recursos acadêmicos são adequados e 
necessários  

4. Webconferência (P) 
5. Material didático impresso (P) 
6. Ambiente Virtual de Aprendizagem (P) 

4. A instituição oferece programas com qualidade 
excelente  

7. Conteúdo ofertado nos cursos tem/terão utilidade na 
sua colocação profissional (F) 
8. Compromisso do curso com os objetivos propostos (F) 
9. Compromisso do curso com o aprendizado constante 
(F) 

5. As áreas de convivência são adequadas e 
necessárias  

10. Infraestrutura do polo onde estuda? (P) 

6. Os tamanhos das salas permitem um mínimo de 
atenção pessoal  

Não se aplica. Redundância com a questão acima. (P) 

7. A instituição tem uma localização ótima com um 
excelente layout e aparência do campus 

Não se aplica. O conceito de layout de campus é vago 
para os discentes, uma vez que se concentram nos polos 
onde estudam. (P) 

8. A instituição oferece programas bem 
conceituados  

11. A IES oferta cursos EaD bem conceituados (F) 

9. As graduações da instituição têm fácil 
empregabilidade  

12. A IES oferta de cursos EaD de fácil empregabilidade 
13. utilidade do seu curso (F) 

10. Os serviços de saúde são adequados e 
necessários  

Não se aplica. Os polos não ofertam serviços de saúde. 
(P) 

Dimensão Acesso 
11. Os estudantes são tratados igualmente e com 
respeito  

14. Tratamento respeitoso aos estudantes pela secretaria 
acadêmica (F) 

12. Os estudantes têm uma liberdade adequada  
15. Acessibilidade / disponibilidade da secretaria 
acadêmica (F) 

13. O pessoal respeita a minha confidencialidade 
quando exponho alguma informação  

16. Respeito à confidencialidade das informações 
pessoais fornecidas à secretaria acadêmica tem (F) 

14. O pessoal administrativo é facilmente contatado 
por telefone  

17. Acesso aos serviços de suporte (dúvidas sobre a 
usabilidade da sala, apoio da secretaria, etc.) (F)  

15. A instituição oferece um excelente serviço de 
aconselhamento  

18. Acompanhamento e aconselhamento 
pedagógico/educacional (F) 

16. A instituição encoraja e promove a formação de 
centros acadêmicos  

19. A IES encoraja e promove participação dos alunos em 
grupos de estudos (F) 

17. A instituição valoriza o retorno dos estudantes 
para melhorar o desempenho de seus serviços 

20. Valorização das avaliações e opiniões dos estudantes 
sobre o curso ofertado (F) 

18. A instituição tem procedimentos simples e 
padronizados de oferta de serviços  

Não se aplica. Os processos envolvidos no EaD são 
distintos e pontuais, sendo de difícil padronização. (P) 

Dimensão Aspectos Acadêmicos 
19. Os professores têm o conhecimento para 
responder questões relativas ao conteúdo do curso 

21. Capacidade técnica dos professores (conhecimento 
das disciplinas) (F) 

20. Os professores são atenciosos e corteses nas 
suas comunicações comigo  

Não se aplica. A comunicação com os professores se dá 
via plataforma virtual. (P) 

21. Os professores estão disponíveis para atender 
pedidos de auxílio dos alunos. 

22. Tempo disponível dos professores para os alunos (F) 

22. Os professores demonstram um interesse 
sincero em resolver problemas dos alunos. 

Não se aplica. A comunicação com os professores se dá 
via plataforma virtual. (P) 

23. Os professores demonstram uma atitude 
positiva com relação aos estudantes  

23. Atitude positiva dos professores para com os alunos 
(F) 

24. Os professores se comunicam bem na sala de 
aula  

24. Canal de comunicação dos professores com os alunos 
durante as aulas virtuais (F) 

25. Os professores me dão retorno sobre meu 
progresso durante o semestre  

25. Rapidez nas respostas dos professores às solicitações 
dos alunos via plataforma digital (F) 
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Modelo HEdPERF Instrumento Proposto 

26. Os professores disponibilizam tempo suficiente 
e conveniente para consultas  

Não se aplica. A comunicação com os professores se dá 
via plataforma virtual. (P) 

27. Os professores são bem instruídos e 
experientes 

Não se aplica. Redundância com a questão 21. (P) 

Dimensão Conteúdos Programáticos 
28. A instituição oferece uma gama extensa de 
programas com várias especializações  

26. Oferta diversificada de cursos EaD pela IES (F) 

29. A instituição oferece programas com planos de 
ensino flexíveis e estruturados  

27. Adequação do tempo à quantidade de tarefas 
propostas (F) 

Dimensão Aspectos Não Acadêmicos 
30. Quando tenho um problema, o pessoal 
administrativo mostra interesse sincero em resolvê-
lo. 

Não se aplica. A comunicação com a secretaria 
acadêmica se dá via plataforma virtual. (P) 

31. O pessoal administrativo dá atenção cuidadosa 
e individual  

28 . Relacionamento interpessoal da secretaria acadêmica 
(F) 

32. Questionamentos/reclamações são resolvidos 
prontamente e de forma eficiente. 

29. Rapidez nas respostas da secretaria acadêmica (F) 

33. O pessoal administrativo nunca está muito 
ocupado para atender meus pedidos de auxílio 

30. Tempo da secretaria acadêmica disponível para os 
alunos (F) 

34. A secretaria mantém em cuidado e fácil acesso 
os arquivos dos alunos. 

Não se aplica. A comunicação com a secretaria 
acadêmica se dá via plataforma virtual. (P) 

35. Quando o pessoal promete fazer algo para uma 
determinada data, eles cumprem 

Não se aplica. Redundância com a questão 30. (P) 

36. O horário de funcionamento da 
administração/secretaria é, pessoalmente, 
conveniente. 

Não se aplica. A comunicação com a secretaria 
acadêmica se dá via plataforma virtual. (P) 

37. O pessoal administrativo demonstra atitude 
positiva no seu trabalho 

31. Atitude positiva do pessoal administrativo com os 
alunos (F) 

38. O pessoal administrativo tem boa comunicação. 
32. Comunicação do pessoal administrativo com os alunos 
(F) 

39. O pessoal administrativo tem bom 
conhecimento dos sistemas e procedimentos. 

33. conhecimento dos sistemas e procedimentos, 
capacidade técnica do pessoal administrativo (F) 

40. O pessoal administrativo tem boa aparência e 
uniformes. 

Não se aplica. A comunicação com a secretaria 
acadêmica se dá via plataforma virtual. (P) 

41. O aluno se sente confiante nas negociações 
com a instituição. 

Não se aplica. A comunicação com a secretaria 
acadêmica se dá via plataforma virtual. (P) 

Dimensão Compreensão 
Modelo HEdPERF Instrumento Proposto 

42. O aluno entende que a instituição realmente 
oferece um ambiente seguro. 

34. Integração do discente com a instituição (F) 

43. O aluno entende que a instituição se preocupa 
com a assistência à sua saúde. 

Não se aplica. Os polos onde se os alunos se concentram 
não ofertam serviços de saúde. (P) 

44. O aluno entende os diferenciais da instituição 
em comparação a outras faculdades. 

35. Satisfação em participar das atividades propostas no 
curso (F) 

45. O aluno entende os objetivos da instituição e 
sua estrutura para atingi-los. 

36. Clareza dos programas ofertados (F) 

 
O instrumento proposto foi disponibilizado aos respondentes por um link 

disponível no Moodle e enviado por e-mail aos 1.490 alunos ativos formados ou 
evadidos dos cursos de Artes Visuais, Ciências Contábeis e Educação Física, no 
segundo semestre letivo de 2013. 
 
 
Apresentação e Análise dos Dados 

Em uma primeira fase foram analisados os dados de maneira descritiva. Em seguida 
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procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória das seis dimensões de qualidade 
do instrumento proposto apresentando os resultados dos testes de confiabilidade 
medida pelo Alpha de Cronbach. De acordo com Fávero et al. (2009) são 
considerados com boa confiabilidade as escalas com coeficiente α de Cronbach 
maiores que 0,70. Após procedeu-se ao cálculo das médias para as dimensões de 
percepção de qualidade e uma análise de variância dos dados por meio da técnica 
ANOVA, com intuito de verificar se existe diferença significativa de médias entre os 
cursos. Para Milone (2012), “a análise de variância compara médias de diferentes 
populações para verificar se essas populações possuem médias iguais ou não”.  

Tabela 1 – Apresentação das notas obtidas após análise fatorial – geral 

Dimensão Reputação (Instituição) α de Cronbach: 0,89  
Como você avalia.... 

Nota DP 

1. O grau em você se identifica com a universidade 3,99 0,91 

2. A Internet do polo onde estuda 3,10 1,11 

3. A Biblioteca do polo 3,12 1,14 

4. Os vídeos da webconferência  3,74 0,88 

5. O material didático impresso 4,03 0,94 

6. O ambiente virtual de aprendizagem 4,07 0,87 

7. A utilidade do conteúdo ofertado nos cursos para a sua profissão 3,98 0,82 

8. O real compromisso do curso com os objetivos propostos 3,80 0,95 

9. O compromisso do curso com o aprendizado constante 3,96 0,81 

10. A infraestrutura do polo onde estuda 3,44 1,12 

11. O Conceito dos cursos EaD ofertados pela UFES  3,95 0,97 

12. A empregrabilidade dos cursos EaD ofertados pela UFES  3,89 0,95 

13. Utilidade do seu curso 4,27 0,77 

Dimensão Acesso α de Cronbach: 0,88 
Como você avalia... 

Nota DP 

14. Tratamento respeitoso da secretaria acadêmica aos estudantes 3,64 1,04 

15. A acessibilidade / disponibilidade da secretaria acadêmica  3,71 0,99 

16. Confidencialidade das informações pessoais fornecidas à secretaria acadêmica  4,12 0,85 

17. Acesso aos serviços de suporte 3,69 0,96 

18. Acompanhamento e aconselhamento pedagógico 3,19 1,06 

19. Encorajamento e promoção da participação dos alunos em grupos de estudos 
pela IES 

3,51 1,01 

20. Valorização das avaliações e opiniões dos estudantes sobre o curso  3,84 1,00 

Dimensão Aspectos Acadêmicos α de Cronbach: 0,88 
Como você avalia... 

Nota DP 

21. Capacidade técnica / conhecimento das disciplinas dos professores tem  4,20 0,86 

22. Tempo disponível dos professores aos alunos  3,36 0,90 

23. Atitude positiva dos professores com os alunos 3,85 0,86 

24. Canal de comunicação dos professores com os alunos durante as aulas virtuais 3,65 0,93 

25. Rapidez dos professores nas respostas às solicitações dos alunos no AVA 3,38 0,99 

Dimensão Conteúdos Programáticos α de Cronbach: 0,77 
Como você avalia... 

Nota DP 

26. Oferta diversificada de cursos EaD pela IES 3,64 1,05 

27. Adequação do tempo à quantidade de tarefas propostas 3,68 0,81 

Dimensão Aspectos Não Acadêmicos α de Cronbach: 0,94 
Como você avalia... 

Nota DP 

28 . A secretaria acadêmica quanto ao seu relacionamento interpessoal 3,64 1,04 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

10 

29. Rapidez nas respostas da secretaria acadêmica das solicitações dos alunos 3,66 1,02 

30. Tempo disponível da secretaria acadêmica para os alunos 3,75 0,92 

31. Atitude positiva da equipe administrativa com os alunos 3,82 0,97 

32. Comunicação da equipe administrativa com os alunos 3,77 1,02 

33. Conhecimento dos sistemas e procedimentos, capacidade técnica da equipe 
administrativa 

3,79 0,93 

Dimensão Compreensão α de Cronbach: 0,77 
Como você avalia... 

Nota DP 

34. A sua integração com a instituição  3,68 0,81 

35. A sua satisfação em participar das atividades propostas no curso 3,96 0,86 

36. Clareza dos programas ofertados  3,84 0,97 

Legenda: DP - Desvio-padrão.     

A coluna “Nota” apresenta as médias das notas atribuídas pelos 183 
respondentes a cada questão. Na linha Dimensão é apresentado o α de Cronbach 
de cada dimensão, validando a escala adaptada utilizada (α > 0,7).  

A Tabela 1 proporciona uma visão da média das notas atribuídas por todos os 
respondentes, destacadas com fundo preto e tipos em branco as maiores médias 
que ocorreram nos quesitos “Utilidade do Curso” 4,27 pontos, “Capacidade Técnica 
dos Professores” 4,20 pontos e “Respeito à Confidencialidade das Informações - 
Secretaria Acadêmica” 4,12 pontos. As menores médias destacadas em fundo cinza 
e tipos em negrito foram para “Internet do Polo” 3,10 pontos, “Biblioteca do Polo” 
3,12 pontos e “Acompanhamento e Aconselhamento Pedagógico” 3,19 pontos, 
escala de 1 a 5. Na tabela 2 são apresentadas as médias separadas pelos cursos 
pesquisados: 

 
Tabela 2 – Apresentação das notas obtidas por Dimensão X Curso  

Dimensões 
Artes Visuais 

Ciências 

Contábeis 

Educação 

Física 
Total Estatís

tica F 
Sig 

Nota DP Nota DP Nota DP Nota DP 

Reputação 3,85 0,60 3,47 0,57 4,15 0,50 3,79 0,63 26,612 0,00 

Acesso 3,67 0,79 3,44 0,69 4,12 0,60 3,73 0,75 17,022 0,00 

Aspectos Acadêmicos 3,55 0,88 3,50 0,73 3,99 0,57 3,68 0,75 9,186 0,00 

Aspectos não Acadêmicos 3,73 0,88 3,36 0,84 4,19 0,63 3,73 0,86 19,459 0,00 

Compreensão 3,82 0,68 3,52 0,68 4,18 0,68 3,82 0,73 16,210 0,00 

Conteúdos Programáticos 3,66 0,73 3,31 0,80 4,06 0,70 3,65 0,81 17,258 0,00 

Legenda: DP - Desvio-padrão.     

 A coluna Total apresenta as médias de todos os respondentes para cada uma 
das seis dimensões definidas no modelo HEdPERF. Visando facilitar a 
compreensão, as maiores notas de cada curso estão destacadas com fundo escuro 
e escritas em branco e as menores com fundo cinza e em negrito. O curso de 
Educação Física teve maiores notas em todas as dimensões, sendo o mais bem 
avaliado. O de mais baixa avaliação foi o curso de Ciências Contábeis, com as 
menores notas em todas as dimensões. A Tabela 3 apresenta as notas obtidas por 
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cada questão por curso. Por meio desta, é possível verificar os pontos positivos e 
oportunidades de melhoria de cada curso. O teste de diferença de médias 
(estatística F) mostra que há diferença das médias de todas as dimensões nos 
cursos analisados ao nível de significância de 1% (p-valor < 0,01). 
 

Tabela 3 – Apresentação das Notas X Questão X Curso – Dimensões 

Como você avalia... 
Questão X Curso - Dimensão Reputação (Instituição) 

Artes 
Visuais 

Ciências 
Contábeis 

Educação 
Física 

1. O grau em você se identifica com a universidade 4,14 3,63 4,31 

2. A Internet do polo onde estuda 3,42 2,67 3,39 

3. A Biblioteca do polo 3,12 2,70 3,62 

4. Os vídeos da webconferência  3,60 3,63 3,97 

5. O material didático impresso 4,49 3,39 4,58 

6. O ambiente virtual de aprendizagem 4,07 3,79 4,41 

7. A utilidade do conteúdo ofertado nos cursos para a sua profissão 4,12 3,72 4,20 

8. O real compromisso do curso com os objetivos propostos 3,81 3,41 4,27 

9. O compromisso do curso com o aprendizado constante 3,98 3,68 4,28 

10. A infraestrutura do polo onde estuda 3,02 3,28 3,92 

11. O Conceito dos cursos EaD ofertados pela UFES  4,07 3,49 4,41 

12. A empregrabilidade dos cursos EaD ofertados pela UFES  3,99 3,29 4,01 

13. Utilidade do seu curso 3,95 3,30 3,87 

Questão X Curso - Dimensão Acesso 
Artes 

Visuais 
Ciências 

Contábeis 
Educação 

Física 

14. Tratamento respeitoso da secretaria acadêmica aos estudantes 3,93 3,68 4,38 

15. A acessibilidade / disponibilidade da secretaria acadêmica  3,77 3,38 4,17 

16. Confidencialidade das informações pessoais fornecidas à secretaria 
acadêmica  

4,12 3,87 4,42 

17. Acesso aos serviços de suporte 3,49 3,39 4,17 

18. Acompanhamento e aconselhamento pedagógico 3,21 2,75 3,69 

19. Encorajamento e promoção da participação dos alunos em grupos de 
estudos pela IES 

3,47 3,22 3,88 

20. Valorização das avaliações e opiniões dos estudantes sobre o curso  3,72 3,53 4,23 

Questão X Curso – Dimensão Aspectos Acadêmicos 
Artes 

Visuais 
Ciências 

Contábeis 
Educação 

Física 

21. Capacidade técnica / conhecimento das disciplinas dos professores tem  4,09 4,00 4,52 

22. Tempo disponível dos professores aos alunos  3,30 3,12 3,67 

23. Atitude positiva dos professores com os alunos 3,70 3,66 4,17 

24. Canal de comunicação dos professores com os alunos durante as aulas 
virtuais 

3,44 3,53 3,94 

25. Rapidez dos professores nas respostas às solicitações dos alunos no AVA 3,26 3,20 3,69 

Questão X Curso – Dimensão Conteúdos Programáticos 
Artes 

Visuais 
Ciências 

Contábeis 
Educação 

Física 

26. Oferta diversificada de cursos EaD pela IES 3,72 3,14 4,17 

27. Adequação do tempo à quantidade de tarefas propostas 3,70 3,37 4,28 
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Tabela 7 – Apresentação das Notas X Questão X Curso – Dimensão Aspectos Não-Acadêmicos 

Questão X Curso – Dimensão Aspectos Não-Acadêmicos 
Artes 

Visuais 
Ciências 

Contábeis 
Educação 

Física 

28 . A secretaria acadêmica quanto ao seu relacionamento interpessoal 3,77 3,20 4,09 

29. Rapidez nas respostas da secretaria acadêmica das solicitações dos alunos 3,65 3,28 4,12 

30. Tempo disponível da secretaria acadêmica para os alunos 3,67 3,33 4,19 

31. Atitude positiva da equipe administrativa com os alunos 3,81 3,54 4,22 

32. Comunicação da equipe administrativa com os alunos 3,72 3,66 4,11 

33. Conhecimento dos sistemas e procedimentos, capacidade técnica da equipe 
administrativa 

3,79 3,42 4,23 

Questão X Curso – Dimensão Compreensão 
Artes 

Visuais 
Ciências 

Contábeis 
Educação 

Física 

34. A sua integração com a instituição  3,91 3,41 4,31 

35. A sua satisfação em participar das atividades propostas no curso 3,95 3,68 4,28 

36. Clareza dos programas ofertados  3,60 3,49 3,95 

 As três melhores avaliações são para o item “Material Didático Impresso” nos 
cursos de Artes Visuais (4,49) e Educação Física (4,58), reportando reconhecimento 
de qualidade pelo trabalho dos autores e do Laboratório de Design Instrucional da 
UFES. A segunda melhor avaliação individual foi no curso de Educação Física no 
quesito “Capacidade Técnica dos Professores” com nota 4,52. Os itens “Como Você 
Avalia a Internet do Polo” e “Biblioteca do Polo” obtiveram, respectivamente, notas 
2,67 e 2,70 no curso de Ciências Contábeis, denotando um ponto crítico para a 
melhoria da qualidade do curso. O quesito “Acompanhamento e Aconselhamento 
Pedagógico/ Educacional” teve nota 2,75 também no curso de Ciências Contábeis, 
sendo este trabalho exercido pelo Tutor Presencial. 

Os resultados da regressão linear múltipla considerando todos os cursos 
analisados mostram que a reputação, o acesso e aspectos acadêmicos são as 
variáveis estatisticamente significantes para explicar a percepção da qualidade dos 
cursos analisados. A análise dos resultados da regressão revela que o esforço para 
se aumentar em um ponto a avaliação da “Reputação” aumenta em 1,02 pontos a 
qualidade percebida dos cursos (escala de 0 a 5 pontos). O aumento de um ponto 
no quesito “Acesso” do curso acarreta no acréscimo de apenas 0,54 pontos 
qualidade percebida do curso, e, por fim, em “Aspectos Acadêmicos” cada ponto 
acrescido aumenta apenas 0,43 pontos na qualidade percebida. As demais variáveis 
testadas (conteúdos programáticos, aspectos não acadêmicos e compreensão) não 
tiveram significância estatística para explicar a qualidade percebida dos cursos 
analisados (a um nível de significância de 5%).  

Os aspectos que mais afetam a percepção de qualidade dos cursos 
analisados na Universidade Federal do Espírito Santo estão associados à 
identificação do aluno com a universidade, a infraestrutura no polo, o acesso à 
internet no polo, biblioteca no polo, a qualidade das webconferências, o material 
didático impresso, o ambiente virtual de aprendizagem, a utilidade do aprendizado 
para a vida profissional, o compromisso dos vários atores envolvidos na oferta com 
os objetivos do curso, o conceito dos cursos EaD da Universidade, o atendimento da 
secretaria acadêmica, a acessibilidade ao suporte técnico, o acompanhamento 
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pedagógico do aluno pelos atores envolvidos na oferta do curso, a formação e 
competência dos professores, o acesso dos alunos aos professores, a cordialidade 
nas relações entre alunos e professores e a rapidez nas respostas às dúvidas dos 
alunos. 

Entre os itens que não se mostraram significativamente relevantes para 
explicar a qualidade percebida do cursos analisados na IES, podem-se citar: a oferta 
diversificada de cursos EaD pela universidade, adequação do tempo às tarefas 
propostas no curso, rapidez de resposta da secretaria acadêmica, o relacionamento 
da secretaria com o alunos, a capacidade técnica dos servidores da secretaria, a 
integração do aluno com a universidade e a clareza dos programas das disciplinas. 
Uma explicação para a não relevância desses fatores para os cursos analisados é a 
“distância” do aluno da universidade. A referência para os discentes é sempre o 
polo. Quando solicitados a avaliar serviços ou dimensões distantes do polo, esses 
fatores não são percebidos como itens importantes da qualidade do curso. 

 
Conclusão 

A presente pesquisa analisou o instrumento de avaliação de qualidade de 
serviços proposto por Fortes (2011) adaptado do modelo HEdPERF (FIRDAUS, 
2006) e realizou ajustes para adaptá-lo aos cursos na modalidade a distância. 
Aplicou o instrumento avaliando as dimensões Reputação, Aspectos Acadêmicos, 
Acesso, Conteúdos Programáticos, Compreensão e Aspectos Não-Acadêmicos e 
analisou os resultados obtidos dos cursos de Artes Visuais, Ciências Contábeis e 
Educação Física ofertados pela UFES. Os ajustes feitos no modelo HEdPERF 
ocorreram por meio de inserção ou supressões de questões. A análise fatorial 
confirmou a confiabilidade da escala adaptada para a EaD.  

O curso mais bem avaliado foi Licenciatura em Educação Física, seguido por 
Artes Visuais e por Ciências Contábeis. No curso de Ciências Contábeis a dimensão 
Reputação, Internet e Biblioteca do Polo tiveram as avaliações mais baixas 
destacando a importância da infraestrutura de apoio nos polos, de responsabilidade 
do Município. Também o quesito Acompanhamento Pedagógico exercido pelos 
tutores de responsabilidade da UFES, teve baixa pontuação. 

O instrumento proposto permitiu análise da qualidade de serviços dos cursos 
a distância ofertados pela UFES, possibilitando detectar os pontos fortes e a 
oportunidade de melhorias. Como proposta de novos desenvolvimentos no âmbito 
da pesquisa realizada sugere-se aplicar o instrumento proposto em todos os cursos 
EaD ofertados pela universidade, avaliando separadamente os polos, propiciando 
identificar os aspectos e os polos que precisam ser aprimorados. 
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Resumo  –  As  escolas  costumam  realizar  visitas  técnicas  para  ampliar  o  horizonte  de
conhecimento  de  seus  alunos  e,  paralelamente,  o  turismo  pedagógico  tem  ganhado
relevância neste segmento da economia. Contudo, na maioria das vezes, estas ações não
otimizam  a  articulação  lazer  e  educação,  ou  porque  as  visitas  são  meramente
contemplativas,  ou porque o anseio mercadológico está mais proeminente.  Diante deste
contexto,  este  estudo  apresenta  um esboço  de  religação  de  conteúdos  que  subsidie  o
planejamento  do  professor  na  ocasião  de  construção  de  um  desenho  instrucional
considerando  o  uso  de  blended-learning para  o  turismo pedagógico  de  uma localidade
brasileira. A participação da comunidade do destino turístico e os estilos de aprendizagem
também  são  discutidos  neste  artigo  que  adota  a  modalidade  de  pesquisa  descritiva
associada à pesquisa bibliográfica e ao método de estudo de caso seguido de levantamento
amostral.  Os resultados chancelam o potencial de aplicação de EAD em momentos que
antecedem e sucedem a visitação de uma localidade, ou mesmo, ao longo da visitação
conforme  a  disponibilidade  de  recursos  tecnológicos;  sendo  um  diferencial  tanto  para
instituições educacionais como para partícipes do segmento turismo pedagógico.

Palavras-chave:  EAD,  Turismo,  Estilos  de  Aprendizagem,  Escolas,  Desenho
Instrucional 

Concepção da convergência: EAD e turismo pedagógico

O  turismo  pedagógico  funciona  como  ferramenta  de  dimensão  educacional
permitindo  descobertas,  interação,  relacionamento  e  aprendizado.  Como  relata
Meireles (2015), as atividades práticas garantem mais conhecimento ao conteúdo
aprendido e permitem uma forma diferente de construir o conhecimento. A interação
aluno espaço possibilita a promoção do saber geográfico, físico, biológico, ecológico,
cultural, entre outros. Neste sentido, a aproximação e o estreitamento dos vínculos
entre instituições educacionais e partícipes do segmento turístico em uma base EAD
são fatores importantes nesta articulação entre educação e lazer.
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Para  Bonfim  (2010),  incluir  o  lazer  no  processo  educativo  é  uma  real
possibilidade de proporcionar, pelo turismo, um confronto da teoria e da prática dos
conteúdos abordados. Segundo a autora, as principais evidências da realização de
viagem de cunho educacional  datam do século XVIII,  quando jovens aristocratas
ingleses  partiam  para  os  principais  centros  culturais  da  Europa  em  busca  de
conhecimento  com  a  presença  de  ilustres  preceptores,  eram  as  denominadas
“viagens de estudos”. O que antes pertencia à elite passou a ser uma atividade mais
comum no século XIX, ocasião em que o deslocamento humano, conforme relata
Camargo (2001), firmou-se em busca de lazer e entretenimento. 

Nos Estados Unidos, mais amplamente, em colégios e universidades, e no
Brasil,  mais  especificamente  em  algumas  escolas  de  elite,  estas  atividades
consistiam  em  viagens  culturais  mediante  acompanhamento  de  professores
especializados da própria instituição educacional com programas de aulas e visitas a
pontos históricos (BENI, 2002), embora com “um olhar meramente contemplativo e
informativo sobre os aspectos culturais” da localidade visitada sem uma perspectiva
interdisciplinar. (BONFIM, 2010)

Passear e visitar uma localidade por si só já é gratificante, mas aprender mais
sobre  as  peculiaridades  do  local  é  uma  experiência  agregadora  de  valor.  Fato
mensalmente  comprovado  pelo  faturamento  do  segmento  editorial  de  viagens  e
pelos  websites destinados  ao  público  turista.  Quando  o  público  são  escolas  é
atributo  prioritário  o  aprendizado,  sendo  a  diversidade  de  oportunidades  para  o
desenvolvimento de capacidades e habilidades um critério relevante no processo
decisório de que local visitar,.

Como bem salientam Cope e Kalantzis (2008) os aprendizados cotidianos são
diferentes de aprendizados escolares. Enquanto os primeiros envolvem movimentos
endógenos, involuntários, inconscientes, amorfos, casuais e indiretos; os segundos
são  exógenos,  conscientes,  sistemáticos,  explícitos,  estruturados  e  orientados;
embasados, portanto, em um design previamente construído.

No  contexto  do  turismo  pedagógico,  professores  e  alunos  interagem
pessoalmente, em sala de aula e ao longo da visitação, e em ambientes de EAD
construídos em um desenho que contemple os atrativos e elementos locais com
potenciais  de  religar  conteúdos,  tal  como  ocorre  no  blended-learning, com  o
diferencial de articular educação e lazer.

Para Driscoll (2002), o blended-learning combina no mínimo quatro métodos:

 diferentes tecnologias baseadas na internet, sala de aula virtual, atividades
colaborativas  com  o  uso  de  vídeos,  áudios,  disponibilização  de  materiais
online; 

 abordagens  pedagógicas  combinadas:  construtivismo,  o  behaviorismo  e  o
cognitivismo; 

 tecnologias educacionais integradas: atividades presenciais (face-to-face) em
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atividades virtuais offline e online via internet e em mídias áudio visuais;

 interação das tecnologias educacionais com atividades do dia-a-dia, na busca
pela integração das atividades com a prática. 

Para  o  planejamento,  o  professor  junto  com  uma  equipe  de  apoio  da
localidade turística, seleciona os conteúdos relacionados e a ordem em que eles
serão explorados, bem como as estratégias utilizadas para interação do aluno com
esses conteúdos, no ambiente online, na sala de aula e ao longo da visitação.

No  desenho  instrucional,  o  professor  e  a  equipe  de  apoio  da  localidade
turística colaboram com a equipe de produção no desenvolvimento de mídias sem
perder  de  vista  conteúdos  e  estratégias.  Os  diferentes  estilos  de  aprendizagem
podem e devem ser  considerados na construção deste material  a  ser  acessado
pela(s) escola(s).

Esta  construção  coletiva  prima por  um material  final  que  minimize  o  viés
demasiadamente próximo do arcabouço de conhecimento das práticas e propostas
pedagógicas, mas relativamente distante do potencial de aprendizado dos atrativos
turísticos; ou demasiadamente próximo da visão econômica dos atrativos; contudo,
distante das necessidades pedagógicas demandadas pelas escolas.

Ainda assim, é relevante enfatizar que é possível que a escola não esteja
alinhada  para  todas  as  possibilidades  de  religar  seus  conteúdos,  considerando
estilos  de  aprendizagem e programação da visitação;  e/ou  que os  partícipes do
segmento  turístico  da  localidade  não  estejam  suficientemente  estruturados,  no
sentido de colaborar na religação destes conteúdos. É possível ainda que muitos
elementos da localidade, reconhecidos pela comunidade, não estejam formatados
para o turismo pedagógico, apesar de seu potencial.

Este estudo fornece esboços que podem subsidiar decisões relacionadas à
elaboração de desenhos instrucionais.  O objetivo geral  é  apresentar  esboços de
religação de conteúdos que subsidiem o planejamento do professor na ocasião de
construção  de  um desenho  instrucional  considerando  o  uso  de  blended-learning
para o turismo pedagógico de uma localidade brasileira. E os objetivos específicos
são:  a)  Identificar  as  rotas  de  conhecimento  possíveis  com  vistas  ao  turismo
pedagógico;  b)  Identificar  que  atrativos/elementos  da  localidade  a  comunidade
associa  às  rotas  de  conhecimento;  c)  Esboçar  possibilidades  de  religação  de
conteúdos amparada nas atividades face-to-face e EAD.

Este estudo é original  porque nesta localidade não houve,  até o presente
momento, estudos com esta abrangência; e sua importância deve-se ao fato dos
gestores da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Educação reconhecerem e
apoiarem o desenvolvimento do turismo pedagógico dado o perfil  de seu público
visitante ao longo do ano ser predominantemente composto por escolas.  

Publicações,  como  de  Esteves  (2012)  e  Rojo  (2013),  e  aplicações  do
blended-learning em  escolas  de  idiomas  (BARROS,   2014)  coadunam  que  a
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combinação de diferentes métodos favorece a interação entre os participantes e os
conteúdos,  impulsionando  a  construção  de  conhecimento  mesmo  para  alunos
pertencentes a uma faixa etária  menor.  E,  embora,  passível  de ser  aplicado em
grupos  de  alunos  adultos,  este  artigo  concentra-se  nas  bases  do  planejamento
voltado a alunos da Educação Fundamental e do Ensino Médio, público visitante
predominante na localidade selecionada considerando o turismo pedagógico.

Método

No  intuito  de  atender  o  objetivo  geral  e  os  objetivos  específicos  adotou-se  a
modalidade  descritiva  exploratória  e  o  método  de  estudo  de  caso.  Para  Mattar
(1996),  a  modalidade de pesquisa  descritiva  exploratória  procura  saber  atitudes,
pontos de vista e preferências sobre determinado assunto, com o objetivo de tomar
decisões. Segundo Piñol (2011), estudo de caso caracteriza-se quando se investiga
um caso entre vários,  a  exemplo  deste estudo que concentra-se em uma única
localidade brasileira.

Pesquisas bibliográficas junto a materiais oriundos de pesquisas e projetos de
extensão relacionados ao tema e à localidade também integraram os procedimentos
metodológicos.  Estes  procedimentos  de  análise  de  documentos  e  bibliografias
partem do pressuposto que a escolha deste material não é aleatória. “Por vezes, é
preciso que haja um consenso entre os pesquisadores sobre o conteúdo do material
analisado”. (PIÑOL, 2011)

O estudo também contou com uma fase quantitativa exploratória para verificar
junto à comunidade a percepção da mesma quanto a rotas do conhecimento com
potencial  para  o turismo pedagógico  na região.  O procedimento  de amostragem
adotado foi  o não probabilístico intencional.  Segundo Mattar  (1996),  a suposição
básica  da  amostra  intencional  é  que,  com  um  bom  julgamento  e  estratégia
adequada, podem ser inseridos os casos a serem incluídos na amostra a fim de que
esta seja satisfatória para as necessidades da pesquisa. 

Para construção dos esboços considerou-se as obras de Menslin (2013 a e b)
que versam sobre propostas pedagógicas para o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio e as peculiaridades de cada atrativo, sem perder de vista o leque de recursos
para atender a diversidade de estilos de aprendizagem. Seguindo a visão de Morin
(2013), que atesta que a religação favorece a capacidade da mente para pensar, os
esboços  foram  elaborados  tendo  como  base  as  possibilidades  de  religação  de
conteúdos de diferentes componentes curriculares.  

O público visitante e as rotas de conhecimento

O perfil do público escolar que visita a localidade ao longo do ano foi detectado em
um estudo sobre o fluxo de visitação em um dos museus da cidade que, em sua
área de abrangência, é referência na América Latina. O acesso aos dados de coleta
deste  estudo  confirmou  a  constante  visita  de  escolas  na  localidade  selecionada
confirmando seu potencial para o desenvolvimento do turismo pedagógico.
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O registro de coleta de dados de Piñol et al (2015) atestou, em uma amostra de
treze escolas (280 alunos) que visitaram o museu entre fevereiro e maio de 2015,
que mais  de  56% dos visitantes  eram crianças de 5  a  9  anos.  As escolas  que
escolheram  a  localidade  para  visitação  eram  da  própria  localidade,  de  outras
localidades  do  estado  e  de  localidades  de  estados  vizinhos.  Em  média  dois
professores acompanhavam os alunos e as visitas, em sua maioria, realizaram-se
durante os dias úteis da semana. 

A pesquisa bibliográfica permitiu  localizar também um projeto de extensão
cujo objetivo é planejar ações educativas, publicar estas ações em uma coletânea e
disseminar sua adoção junto aos professores da região. Um artigo oriundo deste
projeto  identifica  seis  rotas  de  conhecimento  passíveis  de  serem  adotadas  no
desenvolvimento do turismo pedagógico da localidade. Sendo elas:

1. Biomas, biologia marinha e sustentabilidade;

2. Vida no mar, memórias e experiências náuticas;

3. Lendas, contos, crenças e superstições;

4. Homem, economia, energia e natureza;

5. Tecnologias: construção, orientação, força e movimento;

6. Cultura indígena, açoriana e afroamericana.

Para  este  estudo,  elegeu-se  a  mesma  proposição  de  rotas,  por  serem
passíveis de religar conteúdos escolares e por abordarem  aspectos que vão além
dos atrativos que predominam a preferência dos turistas que visitam a localidade:
centro histórico e balneários. 

A aplicação  da  fase  quantitativa  apurou  a  percepção  da  comunidade  em
relação a estas rotas do conhecimento. Os dados coletados junto a 135 cidadãos
apontaram as  rotas  de  conhecimento  que  estão  fortemente  ligadas  à  localidade
considerando  seu  potencial  turístico.  Sendo  que,  17% Concordam Totalmente  e
62,2% Concordam que a rota Lendas, contos, crenças e superstições é a que esta
mais fortemente ligada à localidade, seguida da rota Cultura indígena, açoriana e
afroamericana (16,3% Concordam Totalmente e 57,8% Concordam).  

Os atrativos/elementos da localidade relacionados a estas temáticas,  mais
lembrados pelos cidadãos, foram:

a) Lendas, contos, crenças e superstições: Rua 10 (13,5%); Lendas do Morro
da Cruz  (6,67%), Museu Nacional do Mar (6,67%), Lenda do Padre (5,19%) e Morro
do Hospício (4,44%);

b)  Cultura  indígena,  açoriana e  afroamericana:  Casas  históricas  (11,11%);
Índios e Aldeias indígenas (11,11%); Sambaquis (5,92%) e Festilha (5,19%).

A análise também confirma como temáticas fortemente ligadas à localidade,
as rotas:  Vida no mar, memórias e experiências náuticas (75,6% Concorda e 14,1%
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Concorda  Totalmente)  e  Biomas,  biologia  marinha  e  sustentabilidade  (71,1%
Concorda e 14,8% Concorda Totalmente).

Discordo 
Totalment

e

1,5%

Discordo

12,6%

Concordo

71,1%

Concordo
 Totalmen

te

14,8%

Biomas, Biol. Marinha e Sustentabilidade

Discordo 
Totalment

e

1,5%

Discordo

8,9%

Concordo

75,6%

Concordo
 Totalmen

te

14,1%

Vida no mar, Memórias e Exper. náuticas

Discordo 
Totalment

e

1,5%
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te
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Totalment

e
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Discordo

25,9%
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57,8%
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 Totalmen

te
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Cult. Indígena, açoriana e afroamericana

Figura 1 – Análise de percepção do potencial turístico das rotas de conhecimento 

Os  atrativos/elementos  da  localidade  associados  à  rota  Biomas,  biologia
marinha  e  sustentabilidade,  na  opinião  dos  cidadãos,  são:  o  Projeto  Toninha
(19,25%),  o  Centro  Histórico/Baia  da  Babitonga  (16,29%),  os  Parques
Acaraí/Ecológico (15,55% ), as Praias (11,11% ), o Museu Nacional do Mar (8,15% ),
Ilhas (4,44%) e Mangues (4,44%). Na rota Vida no mar, memórias e experiências
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náuticas, o Museu Nacional do Mar (31,85%) , os Pescadores (11,85% ) e o Porto
(5,92%) foram os atrativos/elementos mais lembrados. 

A rota Homem, economia, energia e natureza dividiu a opinião dos cidadãos:
53,3%  Concordam  que  esta  temática  está  fortemente  associada  à  localidade,
enquanto 37,8% Discorda e 3,0% Discorda Totalmente. E a maioria dos cidadãos
que participaram do estudo Discorda (59,3%) ou Discorda Totalmente que a temática
da rota Tecnologia: Construção, Orientação, Força e Movimento esteja fortemente
ligada à cidade como potencial turístico.

Discordo 
Totalment

e

3,0%

Discordo

37,8%

Concordo

53,3%

Concordo
 Totalmen

te

5,9%

Homem, Economia, Energia e Natureza

Discordo 
Totalment

e

11,9%

Discordo

59,3%

Concordo

26,7%

Concordo
 Totalmen

te

2,2%

Tecn:Construção, Orientação, Força e Mov

Figura 2 –  Análise de percepção do potencial  turístico das rotas de conhecimento
(cont.)

O  Porto  foi  citado  como  atrativo/elemento  associado  à  temática  Homem,
economia,  energia  e  natureza  (13,33%)  e  à  temática  Tecnologias:  construção,
orientação, força e movimento (6,66%). 

A identificação dos principais atrativos/elementos da localidade na perspectiva
da comunidade indica temáticas passíveis de serem aprofundadas no planejamento
do professor  e  no  desenho  instrucional  da  equipe de  programação.  Bem como,
sinaliza aos gestores públicos e privados que atrativos/elementos tem pontencial
para atender o turismo pedagógico.

Possibilidades de ações educativas e estilos de ensino aprendizagem

As diferenças individuais refletem no planejamento do professor. Conhecer o estilo
de aprendizagem em uma turma é uma informação útil para elaborar atividades que
privilegiem algum estilo ou que reforcem outros estilos. 
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No  caso  de  preparação  do  desenho  instrucional  que  apoie  via
blended-learning  o  turismo  pedagógico  de  uma  localidade,  necessitamos  refletir
sobre  as  classificações  de  estilos  de  aprendizagem  no  âmbito  da  andragogia,
considerando  o  público  professores  e  partícipes  do  segmento  turístico;  e  da
pedagogia, considerando o público infantil.

Muitas teorias abordam a identificação de estilos de aprendizagem como a VAK,
de Rita e Kenneth Dunn, aplicada no Ensino Fundamental por Gomes (2006); e a
Honey-Alonso, derivada da teoria de estilos de David  Kolb, amplamente aplicada
em estudos de ensino aprendizagem de adultos. 

A teoria  que  propõe  a  classificação  VAK,  baseada  na  percepção  de  mundo,
afirma  que  as  pessoas  usam  preferencialmente  determinados  canais  sensoriais
(visão, audição e cinestesia) para perceber a realidade à sua volta. O estilo cognitivo
Visual revela-se em ações relacionadas à visão, como ler e observar; o Auditivo,
ouvir e falar; e o Cinestésico, sentir e tocar porque expressa-se em atividades como
sentir  e tocar.   Por ouro lado, a teoria que propõe a classificação Honey-Alonso,
afirma que o aprendizado resulta da interação entre o ambiente, a experiência prévia
vivida pelo aprendiz e os conhecimentos construídos individualmente. (AMARAL e
BARROS, 2007).

Semelhante  à  classificação  Honey-Alonso,  para  adultos,  o  Inventário
Portilho/Beltrami  considera  quatro  estilos  de  aprendizagem  para  crianças:  ativo,
reflexivo, teórico e pragmático. (PORTILHO, 2013) O Inventário Portilho/Beltrami é
composto por  doze situações,  que variam conforme o ambiente: escola (sala de
aula), casa e festa de aniversário; e apresenta vocabulário pertinente às crianças de
faixa  etária  de  cinco  a  seis  anos,  assim  como  situações  apresentadas  no  seu
dia-a-dia. (BELTRAMI, 2008)

O Inventário de Estilos de Aprendizagem proposto por Felder e Soloman (1991),
conhecido como ILS (Index of Learning Styles), aplicado junto ao Ensino Médio por
Pereira (2013), apresenta situações de aprendizagem e as preferências dos alunos,
como  estudar  sozinho  ou  em  grupo;  ou  obter  informações  através  de  figuras,
gráficos, diagramas ou mapas;  ou através de instruções escritas ou informações
verbais. Além de considerar os estilos de aprendizagem com vistas a selecionar as
melhores  mídias  que  participarão  do  desenho  instrucional  e  as  atividades  que
melhor atenderão os alunos nas ações efetivadas em sala de aula e no trajeto de
visitação;  no  planejamento,  é  importante  esboçar  a  religação  de  conteúdos  que
encontrarão  como  plano  de  fundo  as  rotas  de  conhecimento  possibilitadas  pela
localidade destino.

Neste  artigo,  apresenta-se  um  dos  esboços  propostos  para  aplicação  do
blended-learning  com vistas à aplicação do turismo pedagógico. O esboço projetado
para o Ensino Fundamental religa os componentes: História, Matemática, Ciências
Naturais,  Artes e Linguagem Oral,  Escrita e  Práticas de Leitura considerando as
habilidades e competências  que podem ser  desenvolvidas tendo como plano de
fundo  a  rota  Biomas,  Biologia  Marinha  e  Sustentabilidade  e  considerando  os
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atrativos/elementos: Projetos de Preservação, Praias, Pescadores, Museu Nacional
do Mar, Baia da Babitonga e Parque Acaraí. O esboço sugere algumas ações que
o(s) professor (es) poderão aplicar nas interações  face-to-face, em sala de aula e
durante a visitação, e cita elementos que poderão constar no desenho instrucional
desta temática.  
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Figura 3 – Esboço Religação A – Rota Biomas, Biologia Marinha e Sustentabilidade
para o Ensino Fundamental 

O desenho instrucional necessita trazer informações sobre estes atrativos em
diferentes formatos (vídeos, mapas, textos, sons, notícias, charges) a fim de que o(s)
professor  (es)  que  conduzirão  a  visita  possam aplicar  a  melhor  combinação  de
recursos considerando e estilo de aprendizagem de seus alunos.

10
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Este estudo propôs, ao final, um total de doze esboços, considerando seis
rotas temáticas no atendimento a professores e alunos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, todos baseados na religação de conteúdos. 

Considerações finais

Apesar  de  exploratório,  este  estudo  indica  um  caminho  a  ser  seguido  para  a
estruturação do turismo pedagógico com apoio do blended-learning. Entre as visitas
culturais,  meramente  contemplativas,  e  as  propostas  proeminentemente
mercadológicas do segmento turístico, esboça-se uma configuração que contempla
a religação de conteúdos mediante um planejamento pedagógico apoiado em um
design previamente construído e acessível antes, durante e após a visitação.

A  flexibilidade  permitida  pela  adoção  do  blended-learning em  contextos  de
turismo pedagógico vai além da possibilidade do professor selecionar os recursos
disponíveis, segundo o estilo de aprendizagem predominante. O acesso constante,
antes, durante e após a visita reforça a continuidade do aprendizado, articula lazer e
educação, e estreita às distâncias dos componentes curriculares vistos de forma
fragmentada na maioria dos projetos pedagógicos de curso.

A formatação e o acesso ao espaço de EAD podem considerar não somente o
perfil  escolas  e  professores,  mas  os  demais  partícipes  do  segmento  turístico,
públicos ou privados, preocupados em fornecer um diferencial junto a seus clientes.
A inserção de QR Code nos atrativos/elementos e a disponibilização, pela Secretaria
e/ou Agências de Turismo, de livros interativos, tablets e outros dispositivos a serem
utilizados durante  a  visitação  contribuirão  para  a  religação de conteúdos e  uma
maior acessibilidade dos visitantes.
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Resumo – Este trabalho analisa a influência da competência empreendedora dos 
coordenadores nos indicadores de desempenho dos polos de educação a distância 
do sistema Universidade Aberta do Brasil no Estado de Santa Catarina. Para tanto, 
apresenta-se a competência empreendedora requerida aos coordenadores de 
polo; baseada nos indicadores conhecimentos, habilidades, atitudes e nível de 
entrega. Seguiu-se uma abordagem metodológica descritiva e documental, 
predominantemente qualitativa. Por meio deste trabalho, obtiveram-se relevantes 
associações entre o nível de competência empreendedora do coordenador do polo 
e a avaliação efetuada pela CAPES. Verificou-se que o grupo de coordenadores de 
polo avaliado totalizou 79,85% de índice de competência empreendedora, 
associado a um índice de 85,71% de sucesso (conceito AA) na avaliação. 
Palavras-chave: Competência empreendedora. Indicadores de Desempenho. 
Educação a Distância. 

Abstract – This paper analyzes the influence of entrepreneurial competence of 
coordinators in the performance indicators of distance education of the Brazil Open 
University (UAB) poles in the state of Santa Catarina. It presents entrepreneurial 
competence required to polo coordinators; indicators based on the knowledge, 
skills, attitudes and delivery level. A descriptive and documentary methodological 
approach, predominantly qualitative, is followed. Through this work, significant 
associations were obtained among the level of entrepreneurial competence of the 
coordinator of poles reported and the assessment established by CAPES It was 
noted that the group of coordinators of poles reported, totaled 79.85% of the index 
of entrepreneurial competence associated with an index of 85.71% success (AA 
concept) in the evaluation. 

Keywords: Entrepreneurial Competence. Performance Indicators. Distance 
Education. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (TICs) propiciou a 
ampliação de programas de educação oferecidos na modalidade a distância. Nesse 

contexto, foram desenvolvidos e implantados importantes projetos, como a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) (COSTA; PIMENTEL, 2009).  

A UAB é proveniente da articulação e integração das IFES, dos Municípios e 

Estados, visando à “democratização, expansão e interiorização do ensino superior 
público e gratuito no país” (MEC/SEED, 2005). Esse programa toma universidades 
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abertas de várias partes do mundo como exemplos que tornaram a educação mais 

acessível à população em geral.  

A implantação do sistema UAB e outras iniciativas inovadoras do setor de 
ensino público brasileiro se amparam também na competência individual dos atores 

que integram as instituições desse cenário. Ante a obrigatoriedade de momentos 
presenciais para a realização de avaliações, defesas de trabalhos de conclusão e 

atividades de laboratório, os polos de apoio presencial têm função fundamental no 
âmbito do Programa UAB. 

A coordenação do polo se revela um agente imprescindível para a realização 

dos processos da EaD. O coordenador de polo é um articulador, capaz de fazer a 
gestão das várias atividades que concernem ao polo UAB. Durante a sua atuação, o 
seu capital de conhecimento é disponibilizado e entregue, de alguma forma, às 

instituições partícipes do Sistema.  

Entendendo que o capital de conhecimento disponibilizado aos polos, 

entregue nesse caso específico pelos seus coordenadores, indica que o sistema 
UAB tem na competência individual dos seus atores um dos seus alicerces, este 
trabalho objetiva identificá-lo. Nesse contexto, apresenta-se uma forma de associar o 

grau de competência empreendedora dos gestores dos polos às avaliações dos 
seus respectivos polos.  

A competência é aferida com base nos conhecimentos, habilidades e atitudes 
– ou seja, na competência individual dos gestores – somados à sua capacidade de 
entrega à organização, para aplicação na coordenação dos polos de apoio 

presencial do Sistema UAB/UFSC de educação a distância do Estado de Santa 
Catarina.  

Diante do exposto, esta pesquisa objetivou identificar se a competência 
empreendedora dos coordenadores de polo influencia nos indicadores de 
desempenho dos polos de Educação a Distância avaliados pela DED/CAPES. 

Para a consecução do objetivo, delimitou-se como amostra populacional 
desta pesquisa todos os coordenadores dos polos de apoio presencial do sistema 
UAB do Estado de Santa Catarina em que a UFSC oferta cursos. Assim, o estudo 

parte das competências empreendedoras individuais dos coordenadores, analisadas 
sob aportes teóricos da gestão do conhecimento nas suas atividades e experiências 

segundo Wolf (2014). Sequencialmente, a análise das competências dos 
coordenadores é associada aos indicadores de desempenho dos polos, 
especificamente à avaliação realizada pela CAPES, por se tratar de um instrumento 

já validado e institucionalizado pelo MEC e largamente utilizado nas ações do 
sistema UAB. 

Entende-se que, ao contemplar a realidade vivenciada nos polos presenciais 
de educação a distância da UAB/UFSC, os resultados obtidos possibilitem 
aperfeiçoar as práticas de gestão nesses locais.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, apresenta-se um breve resumo da revisão da literatura sobre o sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), detalhando seu funcionamento com ênfase na 
gestão dos coordenadores de polo. Em seguida, abordam-se publicações, estudos e 

pesquisas realizadas sobre o conhecimento no âmbito das organizações, além de 
empreendedorismo, competência e, por fim, competência empreendedora. 

A UAB, os Polos e os Coordenadores 

Em um país de proporções continentais como o Brasil, são muitos os contrastes e é 
grande a heterogeneidade do público alvo dos cursos a distância. Dessa forma, é 
preciso considerar que vários projetos de brasileiros não se desenvolveram 

plenamente devido a muitos fatores – dentre eles a inadequação, a descontinuidade 
e a desarticulação das ações governamentais.  

Costa e Pimentel (2009) contam que a ideia de uma Universidade Aberta no 
Brasil não é uma ideia nova, porém renovada ao longo dos anos. Nesse contexto, 
em 2005 o Sistema UAB foi criado em parceria com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES no âmbito do 
Fórum das Estatais pela Educação, consistindo em uma política pública que visava à 
expansão do ensino público superior conforme as diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE.  

As propostas do primeiro edital de chamada da UAB (nº 1/2005) foram 

julgadas a partir dos seguintes critérios (COSTA; PIMENTEL, 2009): 
• observância dos cursos aos referenciais de qualidade para EaD, 
publicados em 2003 pela SEED; 

• infraestrutura adequada dos polos,  
• distribuição geográfica dos polos, que deveriam distar pelo menos 100 

km uns dos outros;  
• prioridade à oferta de cursos de formação de professores. 

Nessa ocasião, foram selecionados 291 polos e 245 projetos de cursos a 

distância de 49 IFES (COSTA; PIMENTEL, 2009). 

Nesse mesmo ano foi publicado o Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, 
que instituiu o Sistema UAB e dispôs os seus objetivos. 

Quanto ao modelo de EaD, Segenreich (2009) aponta que o adotado pela 
UAB é baseado no modelo do consórcio CEDERJ, no qual há polos de apoio 

presencial em diversos municípios, tutoria presencial nos polos e tutoria a distância 
na IES, pagamento por meio de bolsa aos tutores e professores que atuam no 
programa. 

Com a obrigatoriedade de momentos presenciais para a realização de 
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avaliações, estágios, defesas de trabalhos de conclusão e atividades de laboratório, 

conforme disposto no § 1º do Art. 1º do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 
os polos de apoio presencial têm função fundamental na EaD, especialmente no 
Sistema UAB (BRASIL, 2005).  

O Art. 4º do Decreto 5.622 também dispõe que  

A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de 

estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante: I - 

cumprimento das atividades programadas; e II - realização de exames presenciais. 

 1o  Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de 

ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto 

pedagógico do curso ou programa. 

§ 2o Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os 

demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.” 

(BRASIL, 2005).  

Nesse mesmo documento, na alínea c do Art. 12º, conceituou-se o polo como 

uma “unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento 
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 

programas ofertados a distância” (BRASIL, 2005). No primeiro parágrafo do Artigo 2º 
do Decreto nº 5800, consta esse mesmo conceito: 

caracteriza-se o polo de apoio presencial como unidade operacional para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de 

ensino superior (BRASIL, 2006). 

Os municípios ou Estados que almejam aderir e permanecer no Sistema UAB 

têm requisitos mínimos a cumprir para que possam constituir um polo de apoio 
presencial. Esses entes federativos são os mantenedores dos polos, os 
responsáveis por prover a infraestrutura física e tecnológica e os recursos humanos 

e materiais requeridos para o desenvolvimento dos cursos EaD no polo de apoio 
presencial.  

Mais do que um “braço operacional” onde as atividades acadêmicas podem 
ser realizadas de forma descentralizada, o polo é o local onde o estudante se 
estabelecerá com certa frequência para realizar diversas atividades inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem: estudar – inclusive em grupo –, assistir aulas e 
videoconferências, acessar a internet, efetuar práticas laboratoriais, interagir com os 

tutores e coordenador de polo, efetuar avaliações e até criar vínculos amistosos e 
afetivos que poderão contribuir para a sua permanência no curso.  

Não apenas a infraestrutura física garantirá o funcionamento pleno do polo 

UAB, mas também o trabalho integrado de uma equipe que exercerá as funções 
pedagógicas, acadêmicas e administrativa que implicam a oferta de cursos a 
distância em uma estrutura descentralizada. Dessa forma, embora o Sistema UAB 
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ofereça bolsas para os coordenadores de polo e tutores, é preciso disponibilizar os 

demais recursos humanos requeridos para a implantação e manutenção do polo de 
apoio presencial, quais sejam: Coordenador de Polo responsável pela parte 
administrativa e pela gestão acadêmica, Tutor Presencial Técnico de laboratório 

pedagógico, quando for o caso, Técnico em Informática, Bibliotecário e Auxiliar para 
Secretaria (BRASIL, 2007b). 

O cumprimento da adequação física dos polos de apoio presencial, que 
deverão dispor necessariamente dessa infraestrutura básica, é condição 
determinante para a garantia da qualidade dos cursos superiores ofertados a 

distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 A importância dos polos é expressa inclusive nos Referenciais de Qualidade 
para Educação Superior a Distância, que são complementares às determinações 

específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de 
dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de junho de 2006 e da Portaria Normativa 40, 

de 12 de dezembro de 2007, servindo como diretrizes norteadoras dos processos 
que perfazem a EaD (BRASIL, 2007b).  

Com relação à avaliação dos polos, ela é realizada pela CAPES sob a 

prerrogativa de lhes conferir, conforme a avaliação, aptidão para ofertar novos 
cursos ou não.  

Ressalta-se que, no que se refere à sua continuidade no Sistema UAB e às 
novas ofertas de cursos, compete aos polos o cumprimento de uma série de 
requisitos. Conforme disposto pelo item 6.2.2.3.3.2 do edital da Chamada para 

articulação de cursos no Sistema Universidade Aberta do Brasil – 2013, considera-
se que são “[...] aptos para articulação/oferta somente aqueles que, na data da 

publicação deste edital, possuam situação „AA‟ – „Apto‟ [...]” (CAPES, 2012c, p.5). 

Sendo assim, as práticas administrativas efetuadas nesses locais consistem 
nas ações realizadas para a consecução dos compromissos dos mantenedores e 

para o atendimento das demandas dos cursos.  

Ainda a caminho da institucionalização a fim de garantir dotação orçamentária 
para a sua continuidade, os polos de apoio presencial têm a sua existência 

justificada com a articulação de cursos. Sem cursos, não há razão para a 
manutenção de uma complexa infraestrutura e, assim sendo, considera-se que 

variadas ações no âmbito organizacional são realizadas visando à articulação de 
novas ofertas.  

Dessa forma, pode-se estabelecer que a rotina organizacional de um polo de 

apoio presencial se efetiva em torno dessas ofertas – das assumidas e das 
almejadas. A gestão dessas práticas visa a atender as demandas dos atores 

envolvidos nas atividades relacionadas a essas ofertas. 

A gestão do polo é centralizada na figura do seu coordenador. No entanto, 
como executor de múltiplas funções, o coordenador do polo precisa lançar mão de 
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uma forma diferenciada de gestão para a consecução de todas essas atividades.  

Constata-se que, para o exercício da função de coordenador, são requeridas 
“uma série de outras competências complementares às exigidas legalmente, as 
quais auxiliarão na gestão dos polos”. Destaca-se o apontado por Angulski (2011), 

que reporta que, sob certos aspectos, a gestão desses polos também tem se 
configurado em um problema: 

Com o grande crescimento da oferta de cursos de EaD nos últimos anos, os Polos 

cresceram de maneira acelerada. O número de Instituições de Ensino Superior (IES) 

conveniadas e de cursos oferecidos aumentou significativamente em vários destes 

Polos, bem como o número de colaboradores que ali atuam e o número de alunos 

atendidos. Com este aumento da oferta de cursos, de colaboradores trabalhando e de 

alunos atendidos, em um espaço tão curto de tempo, tem requerido, cada vez mais 

conhecimentos específicos, não apenas na parte pedagógica, mas também, na 

condução administrativa destes Polos. (ANGULSKI, 2011). 

Todos os polos ou proponentes a polo são avaliados mediante visitas in loco, 
realizadas por avaliadores designados pela Diretoria de Educação a Distância da 
CAPES (DED/CAPES). As informações obtidas são registradas no Relatório de 

Monitoramento desenvolvido para verificar e cadastrar as condições desses polos.  

Esse resultado é determinante para a autorização de novas ofertas de cursos 

UAB nos polos avaliados. Um polo Apto, “AA”, conforme designação da 
DED/CAPES, contempla a infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos 
requerida para a oferta de cursos a distância, além de toda a sua documentação 

estar em conformidade com o disposto pela CAPES. Por essa razão, a DED/CAPES 
autoriza a articulação de novas ofertas de cursos exclusivamente nesses polos 

(CAPES, 2012d).  

Polos avaliados como Aptos com Pendências, “AP, têm que efetuar 
adequações na infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos do Polo 

para obterem aptidão plena. Para tanto, devem efetuá-las e comprová-las em prazo 
determinado pela DED/CAPES, sob pena de obterem a avaliação de inaptidão. Com 
pendências a resolver, os polos não podem articular novas ofertas de cursos 

(CAPES, 2012d). 

Quando avaliado como Não Apto, “NA, o polo tem graves restrições na 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos do Polo, assim como em 
sua documentação. A permanência dos polos como integrantes do Sistema UAB é 
condicionada à sua infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos. Além 

disso, sua documentação e instrumentos legais precisam estar atualizados e 
formalizados. 

A Competência Empreendedora 

Analisada a bibliografia pertinente, fica notável a necessidade das competências 
empreendedoras como requisito para entrar e, mais do que isso, permanecer no 

dinâmico mercado de trabalho vivenciado pelas instituições públicas de ensino. 
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Contudo, na conjuntura pesquisada, associa-se o empreendedorismo às atividades 

desenvolvidas no trabalho, sejam elas de forma autônoma ou a serviço do sistema 
UAB, caracterizando a figura do intraempreendedor.  

Morgan (1996, p.216) afirma que “as organizações não são condicionadas 

somente pelos seus respectivos ambientes; são também moldadas pelos interesses 
inconscientes de seus membros”, potencializando a vantagem competitiva da 

instituição em ter nela inserida o sujeito intraempreendedor, ou seja, proativo, 
comprometido e abertos às novas ideias e ao diálogo, com pensamento crítico e 
postura ética, identificando, assim, características empreendedoras.  

Para que haja uma transformação proporcional às prerrogativas ditadas pela 
era da gestão do conhecimento, as condutas profissionais também se modificam. 
Espera-se que a inserção de competências e a entrega de conhecimentos, 

habilidades e atitudes individuais ao coletivo – nesse caso, a instituição pública – 
sejam meios capazes de cumprir esse objetivo, organizando o trabalho, os 

conteúdos e os métodos utilizados. 

Eficiência significa fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade e 
com o menor custo - e não a redução dos custos a qualquer maneira. Pelo contrário, 

é responsabilidade do gestor público buscar a melhor relação entre qualidade do 
serviço e qualidade do gasto (BRASIL, 2007c). 

Coordenadores que não desenvolvem uma rede de relacionamentos, tanto 
interna quanto externa ao polo de educação, certamente terão suas possibilidades 
reduzidas, limitando seu desempenho profissional e, por conseguinte, sua 

motivação, satisfação e realização no trabalho. Na esfera pública também é 
crescente a necessidade de competência e profissionalismo, em meio às 

transformações no cenário nacional e mundial o ser humano é um dos fatores 
responsáveis pela competitividade permanente da instituição pública.  

Para os coordenadores, o desafio é assimilar as determinantes de eficácia. 

Nesse novo tempo, o conhecimento se tornou o bem mais importante de uma 
organização, seja ela pública ou privada. Porém, apenas conhecimento não basta: é 
necessário praticar e realizar. Nesse particular, há a necessidade de desenvolver a 

competência empreendedora.  

A discussão acerca do conceito e da importância da competência para a 

gestão das organizações é uma pauta acadêmica recorrente. Esse conceito é 
normalmente analisado a partir de dois enfoques – organizacional e individual.   

Dutra (2008b) afirma que, embora a competência seja geralmente 

compreendida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desenvolvimento das suas atribuições e responsabilidades na 

organização, esse conceito parece não garantir a agregação de valor. Nesse 
sentido, em relação à entrega, conforme Fernandes e Fleury (2007), os 
conhecimentos, as habilidades e as atitudes do indivíduo não necessariamente 

garantem que a organização se beneficiará dele – depende do que ele pode e quer 
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entregar à organização. Esses autores afirmam que, diferentemente de resultado, 

“[...] que refere-se a algo pontual, mensurável e com data para acontecer, [...] a 
entrega tem maior perenidade: está ligada à capacidade e contribuição” 
(FERNANDES, FLEURY, 2007, p. 105).  

Considerando o exposto, a entrega pode ser entendida pelo viés da ação 
competente, ou seja, é “o saber agir responsável e reconhecido estabelecido na 

definição de competência sugerido por Fleury (1999)” (DUTRA, 2008b, p. 10). Dessa 
forma, as variáveis da competência – os conhecimentos, as habilidades, as atitudes 
e a entrega – orientam a definição dos indicadores que permitem aferir a 

competência empreendedora dos coordenadores de polo. 

O profissionalismo por meio da competência empreendedora é individual – ou 
seja, é próprio do sujeito, segundo Le Boterf (2003). Entretanto, é por meio do 

coletivo competente que a organização poderá se tornar competente. 

Neste artigo, entende-se a visão tradicional de estudo da competência, 

contemplando o Conhecimento, a Habilidade e a Atitude – e acrescida da variável 
Entrega que, referenciada pelos autores que a defendem, constituirá o CHAE.   

De acordo com Dutra (2008a), outros autores, como Le Boterf (2003) e 

Zarifian (2001), preconizam o conceito de competência individual associado à ideia 
de agregação de valores e à variável entrega. Esse modelo de contribuição para a 

composição do conceito vai ao encontro das premissas adotadas para competência 
empreendedora, a qual se explora nesta pesquisa junto aos coordenadores de polo. 

O grande desafio da gestão nas organizações é gerar e sustentar o 

comprometimento dos colaboradores, o que só é possível se esses sujeitos sentirem 
que sua relação com as organizações lhes agrega valor também. Ou seja, trata-se 
de uma via de mão dupla: a organização necessita do capital intelectual, o elemento 

humano para construir e manter diferenciais competitivos gerando, em contrapartida, 
mais atenção ao desenvolvimento das competências empreendedoras nos 

indivíduos. Le Boterf (2003, p. 34) complementa afirmando que “Aquele que é 
reconhecido como um profissional competente possui uma identidade social que vai 
além do emprego que ocupa”. 

Corroborando com a contextualização da pesquisa, Wolf (2014, p.119) 
conceitua competência empreendedora como sendo “uma ação sinérgica do sujeito, 

provida de conhecimentos e habilidades empreendedoras, para lidar com 
imprevistos, situações rotineiras ou complexas, e com a certeza de agregar valor à 
instituição”. 

Os conhecimentos, as habilidades e as atitudes empreendedoras entregues 
pelo coordenador incrementam o capital de conhecimento do polo. Cabe destacar o 

entendimento de capital de conhecimento como a contribuição que o coordenador 
disponibiliza para o polo de forma efetiva, e que se mantém no polo mesmo após a 
sua gestão. E se a competência profissional só existe quando em ação, em um 

evento no trabalho, esse saber sobre o contexto – nesse caso, as atividades 
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inerentes à coordenação do polo UAB – é essencial, pois permite que o coordenador 

se adapte às contingências e considere o possível dentro da sua área de atuação. 

Destarte, incrementar o capital de conhecimento por meio da competência 
empreendedora dos coordenadores não é atingir metas de gestão do polo, mas 

fazer acontecer uma gestão participativa, melhorias nos processos e assimilação da 
inovação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta é uma pesquisa exploratória, descritiva e aplicada segundo os seus objetivos. 

Quanto aos seus procedimentos, é bibliográfica e de levantamento Trata-se uma 
pesquisa cuja abordagem é predominantemente qualitativa (GIL, 2002; MENEZES; 
SILVA, 2001; MINAYO, 2004; RICHARDSON,1989). 

O levantamento foi efetuado junto aos coordenadores dos seguintes polos do 
Estado de Santa Catarina: 

 

Figura 1 – Polos da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada contemplando as seguintes etapas: após a revisão da 
literatura, aplicou-se um questionário aos coordenadores dos polos, partir do qual se 
calculou o índice de competência empreendedora de cada coordenador de polo por 

meio de uma metodologia própria, já validada e desenvolvida por Wolf (2014). 
Posteriormente, levantaram-se as avaliações dos polos junto à Capes e, em 

seguida, confrontaram-se os resultados.  

A coleta das informações quanto à avaliação determinada pela CAPES, assim 
como o tempo de permanência dos coordenadores nos cargos foram extraídas do 

sistema SisUAB. O SisUAB é uma plataforma de suporte para a execução, 
acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil. A 
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referida coleta foi realizada no dia 28 de novembro de 2013, nos Sistema de Gestão 

da UAB, por meio do acesso permitido aos coordenadores UAB/UFSC por senha 
específica. 

A inclusão da variável tempo de permanência no cargo foi necessária para a 

associação dos índices de competência empreendedora dos coordenadores à 
avaliação do polo pela CAPES mais fidedigna. Caso contrário, tal associação 

poderia não corresponder ao período de coordenação do entrevistado.  

Para melhor interpretar os dados resultantes da pesquisa, apresentam-se no 
Quadro 1 a data posse Coordenador, o resultado da avaliação atual e a data em que 

ela foi realizada, o resultado da avaliação anterior e a data em que ela foi realizada e 
o Índice de Competência Empreendedora do coordenador de cada polo. As linhas 
em negrito referem-se aos 14 polos habilitados para a composição final da pesquisa.  

Os valores correspondentes ao índice de competência empreendedora foram 
obtidos por meio de questionário aplicado aos coordenadores de polo. 

 

Polo 
Data posse 
Coordenado

r 

A
v
a

li
a

ç
ã

o
 

a
tu

a
l 

Data 

A
v
a

li
a

ç
ã

o
 

a
n

te
ri

o
r 

Data 
Índice 

Competência 
Empreendedora 

1 Araranguá 02/03/2013 AA 15/10/12 AA 16/11/11 134 

2 Blumenau 08/04/2009 AA 08/07/13 AP 17/11/11 137 

3 
Braço Do 
Norte 

08/04/2009 AA 27/08/12 NA 16/11/11 128 

4 
Campos 
Novos 

02/08/2013 AA 05/02/13 AP 09/04/12 118 

5 Canoinhas 03/04/2009 AA 13/07/13 AP 22/11/11 147 

6 Chapecó 01/06/2007 AA 27/05/13 AP 25/11/11 133 

7 Concórdia 02/04/2009 AA 06/02/13 AP 23/11/11 138 

8 Criciúma 01/03/2007 AA 09/07/13 AP 28/05/11 142 

9 Florianópolis 11/03/2013 AA 10/04/12 AA 23/05/11 128 

10 Indaial 02/06/2009 AP 04/02/13 AP 18/11/11 146 

11 Itajaí 01/02/2012 AA 28/05/13 AP 01/04/12 131 

12 Itapema 06/12/2011 AA 01/11/11 AP 01/05/10 113 

13 Joinville 07/02/2013 AA 20/09/12 NA 14/05/12 121 

14 Laguna 21/01/2010 AA 07/05/13 AP 28/05/11 120 

15 
Otacílio 
Costa 

03/01/2013 AP 04/03/13 AP 11/04/12 126 

16 Palhoça 04/09/2009 AA 10/04/12 AP 26/06/11 144 

17 Palmitos 02/04/2009 AA 11/09/12 AA 14/08/12 140 

18 
Pouso 
Redondo 

19/02/2013 AA 18/11/11 AA 18/11/11 110 
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19 Praia Grande 26/02/2013 AA 29/05/09 AA 29/05/11 124 

20 São José 08/04/2009 AA 06/05/13 AP 02/06/11 119 

21 
São Miguel 
Do Oeste 

02/09/2013 AA 30/10/13 AP 12/04/12 130 

22 Treze Tílias 15/04/2013 AA 18/02/13 NA 28/11/11 125 

23 Tubarão 04/02/2013 AA 02/04/13 AP 28/05/11 135 

24 Videira 23/04/2010 AP 28/05/13 AP 10/04/12 141 

Quadro 1 – Avaliação dos polos  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para iniciar a análise, calculou-se a média aritmética simples do conjunto dos polos. 
Esse cálculo é útil nesse caso, pois, ao analisar a amplitude total das avaliações 
realizadas, identifica-se que não há resultados com valores extremos, ou seja, 

índices que fujam significativamente do padrão. 

A média do índice de competência empreendedora dos coordenadores dos 
polos da pesquisa realizada é de 130,41 pontos, sendo que a amplitude varia de 110 

– o menor índice detectado, no polo de Pouso Redondo – a 147 pontos – 
identificado no polo de Canoinhas. 

Ao analisar a média dos índices e associar a base possível de resultados, que 
varia de 32 a 160 pontos é possível afirmar, com segurança, que o grupo de 
coordenadores de polos tem competência empreendedora bem acima da média 

prevista na matriz. Mais especificamente, eles têm 76,88% da competência 
empreendedora especificada nessa metodologia. Os resultados gerais demonstram 

que se trata de um grupo homogêneo no que diz respeito às características 
pesquisadas. 

Ao realizar a análise das competências empreendedoras, contidas 

especificamente na variável entrega – que engloba a noção de equipe, 
comprometimento com a missão, a visão, os valores e a estratégia da instituição, 
com o melhoramento do processo e a introdução de tecnologias –, identifica-se que 

o grupo formado pelos 24 coordenadores dos polos pesquisados tem um índice de 
81,09% dessas competências. 

Esse índice demonstra um nível positivamente expressivo das competências 
empreendedoras da variável entrega, sinalizando que as premissas de Dutra 
(2008a) Le Boterf (2003) e Zarifian (2001) correspondem à realidade da 

coordenação dos polos UAB/UFSC no Estado de Santa Catarina.  

Ao analisar os dados supracitados, conclui-se que em uma série de polos o 

período da gestão do coordenador do referido polo é incompatível com a data da 
realização da avaliação. Posto que a avaliação da CAPES foi realizada 
anteriormente ou concomitante à posse dos coordenadores, tais coordenadores 

assumiram seus mandatos no exercício de 2013, por influência das novas gestões 
nos executivos municipais. Esses, portanto, foram excluídos da amostra da 
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pesquisa: Araranguá, Campos Novos, Florianópolis, Joinville, Otacílio Costa, Pouso 

Redondo, Praia Grande, São Miguel do Oeste, Treze Tílias e Tubarão, totalizando 
10 polos eliminados.  

Apresentam-se os resultados obtidos nos gráficos a seguir. A Figura 2 

representa o Índice de competência empreendedora dos coordenadores dos polos: 

 

Figura 2 – Índice de competência empreendedora dos coordenadores dos polos 

A Figura 3 representa a Avaliação da CAPES dos mesmos polos: 
 

 

Figura 3 – Avaliação da CAPES 

 

Excetuando-se os polos desabilitados para essa associação, quais sejam, 
Araranguá (1), Campos Novos (4), Florianópolis (9), Joinville (13), Otacílio Costa 

(15), Pouso Redondo (18), Praia Grande (19), São Miguel do Oeste (21), Treze 
Tílias (22) e Tubarão (23), verifica-se que não há uma proporcionalidade estatística 

individual padrão entre os índices de competência empreendedora dos 
coordenadores e a respectiva avaliação do polo. 

Porém, avaliando-se pelas médias, ou seja, como um todo, claramente 

identifica-se que a correlação existe, pois o grupo de coordenadores de polos 
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avaliados positivamente, que representam na média 134,21 pontos, se associa à 

avaliação máxima da CAPES, ou seja, o conceito AA, excetuando-se os polos de 
Indaial e Videira que apresentam a avaliação AP por motivos pontuais. 

CONCLUSÕES  

Esta pesquisa objetivou identificar se a Competência Empreendedora dos 

coordenadores dos polos influencia nos indicadores de desempenho dos polos 
UAB/UFSC. Para tanto, aplicou-se um questionário oriundo de metodologia 
desenvolvida e já validade por Wolf (2014) para identificar o índice de competência 

empreendedora dos coordenadores cujos polos integraram a amostra da pesquisa. 
Determinou-se comparar os indicadores de Competência Empreendedora dos 24 

coordenadores dos polos UAB-UFSC catarinenses, com os indicadores de 
desempenho dos polos, tendo por referência a avaliação dos respectivos polos 
realizada pela CAPES. 

Concluiu-se que confrontar os índices de competência empreendedora do 
coordenador do polo com a avaliação da realizada pela CAPES é uma forma eficaz 
para identificar a influência da competência empreendedora dos coordenadores nos 

indicadores de desempenho do polo. Entende-se também que a metodologia não foi 
comprometida diante da redução da amostra, decorrente das divergências entre o 

período de atuação dos coordenadores e as datas da avaliação dos respectivos 
polos.  

Verificou-se também que o grupo de coordenadores de polos totalizaram 

79,85% de índice de competência empreendedora previsto na matriz da metodologia 
utilizada. Este é considerado um nível positivamente expressivo.  

Além disso, feita a análise da avaliação determinada pela CAPES, constatou-
se o conceito AA em 85,71% dos polos avaliados pertinentes a esta pesquisa. Esse 
conceito, associado ao índice de competência empreendedora, demonstra que há 

uma relação entre eles, comprovando a hipótese inicial de que a competência 
empreendedora influencia na avaliação do polo. Nesta pesquisa, afortunadamente, 

os índices foram significantemente positivos.  

Desse modo, esta pesquisa apresenta subsídios passíveis de utilização para 
melhorar os indicadores de desempenho dos polos de EaD. Verificou-se que os 

polos podem se beneficiar por meio do desenvolvimento das Competências 
Empreendedoras dos seus coordenadores.  

Assim, comprovada a relação dos índices de Competência Empreendedora 

com a Avaliação do Polo determinada pela CAPES, é possível aplicar esse 
conhecimento para a melhoria e ampliação da qualidade desses locais e, 

consequentemente, para a otimização do Sistema UAB. Na somatória das 
contribuições mencionadas, a aplicação dos conhecimentos contidos neste estudo é 
mais um passo para a melhoria na qualidade de vida da nação brasileira, ainda, em 

grande parte, carente de uma educação pública, gratuita e de qualidade. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 

Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 

03.12.2015 

UNIREDE  

 
 

 

14 

REFERÊNCIAS 

ANGULSKI, T. N. Coordenador de Polo: uma Discussão Acerca dos Conhecimentos 

Necessários a uma Boa Gestão. In: XI Colóquio Internacional sobre Gestão 
Universitária na América do Sul. Florianópolis: INPEAU, 2011. Disponível em: 
<http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/26060/3.35.pdf?sequence=

1>. Acesso em: 21 abr 2013. 

BRASIL. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-

2006/2005/Decreto/D5622.htm>. Acesso em 20 de junho de 2015.  

BRASIL. Decreto N. 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.htm>. 
Acesso em 24 de março de 2012. 

BRASIL. Decreto N. 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm>. 
Acesso em 20 de julho de 2011. (2007a) 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Referenciais 
de Qualidade para Educação Superior a Distância. Brasília, agosto de 2007. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/referenciaisead.pdf>. 
Acesso em 24 de maio de 2012. (2007b) 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Instrumento para 
Avaliação da Gestão Pública – Ciclo 2007. Brasília: MP,GESPÚBLICA,SEGES, 

Versão 1 / 2007. Disponível em: < 
ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/subprefeituras/pqgp/materiais_cons
ulta/0001/Instrumento_Avaliacao_GESPUBLICA.pdf>.  Acessado em: 10 dez. 

2013. (2007c) 

CAPES. Chamada para Articulação de Cursos no Sistema Universidade Aberta do 
Brasil – 2013. Disponível em: <http://uab.capes.gov.br/atuab/> em 08 out. 2012c. 

CAPES. ATUAB. Disponível em: 
<http://uab.capes.gov.br/atuab/mod/forum/view.php?id=4555>  em 29 nov. 2012. 

2012d. 

COSTA, C.; PIMENTEL, N. M. O Sistema Universidade Aberta do Brasil na 
Consolidação da Oferta de Cursos Superiores a Distância no Brasil. ETD: 

Educação Temática Digital, v. 10, p. 71-90, 2009. 

DUTRA, J. S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 
empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2008a. 

DUTRA, J. S. Formação e Desenvolvimento de Quadros Técnico para o Setor 
Siderúrgico. Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico: 2008. Brasília: Centro de 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 

Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 

03.12.2015 

UNIREDE  

 
 

 

15 

Gestão e Estudos Estratégicos, 2008b.  

FERNANDES, B. H. R.; FLEURY, M. T. L. Modelos de Gestão por Competência: 
evolução e teste de um sistema. Porto Alegre, Análise, v. 18, n. 2, p. 103-122, 
jul./dez. 2007. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/viewFile/2676/2041. 
Acesso em: 08 jul. 2013. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. 3. ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: ARTMED, 2003. 

MENEZES, E. M.; SILVA, E.L. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.  

MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 

1989. 

SEGENREICH, Stella Cecília Duarte. ProUni e UAB como estratégias de EAD na 
expansão do ensino superior. Pro-Posições,  Campinas,  v. 20,  n. 2, Aug.  2009.   

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73072009000200013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31 de maio de 2012.   

WOLF, S. M. Influência da Competência Empreendedora dos coordenadores nos  
indicadores de desempenho dos polos EaD. 2014. 222p. Tese (Doutorado em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento) − Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2014. 

ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.  



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

O PANORAMA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA 
MODALIDADE EAD NA UNEB 

 
Marcia Souza Mazza

1
 

Emanuel do Rosário Santos Nonato
2
 

Resumo 
A extensão universitária é um tema que se tornou relevante no meio acadêmico na 
contemporaneidade principalmente em relação às questões voltadas para o 
financiamento e institucionalização. Assim, repensar a extensão universitária enquanto 
atividade acadêmica significa coloca-la ao lado do ensino e da pesquisa na cadeia de 
produção e difusão do conhecimento. Nessa mesma linha, temos as discussões sobre 
a educação à distância (EaD),consolidada no mundo inteiro, vem ganhando destaque 
no Brasil, sendo considerada um instrumento fundamental de promoção de 
oportunidades para muitos indivíduos. Isto posto, o presente artigo tem como objetivo 
apresentar um panorama sobre a extensão universitária na modalidade EaD na UNEB, 
bem como a politica de financiamento do Sistema da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB.). Como base teórica para o desenvolvimento da pesquisa foram estudados 
autores como Nogueira(2005), Souza(2000), Preti (1996), Belloni (1999). A metodologia 
utilizada foi a pesquisa documental, tendo como procedimentos a análise de 
documentos e a pesquisa bibliográfica para estruturar o aparato teórico do texto. Da 
análise dos dados foi possível perceber que todas os programas e projetos 
desenvolvidos na modalidade EaD na UNEB, se basearam em propostas que visavam 
beneficiar grandes parcelas da população, no entanto, faz-se necessário uma revisão 
no processo de financiamento do Sistema UAB utilizado hoje, que não consegue 
atender de forma efetiva as necessidades da extensão universitária. 
Palavras-chave: Educação a distância; Extensão Universitária; Financiamento. 

 
Abstract 
The university extension is an issue that has become important in academia in 
contemporary mainly on the issues facing the financing and institutionalization. So 
rethink the university extension as an academic activity means put it next to the teaching 
and research in the chain of production and dissemination of knowledge. Along the 
same lines, we have discussions about distance education (DE), consolidated 
worldwide, has been gaining momentum in Brazil and is considered a key tool for 
promoting opportunities for many individuals. That said, this article aims to present an 
overview of the university extension in distance education mode in the UNEB and the 
system's financing policy of the Open University of Brazil (UAB.). As a theoretical basis 
for the development of the research were studied authors like Nogueira (2005), Souza 
(2000), Preti (1996), Belloni (1999). The methodology used was documentary research, 
with the procedures document analysis and literature to structure the theoretical 
apparatus of the text. The data analysis it was revealed that all the programs and 
projects developed in distance education mode in the UNEB, were based on proposals 
aimed at benefiting large segments of the population, however, it is necessary to review 
in the UAB System funding process used today which can not effectively meet the 
needs of university extension. 
Keywords: Distance education; University Extension; Financing. 
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Introdução 
 

As discussões sobre a extensão universitária têm ganhado espaço e projeção nos 
meios acadêmicos, principalmente em relação às questões voltadas para o 
financiamento e institucionalização. Nesse sentido, de acordo com Nogueira (2005), 
refletir sobre a extensão universitária tem se colocado como um desafio para 
aqueles que entendem e desenvolvem com qualidade acadêmica tão importante 
quanto às outras atividades, o ensino e a pesquisa, considerando as três funções da 
universidade compõem o processo acadêmico que se estende desde a produção e 
sistematização do conhecimento até os resultados. 

Nessa mesma vertente, temos as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) que tem modificado substancialmente o sentido da distância e alterando de 
forma considerável a vida dos cidadãos. A realidade aponta para uma sociedade 
planetária, tendo a circulação de informação a sua marca fundamental Nesse 
contexto, a educação a distância (EaD), modalidade educativa já consolidada no 
mundo,  ganha destaque no Brasil.  

Diante do exposto, pensar a extensão universitária com foco na educação a 
distância foi à motivação para escrever este trabalho de pesquisa, que tem como 
objetivo geral apresentar um panorama sobre a extensão universitária na 
modalidade EaD na UNEB, bem como a politica de financiamento do Sistema da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB),  que prioriza os cursos de graduação na 
modalidade a distância, com ações voltadas para a formação de professores para a 
educação básica. Como problema de pesquisa foi proposto o seguinte 
questionamento: de que forma as ações de extensão na modalidade EaD vem 
sendo desenvolvidas na UNEB, tendo em vista a politica de financiamento do 
Sistema UAB que volta-se para qualificação do corpo docente do Ensino Básico?  

Definido o problema, estabelecido o objetivo geral e realizada a pesquisa 
teórico-bibliográfica, utilizando-se de obras de pesquisadores conceituados que 
tenham se dedicados aos estudos referentes à Extensão Universitária como 
Nogueira(2005), Tavares (1996), Souza(2000), e Educação á Distância como Neves 
(1996), Nunes (1994), Preti (1996), Guarenzi(2009), Chaves (1999), Belloni (1999) 
entre outros, a fim de conhecer melhor e examinar as principais propostas da 
temática da pesquisa, comecei a buscar os caminhos que me levassem à produção 
deste trabalho. Assim sendo, através do aporte teórico da pesquisa em educação, 
de acordo com Van e Quivy (1998) pude perceber a importância da escolha do 
método e de uma postura filosófica para investigarmos a realidade. 

A tradição fenomenológica parte da perspectiva de que o mundo e a 
“realidade” não são objetivos e exteriores ao homem, mas socialmente construídos, 
e recebem um significado a partir do homem. Dentro desta visão, “a tarefa do 
cientista social não é levantar fatos e medir a freqüência de certos padrões, mas 
apreciar as diferentes construções e significados que as pessoas atribuem a sua 
experiência” (ROESCH, 2005 p. 123). Nessa perspectiva, considerando o caráter 
empírico deste trabalho, e na concepção da investigação qualitativa, a metodologia 
adotada foi a pesquisa documental, sendo utilizado como procedimentos, a análise 
de documentos e a pesquisa técnico bibliográfica para estruturar o aparato teórico 
do texto. 
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2. Educação a distância: modalidade e contexto 

 
Estamos vivenciando um período de mudanças aceleradas, descontínuas, 
fragmentadas, impulsionadas pela explosão do conhecimento e pela sociedade da 
informação. Nesse contexto, é indiscutível o papel cada vez mais significativo que as 
tecnologias vêm assumindo no processo de socialização dos indivíduos na 
contemporaneidade. Nessa perspectiva, a educação a distância (EaD), por seu 
caráter flexível, pela aprendizagem coletiva em rede, pelas hipermídias, pelas redes 
de comunicação interativa e pela possibilidade de atingir diversos níveis de ensino, 
desponta como uma boa alternativa a educação convencional já consolidada no 
mundo e que gradativamente vem ganhando espaço no cenário brasileiro.  

Neves (1996, p. 34), apresenta algumas justificativas para a expansão da 
educação a distância:  

 
...ela amplia oportunidades onde os recursos são escassos, permitindo uma 
educação mais equitativa; familiariza o cidadão com tecnologias que estão 
no seu cotidiano; dá respostas flexíveis e personalizadas a uma diversidade 
cada vez maior de tipos de informação, educação e treinamento; e oferece 
meios de atualizar rapidamente o conhecimento técnico. 

 

De acordo com Nunes (1994), a Educação a Distância se constitui um 
sistema de grande relevância para atender a enormes contingentes de alunos, de 
forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos 
serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Ainda 
segundo o autor, essa situação é proporcionada pelas novas tecnologias nas áreas 
de informação e comunicação que estão abrindo possibilidades para os processos 
de ensino-aprendizagem a distância, que permite a interação e colaboração entre as 
pessoas distantes geograficamente ou inseridas em contextos diferenciados. 

Com base nessas premissas, a educação a distância vem ampliando a sua 
colaboração no processo de democratização do ensino e na aquisição dos mais 
variados conhecimentos, uma vez que a EaD se constitui 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. Nesse sentido, Preti (1996 p. 96) diz 
que,   

 
a crescente demanda por educação, devido não somente à expansão 
populacional como, sobretudo às lutas das classes trabalhadoras por 
acesso à educação, ao saber socialmente produzido, concomitantemente 
com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos está exigindo 

mudanças em nível da função e da estrutura da escola e da universidade. 
 

No tocante ao conceito de educação a distância, existem diversas 
concepções encontradas na literatura especializada. No Brasil, o conceito de 
Educação a Distância 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 
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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. 

 
Guarenzi (2009) define a educação a distância enfatizando a separação física 

entre professor e aluno e existência de tecnologias para mediar a comunicação e o 
processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, o autor diz que a educação a 
distância se constitui em 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 
(GUAREZI, 2009, p.20). 

 
Segundo Belloni (1999, p.33), 
 

a educação a distância aparece cada vez mais, no contexto das sociedades 
contemporâneas, como uma modalidade de educação extremamente 
adequada e desejável para atender às novas demandas educacionais 
decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial. 

 
De um modo geral pode-se afirmar que a EaD utliza-se  das tecnologias 

disponíveis para fazer acontecer o processo de ensino e aprendizagem, superando 
as barreiras do espaço e do tempo. Dentre as principais características da EaD, 
conforme salientado por Guarenzi (2009), deve-se fortalecer aquelas ligadas a 
autonomia do estudante, a comunicação e o processo tecnológico, pois somente 
assim, será possível construir um conceito mais amplo e completo. 

Do ponto de vista da evolução histórica da EaD no Brasil, segundo Alves (2009), 
é marcada por avanços e retrocessos, e ainda, alguns momentos de estagnação, 
provocados principalmente pela ausência de políticas públicas para o setor. De 
acordo com o autor, existem registros que colocam o Brasil entre os principais do 
mundo no que se referia à EaD até os anos de 1970. Depois dessa época o Brasil 
estagnou e outras nações avançaram e, somente no fim do milênio é que as ações 
positivas voltaram gerando desenvolvimento considerável nesta modalidade 
educacional. 
 No Brasil, conforme alguns autores como Marcocin (2010) e Santos (2010), a 
criação da Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro  em 1923, o Instituto 
Monitor em 1939 e o Instituto Universal Brasileiro(IUB) em 1941 são considerados 
marcos pioneiros para o desenvolvimento da educação a distância., sendo as 
primeiras iniciativas utilizando-se da radio fusão para transmissão de programa 
educativos e o IUB oferecendo cursos supletivos e profissionalizantes por 
correspondência. 

Outro marco importante para a EaD no Brasil foi em 1995, quando foi criada a 
Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo Ministério da Educação, dentro de 
uma política que privilegia a democratização e a qualidade da educação brasileira. É 
neste ano também que a educação a distância surge oficialmente no Brasil, sendo 
as bases legais para essa modalidade de educação, estabelecidas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394, de 20 de dezembro de 
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1996, embora somente regulamentada em 20 de dezembro de 2005 pelo Decreto n° 
5.622 (BRASIL, 2005) que revogou os Decretos n° 2.494 de 10/02/98, e n° 2.561 de 
27/04/98, com normatização definida na Portaria Ministerial n° 4.361 de 2004 
(PORTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

Em 2005 é criado o Sistema da Universidade Aberta do Brasil , através do 
Decreto nº 5.800/2006, um programa do governo que visa oferecer cursos 
superiores a distância público e gratuito e de qualidade. Sendo oferecidos a partir 
das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e pólos de apoio presencial 
localizado em vários municípios brasileiros, ambos parceiros do Sistema (CAPES, 
2012).  

No ano de 2006 outro acontecimento maca para o desenvolvimento da EaD 
no cenário educacional, uma vez que entre  em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de 
maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância 
(BRASIL, 2006).  

A partir dessa retrospectiva histórica e da base legal apresentada, percebe-se 
que avanços importantes aconteceram nos últimos anos, porem existe ainda longo 
caminho a percorrer para que a Educação a Distância possa ocupar um espaço de 
destaque no cenário educacional, principalmente no que tange ao financiamento de 
cursos que atenda as necessidades das IPES. 

O Sistema UAB age como articulador entre universidades de ensino superior 
e as esferas governamentais de nível estadual e municipal, fomenta o 
desenvolvimento da educação a distância no Brasil e também apóia o 
desenvolvimento de metodologias de ensino com base nas TICs (CAPES, 2012). 
Para Segenreich (2009, p. 216), a UAB é “uma política agressiva de expansão 
quantitativa de vagas na rede pública de educação superior”. 

Nessa perspectiva, o Sistema UAB que tem por finalidade expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País, por meio 
do desenvolvimento de programas e de cursos na modalidade de educação a 
distância, nos termos do parágrafo 2º do Art. 1º da lei nº. 11.502/2007 apresenta 
como uma das suas principais diretrizes a implementação de cursos das mais 
diversas áreas prioritariamente voltados para a capacitação de professores da 
educação básica. 

Assim, os cursos ofertados pelo Sistema UAB através das diversas 
Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas são de Licenciatura, 
Bacharelado, Tecnólogo e de Especialização, sua grande maioria voltados para 
professores da rede pública de educação básica, e para o público em geral que 
esteja interessado em um dos cursos na modalidade a distância. 

De acordo com o Portal UAB (2012), além de fomentar a modalidade de 
educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, a UAB desenvolve 
ações no sentido de apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de ensino 
superior respaldadas na inserção e uso das TIC, além de estimular a criação de 
centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em 
localidades estratégicas com a oferta de cursos de especialização e de formação 
continuada, além das graduações. 
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Isto posto, evidencia-se as principais fontes de financiamentos para a EaD no 
Brasil, além de estarem nas mãos do governo, prioritariamente volta-se para os 
cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores de 
educação básica, deixando sem o aporte de recursos necessários a extensão 
universitária o que inviabiliza muitas vezes  a expansão de cursos ou realização de 
eventos extracurriculares nos cursos ofertados pela localidade. 
 
3. Extensão Universitária: contexto histórico, conceito e cenários. 
 

A origem da extensão universitária surge com as universidades populares da 
Europa, na segunda metade do século XIX que tinham como objetivo disseminar os 
conhecimentos técnicos, vinculado a uma idéia de educação continuada, sendo 
destinada as camadas menos favorecidas e a população adulta em geral que não se 
encontrava na univerisdade. Nesse sentido Mirra (2009, p. 77) diz que,  

a Universidade de Cambridge na Inglaterra, em 1871, foi provavelmente a 
primeira a criar um programa formal de cursos de extensão a ser levados 
por seus docentes a diferentes regiões e segmentos da sociedade. 

 

Da Inglaterra, a extensão se expandiu para a Bélgica, Alemanha e em breve 
por todo o continente europeu, chegando aos Estados Unidos, que criou a American 
Society for the Extensionof University Teaching, que impulsionou as atividades de 
extensão, primeiramente, na Universidade de Chicago, em 1892, e em 1903 na 
Universidade de Wisconsin. De acordo com Nogueira (2005), a extensão nas 
universidades americanas, caracterizava-se pela prestação de serviços na área rural 
e também na área urbana. 

No Brasil, as primeiras manifestações das atividades de extensão 
universitária foram no inicio do século XX, através de cursos gratuitos e conferências 
realizados na antiga Universidade Livre de São Paulo, em 1911, e as prestações de 
serviço da Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, em Minas Gerais, 
desenvolvidos na década de 1920. Segundo Sousa (2000), o modelo de extensão 
adotado pelos países da América Latina foi influenciado pela Extensão dos Estados 
Unidos, implantando um modelo de Extensão Universitária com prestação de 
serviços técnicos na área rural, educação permanente, difusão técnico científica, 
cursos noturnos entre outras (SAMPAIO, 2004. p.3). Nesse sentido, Tavares (1996, 
p.27) afirma que, 

 
visando, por um lado, preparar técnicos e, por outro lado, dispensar o 
mínimo de atenção às pressões das camadas populares, ainda que cada 
vez mais expressivas e mais reivindicativas, a extensão universitária se 
consolida através de cursos voltados para os ausentes da instituição que, 
sem formação acadêmica regular, desejam obter maior grau de instrução. 
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As ações extensionistas nas universidades brasileiras foram marcadas pelas 
vertentes da influência inglesa – cursos – e a de influência americana – prestação de 
serviços, em maior ou menor grau (GURGEL, 1986, apud NOGUEIRA, 2005, p. 17) 

Para Tavares (1996), a Reforma Universitária em Córdoba na Argentina 
(1918), e a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) no Brasil, a partir de 
1938, constituíram-se marcos para as discussões em torno do compromisso social 
da Universidade. A concepção da extensão propagada pelo movimento estudantil 
brasileiro estava pautada no fortalecimento da função social da universidade, 
projeção ao povo da cultura universitária, preocupação pelos problemas nacionais 
entre outros (Rocha, 1989). 

No entanto, assim como ressalta Souza (2000), o golpe militar e a política 
intervencionista do governo pós-64 mudam a conotação politizada dos projetos de 
extensão promovidos pelos estudantes. No que diz respeito à extensão, a ditadura 
militar criou vários programas de integração estudante-comunidade como o Centro 
Rural Universitário de Treinamento Comunitário (CRUTAC) e o Projeto Rondon. 
Criaram-se esses programas como expressão política de contenção das 
reivindicações estudantis, uma vez que os estudantes podiam desenvolver 
atividades profissionais nesses projetos, ainda que de caráter assistencial, sob o 
controle político ideológico. Além disso, esses projetos tiveram o mérito de propiciar 
ao universitário brasileiro experiências importantes junto às comunidades rurais 
proporcionando-lhes novos horizontes e possibilitando-lhe espaços para contribuir 
para a melhoria das condições de vida da população. 

Com o fim da Ditadura e com a abertura política em1980, a extensão assume 
um lugar de relevância nos estudos dos MEC e de acadêmicos. Nessa perspectiva, 
Souza (2000) ressalta a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), criado em 1987 e a 
confirmação na Constituição de 1988, artigo 207 do “princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” e estabelece que “as atividades universitárias de 
pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público” (Artigo 213, 
§ 2º). 

Esses acontecimentos constituíram-se em marcos importantes para o 
reconhecimento legal das atividades extensionistas, na medida em que propiciaram 
à comunidade acadêmica as condições para redefinir a Extensão Universitária. No I 
Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras, um novo conceito foi pactuado: 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. 
A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de 
elaboração da praxisde um conhecimento acadêmico. No retorno à 
Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido 
à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que 
estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá 
como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto 
com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 
Universidade.  
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Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 
Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do 
social. (BRASIL/MEC, 1987, p.1). 

 
Com base nesse conceito definido no FORPROEX(1987), a extensão abre 

caminhos para transformar a sociedade, a própria universidade e as relações entre 
outros saberes acadêmicos. Nessa perspectiva a extensão traz melhorias não só 
para a sociedade, mas para ambas as partes como um todo, ou seja, a sociedade 
aprende com a universidade e a universidade aprende com a sociedade.   

Em 1993, sob forte incentivo e ampla colaboração do FORPROEX, foi criado 
o Programa de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE), que apresentou 
como principais contribuições o financiamento da Extensão Universitária,  e à 
elaboração teórico-conceitual, especificamente a definição das diretrizes e objetivos 
da Extensão Universitária, dos tipos de ações a serem desenvolvidas e da 
metodologia a ser adotada em sua implementação. 

Em 1998, tivemos a elaboração e implantação do Plano Nacional de Extensão 
Universitária, pelo FORPROEX. Por meio desse plano, busca-se o seguinte: “1) a 
possibilidade de dar unidade nacional aos programas temáticas que já se 
desenvolvem em diferentes universidades brasileiras; 2) a garantia de recursos 
financeiros destinados à execução de Políticas Públicas correlatas (...); 3) o 
reconhecimento, pelo Poder Público, de que a Extensão Universitária não se coloca 
apenas como uma atividade acadêmica, mas como uma concepção de Universidade 
Cidadã; 4) a viabilidade de interferir na solução dos grandes problemas sociais 
existentes no Pais” (Plano Nacional de Extensão Universitária, 1998, apud 
NOGUEIRA, 2005, p. 92). 

A extensão universitária quando bem compreendida, é uma ação 
insubstituível da realização das atividades-fim da Universidade .De acordo com 
Nogueira(2005), a extensão universitária deve ser vista como um instrumento que 
vai possibilitar a democratização do conhecimento produzido e  ensinado na 
Universidade e atender as demandas mais urgente da população .Ainda de acordo 
com o autor, a extensão como prática acadêmica possibilita a formação do 
profissional cidadão e se credencia cada vez mais junto à sociedade como espaço 
privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das 
desigualdades sociais. 

Assim, no início da década de 2000, a Extensão Universitária já havia se 
consolidado no aspecto institucional, no que se refere à Constituição de 1988, à 
legislação federal e regulamentações do FORPROEX. Nesse sentido, estava 
superada a concepção de que a Extensão Universitária seria simplesmente um 
conjunto de processos de disseminação de conhecimentos acadêmicos por meio de 
cursos, conferências ou seminários; de prestações de serviços, tais como, 
assistências, assessorias e consultorias; ou de difusão de conhecimento e cultura 
por meio de eventos diversos e divulgação de produtos artísticos. Baseado nessas 
premissas Nogueira (2005) diz que a extensão universitária tornou-se o instrumento 
por excelência de inter-relação da Universidade com a sociedade, de oxigenação da 
própria Universidade, de democratização do conhecimento acadêmico, assim como 
de (re)produção desse conhecimento por meio da troca de saberes com as 
comunidades.  
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Em 2012, um novo conceito sobre extensão universitária sob o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, foi pactuado 
pelo FORPROEX, a partir de um amplo e aberto debate desenvolvidos nos XXVII e 
XXVIII Encontros Nacionais de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras “a Extensão Universitária, é um processo interdisciplinar, 
educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora 
entre universidade e outros setores da sociedade.” (Plano Nacional de Extensão 
Universitária, 2012) 

Como se definiu nos anos seguintes, a extensão universitária passa a ser 
vista como uma prática acadêmica, sendo considerada um meio através do qual a 
universidade pode cumprir o seu compromisso social com a população em geral, 
uma via de mão-dupla ou, uma forma de “interação dialógica” que traz múltiplas 
possibilidades de transformação da sociedade e da própria Universidade. 
 
4. Panorama da extensão EaD na UNEB 

 
Diferentes ações de pesquisa e produção do conhecimento em torno da 

questão da Educação a Distância e das Tecnologias da Informação e Comunicação, 
em processos formativos, constituem a atuação da UNEB como uma instituição de 
referência na oferta e na construção de conhecimento sobre a oferta de cursos no 
modalidade EaD. 

Atualmente, a UNEB desenvolve diferentes projetos que incorporam essa 
modalidade de ensino e integra o Consórcio de Instituições Públicas de Educação 
Superior da Bahia para oferecimento de cursos e atuação em EaD no âmbito do 
Estado, em resposta à política nacional implementada e coordenada pelo 
MEC/CAPES, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A modalidade de Educação a distância constitui um excelente instrumento 
para a UNEB como uma possibilidade de ampliação da sua capilaridade,  ao tempo 
em que a insere em um panorama de ampla integração do ensino, pesquisa e 
extensão com as tecnologias da informação e comunicação.  

Isto posto, em 2014 foi implantada, através da Resolução nº 1051, do 
Conselho Universitário (CONSU), a Unidade Acadêmica de Educação a Distância 
(UNEAD,) órgão acadêmico de gestão, supervisão, regulação e acompanhamento 
das ações e projetos na modalidade de Educação a Distância no âmbito da 
Universidade do Estado da Bahia, consolidando e institucionalizando a cultura 
tecnológica na UNEB. 

Baseado nessas premissas, esse estudo apresenta, conforme quadro 01 a 
seguir, as principais ações de extensão na modalidade EaD que vem sendo 
desenvolvidas na UNEAD/UNEB, correspondente ao biênio 2014-2105: 

 
AÇÃO DE EXTENSAO CONVÊNIO/CONTRATO 

Curso Aperfeiçoamento em 
Tecnologias Educacionais (CATE) 

Contrato nº 088/2014 firmado entre a 
Universidade do Estado da Bahia e a Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia 
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Programa Nacional de Apoio a 
inclusão digital nas comunidades - 

Telecentros.BR 

Convênio nº 778057/2012 celebrado entre a 
Universidade do Estado da Bahia e o 

Ministério das Comunicações 

Curso Extensão de Formação de 
Tutores 

UNEB 

Quadro 01: Principais ações de extensão Ead, referente ao biênio 2014-2015                     
Fonte: Autora (2015) 

Para um melhor entendimento da temática desse artigo, será detalhado as 
principais características das ações extensionistas na modalidade EaD, conforme a 
seguir: 

Programa Nacional de Apoio a inclusão digital nas comunidades - 
Telecentros.BR 

 

Abrangência Público alvo Objetivos Concluintes Financiamento 

Brasil 
 

4.200 pessoas – 
cidadãos brasileiros 
interessados nas 
politicas publicas de 
inclusão digital do 
governo federal 

Capacitar 
cidadãos 
brasileiros nas 
áreas de 
informática e 
comunicação, 
através da oferta 
de cursos 
profissionalizante
s,  para uma 
atuação mais 
qualificada no 
mercado de 
trabalho. 

1077 
cursistas 
certificados 
nos 07 
cursos 
profissionali
zantes 

Ministério das 
Comunicações 

Quadro 02: Principais ações do Programa Telecentros.Br referente ao biênio 2014-2015                    
Fonte: Autora (2015) 

De acordo com o quadro 02 apresentado e a partir da análise do Termo 
Aditivo do Convênio nº 778057/2012, que tem como objeto “condução do Núcleo 
para a Inclusão Digital no âmbito dos programas de inclusão digital do Governo 
Federal”, constatamos a questão do grande quantitativo de pessoas beneficiadas, o 
que fortalece o alcance da EaD e por que essa modalidade vem se consolidando em 
nosso país. Nesse propósito, Nunes (1996), considera a EaD como um recurso de 
incalculável importância, que atende a grandes contingentes de alunos de forma 
mais efetiva que outras modalidades, sem reduzir a qualidade os serviços oferecidos 
em decorrência da ampliação da clientela atendida. 

Outro ponto que merece destaque ao examinarmos os dados expostos, é a 
questão da abrangência em educação a distância, tendo em vista que o Programa 
Telecentros.Br atinge a todo o estado brasileiro. Nesse sentido, a EaD apresenta-se 
com uma alternativa eficiente para a educação continuada, essencial à 
sobrevivência profissional no mercado de trabalho competitivo atual. Para Turlington 
(2000), a escolha pela educação à distância é interessante, pois o profissional não 
precisa deixar o emprego ou casa para ter acesso à educação. 
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Em relação ao financiamento, o Programa Telecentros.BR é mantido desde o 
ano de 2012 com recursos do Ministério das Comunicações. Nesse sentido, cabe 
ressaltar que o Sistema UAB, apesar de relevante enquanto programa de Nação que 
tem o desafio de propiciar educação superior com qualidade atendendo 
prioritariamente a graduação e pós graduação, conforme resolução CD/FNDE nº 24 
de 04 de junho de 2008, art. 3º que regulamenta a UAB, a extensão nesse ponto 
apresenta fragilidades de recursos oriundos do MEC, apesar da Constituição de 
1988, estabelecer o “princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e 
extensão” (Art. 207 § 2º). 

Outra ação de extensão, na modalidade a distância, objeto desse estudo é o 
Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais (CATE), que detalho, 
conforme quadro 03 a seguir: 

Curso Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais (CATE)  

Abrangência Público alvo Objetivo Concluintes Financiamento 

Bahia 
 

24.700 
professores e 
coordenadores 
pedagógicos da 
Rede Estadual 
de Educação do 
Estado da 
Bahia em 
efetivo 
exercício. 

Aperfeiçoar e 
fortalecer o vínculo 
entre a prática 
pedagógica e a 
utilização das 
tecnologias da 
informação e da 
comunicação 
aplicadas ao 
contexto escolar e 
suas implicações no 
processo de ensino-
aprendizagem nas 
diversas áreas do 
conhecimento. 

Em excução  Governo do 
Estado da 
Bahia 

Quadro 03: descrição do Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais (CATE)           
Fonte: Autora (2015) 

Conforme quadro 03 exposto e de acordo com a lei nº 13.185 que estabelece 
as normas de promoção na Carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e 
Médio do Estado da Bahia e a Portaria nº  5.449/2014  que institui e regulamenta do 
Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais, o público alvo beneficiado 
pelo CATE, correspondente ao universo de 24. 700 pessoas é bastante significativo, 
o que denota o alcance da modalidade de ensino adotada, que leva em 
consideração também a extensão territorial do Estado Bahia. Nessa perspectiva 
Landim (1987) levanta os objetivos da educação a distância, destacando os 
seguintes pontos: democratizar o acesso a educação; propiciar uma aprendizagem 
autônoma e ligada a experiência; promover um ensino inovador e de qualidade; 
incentivar a educação permanente e reduzir custos. 

No que tange aos objetivos apresentados pelo CATE podemos perceber 
consonância com os fundamentos da EaD defendidos por Belloni (1999, p.92), que 
diz,  
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com o desenvolvimento de novas tecnologias e de uma sociedade 
cuja as principais características são a quantidade e velocidade de 
transmissão das informações, resultando em uma uma relativização 
das barreiras entre países e a cultura, a educação deve ser 
repensada com o intuito de às exigências desse novo cenário. 

Outro ponto de destaque na análise do CATE é a questão do financiamento, 
cujo os recursos são oriundos do Governo do Estado da Bahia / Secretaria de 
Educação. Mais uma vez, percebemos a ausência do Sistema UAB no tocante a 
projetos de extensão na modalidade EaD, voltados para a formação continuada de 
profissionais. Cabe ressaltar, no entanto, que conforme CD/FNDE nº 44 de 29 de 
dezembro de 2006, art. 2º , 

o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB está 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. 

Para finalizar esse estudo, faremos de acordo com o quadro 04, o 
detalhamento do Curso de Formação de Tutores: 

Curso de Formação de Tutores 

Abrang
ência 

Público alvo Objetivo Concluintes Financiamento 

Bahia 
 

130 Tutores 
que atuam 
nos cursos 
de 
graduação e 
especializaç
ão da 

UAB/UNEB. 

Qualificar os profissionais 
que atuam nos cursos de 
graduação na modalidade 
EaD da UNEB, 
possibilitando a 
compreensão do tema 
Educação à Distância numa 
perspectiva pedagógica, 
gerencial e tecnológica para 
um melhor desempenho 
profissional. 

90 cursistas 
certificados  

UNEB 

Quadro 04: descrição do Curso de Formação de Tutores UAB/UNEB                                      
Fonte: Autora (2015) 

Ao analisarmos os dados do Curso de Formação de Monitores, no que diz 
respeito a questão do financiamento, percebemos mais uma vez a ausência do 
Sistema UAB, tendo em vista que o referido Curso é realizado com os recursos da 
UNEB. Nessa perspectiva  a lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases 
para a Educação Nacional diz  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” (Art 80). 

Os projetos e programas citados constituem-se em experiências relevantes 
não apenas pelas inovações introduzidas, mas principalmente pelas ações 
desenvolvidas e pelo atendimento educacional. Todos eles se basearam em 
propostas que visavam beneficiar grandes parcelas da população, utilizando-se das 
tecnologias de informação e comunicação para a conquista do conhecimento. Nesse 
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contexto, o Sistema da UAB surge como uma possibilidade de democratizar o 
acesso à educação e alavancar o processo de ensino aprendizagem, no entanto, 
faz-se necessário uma revisão no processo de financiamento utilizado hoje, que não 
consegue atender de forma efetiva as necessidades da extensão universitária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou apresentar um panorama da extensão universitária na 
modalidade EaD na UNEB. A análise dos dados referentes aos documentos 
pesquisados permitiu levantar algumas considerações. 
 Os programas e projetos de extensão na modalidade EaD desenvolvidos na 
UNEB, não têm o intuito de substituir as funções de responsabilidade do Estado, 
mas sim produzir saberes tanto artísticos e filosóficos como científicos e 
tecnológicos, tornando-os acessíveis à população para que possam usufruir dos 
saberes produzidos pelas atividades acadêmicas sem ter que frequentar os cursos 
regulares. 
 A educação à distância por sua vez, possui uma relevância social muito 
importante, pois permite o acesso ao sistema àqueles que vêm sendo excluídos do 
processo educacional superior público por morarem longe das universidades ou por 
indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula, tendo em vista que a 
modalidade de educação a distância contribui para além da democratização do 
acesso a educação, a formação de profissionais sem precisar desloca-los de seus 
municípios. 
 Nesse contexto, temos o Sistema UAB, atualmente gerenciado pelo Ministério 
da Educação, através do Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível 
Superior (CAPES e que tem seu foco na formação de professores da rede pública 
da educação básica, priorizando dos cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada. 

Por fim, o breve panorama apresentado neste trabalho de pesquisa, mostra 
que os aspectos legais e técnicos vêm favorecendo a emergência de cursos à 
distância em nível de extensão, de graduação e de pós-graduação na no território 
brasileiro. No entanto, uma análise dessas experiências, mesmo que não exaustiva 
baseada pesquisa documental dessas propostas, assim como na leitura de textos, 
dissertações e teses que estudam esse assunto, nos permite afirmar que na UNEB,  
as ações de extensão na modalidade EaD, correspondente ao biênio 2014-2015, 
basicamente vem sendo desenvolvidos com recursos oriundos outras Secretarias e 
Ministérios,  uma vez que o processo de financiamento do Sistema UAB utilizado 
hoje, não consegue atender de forma efetiva as necessidades da extensão 
universitária 
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Resumo – O artigo apresenta compreensões da experimentação em Ciências 
mediada na web em uma pesquisa-formação online de professores. Abrange a 
análise de informações a partir da Análise Textual Discursiva - ATD, com 
interlocuções teóricas e as linguagens registradas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), em uma aula sobre efeito estufa, durante a oferta de uma 
disciplina em Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. Desenvolve 
interlocuções teóricas sobre os aspectos da educação online, presentes no 
contexto da EaD brasileira, como amplificadores da comunicação entre os sujeitos 

em processos formativos mediados na internet. Destaca que o diálogo entre os 

participantes e as ações desenvolvidas com artefatos disponibilizados em ambiente 
na internet ampliam compreensões na construção de modelos dos fenômenos. A 
interação dos professores, mesmo que distantes geograficamente, com a 
linguagem dos artefatos disponibilizados e pela linguagem construída em diferentes 
interfaces, emerge como interatividade online que possibilita a transformação dos 
participantes e dos aspectos teórico-práticos propostos em AVA.  

Palavras-chave: interatividade; pesquisa-formação online; experimentação em 
Ciências; pesquisa-qualitativa. 

Abstract – The article presents understandings about experimentation in Science 
mediated in web in an online research-formation of teachers. Covers the analysis of 
information from the Análise Textual Discursiva - ATD, with theoretical interlocutions 
and languages registered in the Virtual Learning Environment (VLE), in a class 
about greenhouse effect, during offer a discipline in the Post-Graduate Education in 
Science. Develops theoretical dialogues on aspects of online education, present in 
the context  of the distance education in Brazil, such as amplifiers communication 
between subjects in educational processes mediated the Internet. Emphasizes that 
the dialogue between the participants and the actions taken with artifacts available 
in the Internet environment, expand understandings in build the models of the 
phenomena. The interaction of teachers, even distant geographically, with the 
language of the artifacts available and language built on different interfaces, 
emerges as online interactivity that enables the transformation of the participants 

and of the theoretical and practical aspects proposed in VLE. 

Keywords: Interactivity; Experimentation in Sciences; Research-formation Online; 
Research Qualitative. 
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A Pesquisa 

O estudo apresenta compreensões sobre como uma comunidade de professores 
desenvolve/compreende a experimentação em Ciências mediada via internet. 
Abrange a análise de informações registradas, em uma aula sobre efeito estufa, 
durante a oferta da disciplina Tópico Especial: Experimentação em Ciências na EaD 
(TEECE), em um Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. A 
disciplina aconteceu em dez semanas envolvendo treze professores, dentre estes: 
pós-graduandos, professores da rede de ensino da Educação Básica e docentes da 
universidade, com formações em licenciaturas em Química, Biologia e Física1.  

Os autores assumem essa ser uma pesquisa-formação de professores em 
Ciências em um cenário da educação online. A partir de Silva e Santos (2006) e 
Silva (2012), significam que a educação online acontece com o uso de interfaces e 
ferramentas da web 2.0 ao envolver os professores no cocriar a comunicação e o 
conhecimento. O coletivo de professores atua e pensa na respectiva disciplina com 
relações de colaboração e coautoria, em processo colaborativo na proposição e no 
desenvolvimento das atividades.  

O movimento investigativo propicia aos participantes constituírem-se em uma 
comunidade de professores de Ciências, ao analisar os registros expressos no AVA 
do Moodle. Assumido como pesquisa qualitativa, trata-se de uma pesquisa-ação 
prático-colaborativa (FRANCO; LISITA, 2008) com base fenomenológica 
hermenêutica (BICUDO, 2011), em que as informações são analisados pela Análise 
Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011).  

A análise foi delimitada a quinta semana de atividades da disciplina, frente a 
aula proposta sobre o tema estufa, que envolveu professores geograficamente 
distantes. A aula foi estruturada pelo autor principal deste estudo no AVA Moodle da 
disciplina, a partir dos artefatos selecionados, com orientações sobre as atividades 
em hyperlinks, incluindo a descrição das atividades, etapas e imagens, com links do 
vídeo “Estufa Solar e a secagem de Grãos” (2011) e do simulador “Efeito Estufa” 
(2011), para possibilitar o uso e o download na/da internet. Para promover a 
comunicação com os colegas, foram organizados espaços através de fóruns, chat e 
link de uma webconferência. 

No texto são significados aspectos centrais, emergentes em pesquisa sobre a 
experimentação em Ciências na EaD (HECKLER, 2014), da perspectiva de 
educação online assumida neste estudo e as informações registradas em uma aula 
mediada a distância na plataforma Moodle, em relação à atuação coletiva dos 
professores em interfaces via web. Destacamos nessa escrita a compreensão de 
modelos dos fenômenos pela e com a linguagem. As compreensões construídas são 
expressos a partir da significação das informações construídas com os professores 

                                                 
1 Os participantes da pesquisa são identificados com pseudônimos e respectiva área de formação: 

Clara (Biologia); Ester (Física); João (Química); Júlia (Química); Laís (Química); Lara (Física); Marta 
(Química); Paula (Biologia); Paulo (Física); Pedro (Química); Rita (Biologia); Sara (Química); e Sofia 
(Química).  
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de Ciências geograficamente distantes, na aula em AVA na internet, interconexo 
com interlocuções teóricas.  

 
Aspectos da Educação Online na EaD Brasileira  

Desenvolvemos neste item interlocuções sobre aspectos da educação online na EaD 
brasileira, com o propósito de ampliar compreensões sobre o contexto da formação 
de professores em ambientes educativos via web. 

Para tanto, apresentamos diálogos teórico-práticos sobre as potencialidades e 
os desafios emergentes para os professores formadores e as instituições perante a 
disponibilidade das interfaces/ferramentas da web 2.0, na mediação colaborativa, 
com cocriação de comunidades nos processos de formação de professores via/na 
internet. Nesse cenário formativo, são contemplados a fala, a escrita, a leitura e o 
compartilhamento com o outro de experiências e questionamentos em busca de 
aperfeiçoar compreensões em torno de temas de interesse comum. 

Nos registros dos aspectos históricos da EaD brasileira, observamos distintos 
modelos pedagógicos. A EaD tradicional, reconhecida por ser centrada na produção 
de materiais didáticos em mídias de massa, via materiais didáticos impressos, rádio, 
vídeos (SILVA et al., 2010), constitui meio educativo unidirecional – um-todos. Esse 
modelo pedagógico se desenvolve com os estudantes a partir de proposições 
didáticas sem enfoque na interação com o outro – "distantes". O "distante", nesse 
sentido, está para propostas com materiais e desenhos didáticos em mídias de 
massa, pois "[...] não permitem interatividade no sentido do mais comunicacional, do 
co-criar a mensagem." (SANTOS, 2010, p. 44), por separar o emissor e o receptor 
em um modelo "um-todos" (MILL, 2012).  

Mill (2012) descreve três categorias de dispositivos comunicacionais para os 
diferentes modelos da EaD: 

 primeira categoria: um-todos – estão inclusos o rádio, a televisão, o 
jornal e o livro;  

 segunda categoria: um-um – envolve o telefone e os correios, com 
atendimentos individualizados; 

 terceira categoria: todos-todos – Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem, fóruns, chats e webconferências (fenômeno associado ao 
ciberespaço).  

Nesse percurso, a terceira categoria, isto é, a educação online, aproxima-se 
do contexto recente da EaD no Brasil, possibilitando a interatividade via internet 
(SILVA, 2012) essencialmente para cursos, programas e projetos que apostem em 
dispositivos comunicacionais "todos-todos". Assim, as ações de aprendizagem e 
comunicação podem acontecer mediadas em ambientes e interfaces via web, com a 
inclusão de interlocutores geograficamente distantes. Nesse contexto educativo, ao 
se amplificar a comunicação entre os sujeitos em processos formativos, são 
promovidas interlocuções, autorias, cocriações, colaborações em AVA, constituindo, 
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assim, a EaD com aspectos da educação online (SILVA et al., 2012). Essas 
mudanças tecnológicas e pedagógicas ampliam a qualidade educativa, a fim de que 
sejam superadas críticas atribuídas à EaD do Brasil.  

Segundo Mill (2013), a EaD, por ser uma vertente embrionária no campo da 
educação no Brasil, carece de investigações para desenvolver compreensões e 
superar adjetivos atribuídos e/ou comparações, como, por exemplo, o fato de a 
"educação a distância" ser tomada como oposta à "educação presencial". Valle e 
Bohadana (2013), ao desenvolverem reflexões filosóficas sobre os conceitos da 
educação a distância, alertam a necessidade de se avançar, criticamente, as 
discussões sobre as finalidades de formação da referida modalidade. Os autores 
ainda registram que, para além das mudanças tecnológicas anunciadas e assumidas 
pela EaD, há a necessidade de se investigar os elementos teóricos envolvidos, para 
que seja compreendida a finalidade dessa prática educativa.  

Com base no exposto, neste estudo consideramos que as modalidades de 
educação a distância e presencial não devem ser vistas como opostas, pois ambas 
são contextos educativos com especificidades e particularidades, convergentes e 
complementares, sendo diferentes em termos de organização e práticas, mas com a 
finalidade em comum: formação humana. Concordamos que "[...] educação de 
qualidade é educação e os tempos e espaços que constituem sua maior 'presença' 
ou 'distância' não deveria interferir e muito menos determinar a base do ensino-
aprendizagem" (MILL, 2013, p. 24). 

Nesta perspectiva, assumimos aspectos da educação online para o cenário 
do desenvolvimento de atividades da experimentação em Ciências e significamos o 
online para os processos pedagógicos articulados aos recursos tecnológicos a 
serem utilizados criticamente nas diferentes propostas educativas. Neste sentido, a 
formação humana se dá por meio de processos pedagógicos mediados via web, 
centrados na comunicação, aprendizagem e interatividade, não dependentes 
essencialmente da "presença" física dos sujeitos em um mesmo local geográfico.  

Assim, para promovermos a formação humana de sujeitos via/na EaD, 
analisaremos de forma crítica os processos pedagógicos e também o uso de 
tecnologias interativas. Belloni (2013) afirma ser essencial que, conceitualmente, o 
debate crítico desloque o enfoque da discussão da "modalidade" para o "método". A 
autora compreende que a discussão precisa migrar dos modos de organização do 
ensino para as formas de ensinar e de aprender. Como potência para essa 
organização, Tori (2010) descreve o uso das TIC articulado a proposições 
pedagógicas para que se propicie a formação com a participação, colaboração e 
interação entre os sujeitos, mesmo que "distantes" geograficamente. 

Com os avanços das tecnologias digitais interativas, há a possibilidade da 
convergência entre as ações pedagógicas de cursos "presenciais" e "a distância", 
pois de um lado se tem a educação presencial, que "[...] sempre lançou mão de 
atividades não presenciais como parte de seu programa, por outro é cada vez mais 
comum a existência de encontros presenciais ao vivo em cursos que se denominam 
a distância" (TORI, 2010, p. 27). Para o autor citado, atividades em AVA, 
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webconferência, chats, realidade virtual têm auxiliado no aumento da sensação de 
proximidade, presença entre os sujeitos envolvidos na aprendizagem em diferentes 
contextos educativos. Nessa perspectiva, as tecnologias digitais interativas são 
compreendidas como ferramentas para "[...] minimizar substancialmente os efeitos 
da distância na aprendizagem" (TORI, 2010, p. 27). 

Essas tecnologias, principalmente as disponibilizadas na internet, apresentam 
interfaces interativas e possibilitam o desenvolvimento da EaD em ambientes 
virtuais, online, a distância (KENSKI, 2013, p. 63). Os projetos de EaD, ao utilizarem 
os diferentes potenciais das interfaces/ferramentas da web 2.0, podem promover a 
interatividade e, consequentemente, fomentar ambientes educativos online. A EaD 
via web possibilita a comunicação dinâmica, pois "[...] integra e condensa nela todos 
os recursos de todas as formas de comunicação. A linguagem da web – hipermídia – 
permite a incorporação de hipertextos, gráficos, sons, imagens e animações" (DIAS; 
LEITE, 2010, p. 35). 

Os avanços de recursos digitais da web possibilitam à EaD um espaçotempo 
da sala de aula interativo, em função das diferentes interfaces para ações síncronas 
e assíncronas. A sala de aula, a partir de Silva (2006, 2012), é assumida de maneira 
interativa, fundamentada nos aspectos comunicacional, colaborativo e dialógico. 
Assim, a interatividade, enquanto conceito, "[...] exprime a disponibilização 
consciente de um mais comunicacional de modo expressamente complexo presente 
na mensagem e previsto pelo emissor, que abre ao receptor possibilidades de 
responder ao sistema de expressão e de dialogar com ele" (SILVA, 2006, p. 28). 

A EaD como experiência formativa online está focada na interatividade, por 
propiciar aos sujeitos a participação e intervenção nas mensagens criadas pelo 
outro, proporcionando o compartilhamento de sentidos e significados a partir de suas 
experiências, em um modelo todos-todos. De acordo com Silva (2006), a 
comunicação entre professores e estudantes, nesses ambientes, assume a 
bidirecionalidade, em que ambos têm a possibilidade de codificar e decodificar as 
mensagens produzidas em coletivo. A "[...] comunicação é produção conjunta de 
todos. Diante de conteúdos de aprendizagem o professor é aprendiz e o aprendiz é 
professores em potencial. Os dois polos codificam e decodificam" (SILVA, 2006, p. 
31).  

A interatividade pode ser fomentada em diferentes ambientes educativos, 
desde que sejam propiciadas aos sujeitos em formação as experiências de 
participar, colaborar, criar e cocriar a aprendizagem e a comunicação (SILVA, 2006). 
Dessa forma, a discussão da EaD não está centrada na tecnologia, pois interfaces 
e/ou AVA via internet, por si só, não caracterizam nem definem a educação online. A 
centralidade do debate para uma EaD online engloba proposições metodológicas 
ante as interfaces/ferramentas da web. 

Para Dias e Leite (2010), AVA e suas interfaces auxiliam a promover e mediar 
o processo educativo, mas não garantem e/ou determinam que este aconteça. 
Segundo Mercado et al. (2012), a "[...] educação online é centrada em atividades 
que exigem participação, iniciativa, cooperação para a solução de problemas” (p. 
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125). Portanto, o desenvolvimento da educação via web acontece associado a um 
"[...] conjunto de ações de ensino e de aprendizagem ou atos de currículo mediados 
por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e 
hipertextuais" (SANTOS, 2010, p. 37). Este é um espaçotempo de conectar 
professores e estudantes em ambientes colaborativos, com ações síncronas e 
assíncronas, para além da execução de conteúdos predefinidos e controlados por 
uma única fonte emissora.  

A partir dos potenciais das interfaces/ferramentas da web 2.0, 
compreendemos que é possível desenvolver a EaD na perspectiva da educação 
online. Entre as tecnologias digitais interativas disponíveis, Silva et al. (2012) 
destacam as possibilidades de desenvolvermos ambientes com hipertexto e 
hipermídia multidirecionais, em que os sujeitos podem expressar-se individualmente 
e coletivamente em rede. Entre as interfaces/ferramentas citadas estão o "[...] 
computador, celular, tablets e múltiplas interfaces, como chats, fóruns, wikis, blogs, 
fotos, redes sociais, videologs, mapas colaborativos, webquest e podcasting" (SILVA 
et al., 2012, p. 89).  

Nessa perspectiva, observamos, enquanto professores formadores, que, em 
tese, é possível articular as tecnologias digitais em proposições metodológicas 
interativas na EaD como potenciais para mediar processos de formação de sujeitos 
via web. Este é um contexto desafiador, pois, mesmo nas instituições acadêmicas 
que desenvolvem "[...] ações de capacitação, muitos professores universitários não 
usam ou têm dificuldades em utilizar esses recursos no âmbito de sua prática 
pedagógica, por desconhecerem como aliar essas interfaces à sua prática de sala 
de aula" (MERCADO et al., 2012, p. 113).  

As interlocuções sobre os possíveis aspectos da educação online na EaD 
levantam um cenário de pesquisa instigador: a formação dos formadores de 
professores da área de Ciências, pois existem "[...] muitas lacunas teóricas e de 
entendimento mais geral que, obviamente, têm dificultado a concepção e a 
realização de boas práticas de formação pela EaD" (MILL, 2012, p. 20). Nesse 
sentido, é um desafio a compreensão de aspectos teórico-práticos para se 
pensar/atuar na formação de professores nas universidades, com o propósito de 
desenvolver propostas e atividades ao estudo dos fenômenos da natureza, em 
atividades da experimentação em Ciências, na perspectiva da educação online. 

Compreensão de Modelos dos Fenômenos pela e com a Linguagem 

Apresentamos compreensões sobre como as interações entre os professores e com 
a linguagem do vídeo, do simulador e das questões iniciais nos fóruns ampliam a 
construção coletiva das comunicações na aula mediada no AVA Moodle. Indicamos 
aspectos emergentes dos diálogos produzidos pelos professores ao construírem, em 
fóruns com uso de vídeo e nas atividades e com o simulador virtual, diferentes 
modelos para os fenômenos relacionados ao tema central da aula, o efeito estufa. 

O estudo assume o termo modelo no sentido dos modelos científicos. A partir 
de Bravo (2008), os modelos na Ciência são construções humanas, provisórias e 
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imperfeitas sobre alguns aspectos do mundo que nos cercam. Frente à necessidade 
de explicar os fenômenos, os sujeitos selecionam aspectos de acordo com as 
finalidades de intervenção que buscam, não “cópias” diretas da realidade, mas, sim, 
analogias parciais. Modelo se constitui um artefato composto por um conjunto de 
signos, expresso pela linguagem dos discursos das Ciências, que auxilia na 
construção de significados aos fenômenos da natureza. 

O vídeo, o simulador e as questões iniciais são considerados como artefatos 
disponibilizados ao coletivo de professores nos diferentes fóruns da quinta semana 
no AVA da disciplina. As compreensões das atividades propostas na disciplina 
aconteceram pela interação dos professores com a linguagem disponível nos 
artefatos construídos neste ambiente da experimentação em Ciências. Assumimos a 
interação dos participantes da aula, com os materiais inicialmente organizados no 
Moodle, como um processo mediado da construção de modelos dos fenômenos do 
efeito estufa. 

Nas atividades em Ciências, modelos e fenômenos são constituídos por 
aspectos diferentes. Nesse sentido, faz-se necessário distinguir e definir fenômeno 
da natureza e modelo: “O fenômeno pode ser mostrado, pois é o acontecimento da 
natureza [...]” (CARVALHO, 2010, p. 64). A partir da autora citada, diante de um 
experimento, o modelo “não está diretamente visível, é uma abstração que precisa 
ser construída logicamente” pelos participantes envolvidos em atividades 
experimentais na Educação em Ciências.  

Nessa perspectiva, buscamos indicativos de como os professores construíram 
os modelos a partir da interação com a linguagem do vídeo proposto. A professora 
Júlia escreveu em seu itinerário de pesquisa que foram as ações coletivas nos 
fóruns os meios que possibilitaram outras percepções para os fenômenos em 
estudo. Em sua fala, destacou que a “[...] cada ideia, compreensão e percepção 
abordada pelos participantes novas e diferentes visões eram apresentadas ao 
grupo”. A autora dessa fala afirmou que foram as interlocuções com os colegas e os 
questionamentos nesta interface que a fizeram compreender o que ainda não havia 
entendido e também auxiliaram os demais participantes na atividade. 

A partir de Laws (2013), registramos que o uso desse material na aula auxilia 
no promover a interação entre os professores e com a linguagem do vídeo como 
forma colaborativa de investigar as imagens e a fala do narrador. A construção dos 
modelos aconteceu a partir da interação entre professores com o vídeo, questões 
propostas no AVA e informações produzidas pelos participantes dos fóruns. Os 
diálogos entre os professores, com questionamentos e construção coletiva de 
modelos, são aspectos emergentes interligados à realização de multidiálogos na 
conversa de todos com todos (KENSKI, 2013), pela interatividade dos participantes 
com os artefatos disponibilizados, e na cocriação da comunicação via/na internet 
(SILVA, 2012). Estes constituem um contexto online na experimentação em 
Ciências.  

Dessa maneira, expressar aspectos da linguagem registrada no vídeo e 
associar fenômenos hipotéticos frente às questões propostas, tais como: por que a 
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estufa com telhado de vidro aumenta a eficácia de secagem do cacau? Constitui 
espaço da aula online da experimentação em Ciências no ampliar as interlocuções 
entre os colegas, sobre diferentes modelos dos fenômenos, argumentos, exposição 
de pensamentos, colaboração e construção de possíveis encaminhamentos 
metodológicos.  

As ações coletivas nos fóruns estão em interconexão com o aperfeiçoamento 
teórico-prático do professor proponente da aula e da proposta da quinta semana. 
Pois o mesmo, também precisou interagir com a linguagem do vídeo para construir 
questões e expor aos colegas modelos, ao organizar a quinta semana como ponto 
de partida do estudo. A escrita apresenta as interações como aspectos centrais do 
processo da pesquisa e formação, ou seja, ações coletivas no construir/atuar a/na 
experimentação em Ciências no ambiente mediado na web. 

Esse processo de formação acontece a partir da interação na linguagem, 
tanto dos artefatos quanto das comunicações construídas nos fóruns com questões 
abertas – uma experimentação investigativa no AVA dos professores da área de 
Ciências (SÁ, 2009).  Os professores participantes da aula construíram as 
comunicações nas atividades ao proporem modelos aos fenômenos a partir da 
experiência em três componentes da área Ciências da Natureza. Avançaram na 
compreensão de um fenômeno pela recursividade de operar a comunicação entre 
colegas com formações em Química, Biologia e Física, utilizando o vídeo como 
artefato para promover a interação pela conversa, escrita e argumentação como 
aspectos teórico-práticos investigativos. Nesse contexto, indagar, observar, analisar, 
escrever, ler e escutar são assumidos como uma experiência individual e coletiva 
dos participantes. 

A linguagem assume função epistêmica ao potencializar a transformação dos 
sujeitos e das práticas sociais construídas coletivamente no AVA da disciplina 
experimentação em Ciências na EaD. A aposta no uso do vídeo potencializou o 
desenvolvimento de previsões, as quais aconteceram a partir das interações dos 
professores com as questões iniciais propostas. Com base em Wells (1998), se 
significa a previsão como modo de colocar em movimento a experimentação 
investigativa, pois, ao fazer uma previsão em torno do experimento, os professores 
se concentraram em um tipo de teorização tácita. Assim, os modelos expressos nos 
fóruns são previsões hipotéticas e provisórias, pautadas nas teorias e práticas que 
constituem a experiência individual dos participantes da aula. 

Os registros dessas previsões nos fóruns possibilitam a leitura recursiva do 
que foi escrito. Nesse sentido, os professores puderam analisar suas próprias 
crenças, ao ler os diferentes modelos dos colegas, bem como os artefatos propostos 
no AVA. Wells (1998) afirma que os processos de raciocínio que levam os sujeitos a 
fazer previsões são tão importantes quanto as próprias previsões, por potencializar 
os processos de transformação da argumentação. Estes acontecem em função da 
imersão dos professores na linguagem, ao compararem as formas de explicar do 
outro, e, por muitas vezes, das informações construídas a respeito dos modelos 
serem diferentes do que as expressas pelos colegas.  
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A construção dos modelos e fenômenos hipotéticos a partir do vídeo Estufa 
Solar acontece um dos fóruns do AVA, constitui-se desafio aos participantes. O 
grupo de professores, instigado a interagir com a linguagem da pergunta inicial 
proposta no fórum, argumentou sobre o que aconteceria hipoteticamente ao trocar o 
telhado de vidro por uma cobertura de plástico. O modelo inicial proposto foi 
aperfeiçoado em ação coletiva, ao longo de fórum anterior a se observar que telhado 
descrito no vídeo não era de vidro e sim de fibra de vidro. A pergunta inicial 
formulada considerava que o telhado era de vidro e não de fibra de vidro. 

Observamos que os professores interagiram com a linguagem da questão 
cocriada pelos professores à medida que os diferentes modelos expressos 
apresentavam relação com o uso da fibra de vidro e não mais com o vidro. Embora a 
referida questão não tenha sido modificada no fórum específico disponível no AVA 
Moodle, os colegas a consideraram modificada pela leitura dos diálogos realizadas 
em fórum anterior.  

Os artefatos utilizados nas atividades propostas possibilitam diálogos entre os 
diferentes interlocutores nos fóruns do ambiente Moodle e de mediação individual no 
significar de teorias, conceitos e pensamentos presentes nas previsões efetuadas no 
coletivo em torno do experimento da estufa solar. Os participantes expressam pela 
escrita os modelos explicativos hipotéticos para os sentidos atribuídos ao assistirem 
e escutarem ao/o vídeo, ao lerem as questões iniciais e as escritas dos colegas. O 
professor Pedro, ao escrever em fórum, apresenta modelos explicativos sobre os 
possíveis aspectos de alterações nos parâmetros físico-químicos envolvidos na 
estufa solar:  

[...] as influências da espécie do grão, a incidência de radiação solar (quantas horas 

de sol temos por dia?), a umidade relativa do ar, o tempo que o grão necessita 

permanecer na estufa para secar, o tipo de material utilizado na estufa (vidro, 

plástico, fibra) [...] (PEDRO, Fórum 1). 

Compreendemos que a constituição de diálogos com previsões em torno de 
possíveis atividades do cotidiano em sala de aula é uma aposta do coletivo de 
professores da experimentação em Ciências e constituem um espaçotempo não 
apenas para trabalhar com conceitos científicos. De acordo com Carvalho e 
Sasseron (2010), é necessário, para o ensino de Ciências, um processo de 
formação que não envolva somente conceitos e pressupostos científicos. Sendo 
assim, os espaços formativos podem possibilitar aos professores cocriação de 
modelos e atividades com os "[...] fenômenos e examiná-los na busca por 
explicações, tornando-os capazes de construir hipóteses, elaborar ideias, 
organizando-as de modo a construir conhecimento” (CARVALHO; SASSERON, 
2010, p. 107). 

O uso do simulador virtual como artefato da experimentação em Ciências 
possibilita o trabalho dos professores com informações empíricas. A partir de 
Giordan (2008), assumimos a simulação virtual como um meio complementar na 
construção de relações com os fenômenos macroscópicos e sub microscópicos do 
efeito estufa. Nesse sentido, possibilita interligar fenômenos aos conceitos de luz, 
calor, temperatura, radiação, os quais foram anunciados pelos professores nos 
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fóruns, mas, apenas pelo uso do vídeo, não seria possível os confrontar com 
"medidas" empíricas. O simulador é um artefato contemporâneo com os quais os 
professores podem interagir, alterar parâmetros, "medir" e, consequentemente, 
confrontar previsões com as informações empíricas em um cenário simulado do 
efeito estufa.  

Significamos o simulador virtual do efeito estufa como uma ferramenta 
construída com um conjunto de linguagens, as quais são artefatos da Educação em 
Ciências, que podem ser potência aos professores no operar investigativo de 
diferentes fenômenos a partir de uma pergunta inicial, articulado às modificações 
dos parâmetros preestabelecidos no simulador. Os aspectos potenciais destacam a 
interação com a linguagem do artefato em ambos os fóruns, em um movimento de 
interação entre os professores, que questionam, argumentam e auxiliam os colegas.  

A interação com a linguagem do simulador está destacada pelo recorte 
efetuado na escrita de um colega em um dos fóruns da aula. O professor Pedro 
expressa que “[...] a ferramenta tecnológica potencializa problematizar modelos de 
partículas [átomos, moléculas, íons, fótons, energia, radiação infravermelha]”. 
Destaca ainda, que “[...] os modelos de partículas não são perceptíveis ao trabalhar 
apenas com a estufa, o que dificultaria complexificar as explicações entre os 
estudantes na sala de aula”. Também escreve que o simulador auxilia no “[...] 
desenvolver explicação a partir da interação de energia luminosa com as partículas 
dos gases estufa” (PEDRO, atividade 2), enfatizando o uso do simulador virtual 
como artefato tecnológico com potenciais de uso na Educação em Ciências. 

Significamos o simulador virtual como um modelo preestabelecido com o qual 
os professores atuam na construção de significados para os fenômenos do efeito 
estufa. Simuladores são construídos, em uma linguagem de programação, como 
forma de representar fisicamente diferentes fenômenos, a partir dos modelos das 
Ciências; não são artefatos interativos, mas possibilitam a interação com a 
linguagem expressa pelas modificações de alguns comandos. O conjunto de 
fenômenos a serem simulados e as variáveis a serem modificadas pelos 
participantes da aula já estão predefinidos e, assim, apresentam possibilidades e 
limitações no ensino de Ciências (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002).  

O simulador utilizado nesse estudo emerge como um objeto não passível de 
aperfeiçoamento apenas pela interação dos professores com o artefato. As 
alterações de parâmetros que foram desenvolvidas pelos participantes da aula 
estavam expressas em uma linguagem que mede temperatura, número de fótons 
visíveis, composição do gás na atmosfera, concentrações dos gases do efeito 
estufa, números de nuvens.  A utilização desse artefato possibilita representar os 
fenômenos de forma previsível e predeterminada no comparar, testar hipóteses, 
como uso de camadas de vidro, observar a absorção de fótons e/ou em diferentes 
períodos históricos da constituição da atmosfera. 

O uso do simulador desafia a proposição de outros meios na construção dos 
modelos individuais e coletivos como atividades da experimentação em Ciências 
via/na internet. Com o uso desse artefato, a proposta possibilitou a interação dos 
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participantes com as linguagens e propiciou a interatividade entre colegas, pelos 
fóruns, com questionamentos, ambos como processo investigativo no AVA da 
disciplina. Caso as atividades ficassem restritas à modificação de parâmetros na 
ferramenta disponibilizada, seria possível saber os resultados das ações dos sujeitos 
pela teoria. 

A aposta nesta aula da experimentação em Ciências na educação online está 
no uso da referida ferramenta associado ao diálogo entre os professores em 
interfaces abertas. O desenvolver/compreender com os artefatos propostos no AVA 
Moodle acontece pela ressignificação dos modelos expressos no próprio artefato e 
se configura em um processo de diálogo com a linguagem dos discursos das 
Ciências envolvidos na investigação. Nesse sentido, é potência à interação dos 
professores com a linguagem dos artefatos disponibilizados na internet pela 
comunidade de Ciências e envolve os participantes a desenvolverem a cocriação da 
linguagem expressa no artefato. Dessa forma, compreendemos que são as ações 
interativas dos sujeitos nas atividades propostas que amplificam e potencializam as 
comunicações nas interfaces. 

 

Considerações Finais 

A partir da análise expressamos que a interatividade no compreender os fenômenos 
constitui o aspecto central emergente neste estudo. Significamos que as interações 
entre os professores e os artefatos da experimentação em Ciências, em ambiente 
mediado na web, ampliam compreensões na construção de modelos dos 
fenômenos. A interação dos professores com a linguagem do vídeo, do simulador e 
das questões disponibilizadas e pela linguagem cocriada nas diferentes interfaces 
utilizadas emerge como interatividade no compreender os fenômenos do efeito 
estufa em AVA. 

Esse conjunto de indicativos possibilita significar que a linguagem também é 
cocriada pelos professores, a partir dos artefatos no ambiente Moodle e em aula 
com participantes geograficamente distantes. O propor/desenvolver de atividades da 
experimentação em Ciências em ambiente na web, acontece com ações de escrita, 
leitura e escuta, por meio do uso de vídeo, simulador e questionamentos iniciais, 
constituindo pela interatividade dos participantes o processo de pesquisa-formação 
dos professores. A interatividade online possibilita a transformação dos participantes 
e dos aspectos teórico-práticos propostos em AVA na web.  

Nesse sentido, em uma abordagem sociocultural, compreendemos que a 
experimentação em Ciências foi constituída pela interatividade online, emergente no 
processo mediado em interfaces com o uso de artefatos na aula proposta. A 
aprendizagem com base na linguagem acontece, pela escrita e leitura conjunta com 
os colegas, como parte do desenvolvimento humano dos diferentes sujeitos 
envolvidos na aula. Esse desenvolvimento humano acontece pela apropriação dos 
artefatos, materiais e simbólicos, propostos e emergentes na aula mediada pela 
comunidade dos professores com auxílio dos recursos tecnológicos, como fóruns, 
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chat em AVA e webconferência.  

Significamos que os diferentes artefatos/ferramentas disponíveis à Educação 
em Ciências significam possibilidades à imersão dos sujeitos em processos 
investigativos via/na internet e podem ser compreendidos, em ambientes de sala de 
aula, como aqueles que propiciam mediação, interação, diálogo e colaboração. A 
autoria e coautoria de possíveis atividades experimentais a serem desenvolvidas nos 
contextos escolar e acadêmico e na construção de modelos para os fenômenos da 
natureza se configuram em potenciais as diferentes comunidades em formação. Este 
é um movimento de complexificar as compreensões coletivas frente à linguagem 
expressa por cada individuo. Dessa forma, pode acontecer a cocriação da 
comunicação e do conhecimento nas atividades desenvolvidas em um cenário online 
via/na web. 
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Resumo – O presente artigo enfatiza a importância da formação e qualificação de 
profissionais da educação por meio da educação a distância. O estudo apresenta uma 
contextualização da educação a distância e seu papel na área educacional, além de 
relacionar o movimento no Ensino Superior a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996 com a exigência de formação superior dos professores. A 
formação e a capacitação dos profissionais, além de seguirem uma determinação legal, 
são essenciais para o desenvolvimento da Educação Básica. O objetivo da pesquisa foi 
elaborar um perfil dos alunos e isso foi feito por meio de um questionário respondido por 
estudantes do curso a distância de Licenciatura em Pedagogia do NEAD/UFSJ. Os 
resultados indicam que a formação e a capacitação a distância são necessárias e 
contribuem para o processo de aprendizagem levado a cabo pelos cursistas. 

Palavras-chave: Formação de professores. Capacitação continuada. EaD. 

 

1. Introdução 

A educação a distância, nos moldes como a conhecemos hoje, via internet, foi introduzida 
no Brasil, segundo Ferreira (2008), em 1996 com a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB/96), que a 
reconheceu como uma modalidade de ensino não presencial.  

A LDB/96 é resultado de muitos antecedentes históricos nas constituições federais. 
De acordo com Saviani (1997), foi sendo organizada a partir da mobilização da 
comunidade educacional e, ao final do ano de 1987, iniciou-se a elaboração do projeto 
original da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

De acordo com o Art. 80 da LDB:  

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. 

O artigo 21 da LDB dispõe sobre a composição da educação escolar, sendo 
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dividida em: educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio, e pela educação superior, foco do presente artigo – na modalidade à 
distância. 

É a partir dessa LDB que a formação de nível superior se torna obrigatória para o 
exercício da docência para todo o ensino básico. Nas palavras de Da Luz e De Melo 
(2005, p.7): 

[...] no artigo 62 da LDB ficou estabelecido que a formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades 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.   

Segundo a LDB/1996, o prazo dado às redes públicas e privadas para cumprir a 
obrigatoriedade do diploma de nível superior para os docentes foi encerrado em 2006. 
Porém, de acordo com o Plano Nacional de Educação, os indicadores demonstraram que 
somente a partir do ano de 2010 foi possível verificar os primeiros resultados dessas 
determinações1. 

A partir das determinações de tal legislação, não se admitia mais professores sem 
formação de nível superior. De acordo com Neto (1998), a EAD foi a resposta encontrada 
para essa determinação da LDB, como uma alternativa mais rápida e acessível. Essa 
conclusão do autor faz todo sentido, visto que, o contingente de professores sem 
formação superior era preocupante.  

Em 2013, de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), a porcentagem de 
professores da Educação Básica com Ensino Superior completo eram apenas 74,8%, o 
que significa que um quarto dos professores que lecionavam não tinha formação superior. 
Demonstra que o sistema presencial não conseguiria absorver dentro do prazo 
necessário, além de demandar uma expansão ampla e dispendiosa. Assim, entre outras 
estratégias assumidas pelo governo para suprir essa demanda, a educação a distância 
surgiu e vem se consolidando em nosso cenário educacional de nível superior. 

Nogueira e De Almeida Moraes (2012) afirmam que o surgimento da EAD ocorreu 
em função, especialmente, da necessidade de formação e qualificação profissionais de 
pessoas que não tinham acesso e/ou condições de frequentar um estabelecimento de 
ensino presencial. 

Lessa (2011, p. 18) concorda com as autoras anteriores e destaca o papel 
desempenhado pela EAD para a inclusão social: 

No Brasil, a EAD surge como possibilidade de difusão e de democratização da 

                                                 

1 Informações obtidas a partir do site do Observatório do PNE, disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores>. Acesso em 30 set 2015. 
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educação de qualidade e como uma das melhores opções para a inclusão social, 
e para a melhoria quantitativa e qualitativa do processo educacional; tudo isso 
face à limitação do sistema educativo convencional, também denominado de 
tradicional e de presencial, de responder às demandas pleiteadas pela evolução 
da sociedade e dos processos de comunicação. 

Nessa fase inicial da implantação da EAD, Nunesi e Salesi (2013, p. 3) observam 
que havia uma “necessidade de maior flexibilidade” – nas palavras dos próprios autores – 
no acesso à educação superior e, por responder a essa flexibilização, a EAD rapidamente 
ganhou espaço no ensino superior brasileiro. 

De acordo com Giolo (2008, p. 8): “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, porque não dizer, de êxito”. 

E é sobre essa formação que o presente artigo busca refletir. A proposta foi olhar 
para um curso de graduação a distância em Pedagogia, modalidade licenciatura, e 
analisar como esse curso influencia e/ou impacta a formação dos (as) graduandos (as) 
ligados (as) ao Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João 
del-Rei (NEAD/UFSJ), localizado no estado de Minas Gerais –, Núcleo que oferece o 
referido curso. 

Estudar o curso de Pedagogia a distância, modalidade licenciatura, se justifica pelo 
interesse da primeira autora na relação que este possui com o Ensino Fundamental 1 (1º 
ao 5º ano) e com o Ensino Infantil (0 a 6 anos). O curso de licenciatura em Pedagogia é 
responsável pela formação em nível superior dos professores que irão atuar (ou que já 
atuam) nos níveis de ensino citados. Como já foi dito anteriormente, para atender à 
LDB/96, muitos (as) professores (as) buscam a educação a distância.  

A expansão da educação a distância em nosso País é um fato. Ela se constitui em 
uma política pública de expansão do ensino superior e contribui, de forma cada vez mais 
maciça, para a formação inicial e continuada de professores para a Educação Infantil e as 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, estudar a inserção do curso de 
Pedagogia a distância do NEAD/UFSJ se faz necessário e dá a este trabalho a relevância 
de contribuir para a geração de mais conhecimento sobre o recente fenômeno da nova 
educação a distância no Brasil. 

A EAD traz uma fundamental contribuição relacionada à capacitação e atualização 
dos profissionais da educação e a formação e especialização em novas ocupações e 
profissões: 

Uma História certamente escrita com êxitos e fracassos. Uma trajetória observada, 
pesquisada, criticada, avaliada e registrada, o que permite um acervo de 
conhecimentos capazes de apoiar novos projetos na busca de melhores e 
inovadoras abordagens. Um acervo que oferece sobretudo um razoável rol de 
condições facilitadoras do êxito para quantos se convencem de que um Programa 
de EAD é alternativa viável e muitas vezes privilegiada de atender necessidades 
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educacionais específicas (NETO, 1998, p.5).  

Ainda sobre a determinação da LDB, Giolo (2008, p.4) destaca: 

O foco foi, evidentemente, a educação superior, pois a grande demanda incidia 
sobre a formação de professores para a educação básica, contribuindo, dessa 
forma, para o cumprimento do artigo 87, § 4º da LDB, que determina: até o fim da 
Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 
superior ou formados por treinamento em serviço. 

O caminho metodológico tomado para realizar o objetivo proposto foi um estudo de 
caso. Quanto aos objetivos, estes se referem a uma pesquisa exploratória. Os sujeitos da 
pesquisa foram os estudantes matriculados no curso a distância de Licenciatura em 
Pedagogia do NEAD/UFSJ. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um 
questionário, estruturado com 19 questões, sendo que 14 eram respostas fechadas e 
cinco eram respostas dissertativas. O questionário foi disponibilizado aos alunos na 
plataforma moodle do curso, via formulário eletrônico, apenas para aqueles matriculados 
no curso de Pedagogia no ano de 2011. A resposta ao questionário foi facultativa e só 
responderam os alunos que quiseram participar espontaneamente da pesquisa. 

De acordo com Malheiros (2011), nos estudos com temas em educação, são 
aceitas as pesquisas que tenham abordagens quantitativas, qualitativas ou combinadas. 
Essa combinação permite, assim, a complementação das duas visões. Para o presente 
artigo, a abordagem escolhida foi a quantitativa. Tal abordagem foi escolhida em função 
de análise ser baseada nos dados coletados a partir de um questionário. Esses dados 
são, em sua maioria, numéricos, pois, as respostas analisadas neste artigo foram apenas 
aquelas das perguntas fechadas.  

O tema foi escolhido com a intenção de incentivar os atuantes na educação básica 
da rede pública a buscarem uma formação de qualidade aliada à capacitação continuada 
– em especial na modalidade a distância – além de tentar provocar uma reflexão sobre os 
desafios enfrentados na gestão educacional. 

2. O Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João del-
Rei 

O NEAD/UFSJ foi criado a partir da Resolução aprovada pelo CONSU nº 012, de 27 de 
março de 2008. 

Art. 1: O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é unidade vinculada à Reitoria, 
com competência para implementar políticas e diretrizes para a Educação a 
distância (EAD), estabelecidas no âmbito da Universidade Federal de São João 
del-Rei (UFSJ), bem como garantir a implantação, implementação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo educativo na modalidade a 
distância, por meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e administrativas 
adequadas. 
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O Núcleo foi se institucionalizando e materializando em um processo que se iniciou 
com a adesão da UFSJ ao Consórcio Pró-Formar, e culminou com o credenciamento na 
Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

A UAB visa à realização da educação a distância e prioriza a capacitação de 
professores da educação básica com a oferta de cursos de licenciatura e de formação 
continuada conforme previsto no Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006.  

O NEAD tem sua sede localizada no campus Santo Antônio da Universidade 
Federal de São João del-Rei e oferece os seguintes cursos: Graduação - Licenciatura em 
Pedagogia, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Matemática  e  Bacharelado em 
Administração Pública; sete cursos de Especialização lato sensu – Educação 
Empreendedora, Gestão em Saúde, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, 
Matemática, Mídias na Educação e Práticas de Letramento e Alfabetização. E três cursos 
de Extensão e Aperfeiçoamento – Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 
Educação, Educação do Campo, e Culturas e História dos Povos Indígenas. Há também 
um curso de Mestrado Profissional em Matemática. Todos esses cursos estão distribuídos 
em polos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

2.1 Formação de professores: graduação a distância em Pedagogia na 
modalidade Licenciatura 

O curso de graduação a distância em Pedagogia, modalidade Licenciatura, foi criado em 
2011, como resposta frente à demanda de formação dos professores leigos em função da 
LDB/96, iniciando nesse ano a primeira turma do primeiro curso ofertado pelo 
NEAD/UFSJ. Para essa primeira oferta, foram disponibilizadas 50 vagas nos polos de 
apoio presencial das seguintes cidades: Diadema-SP, Franca-SP, Francisco Sá-MG, 
Itamonte- MG, Juiz de Fora- MG, Matão- SP, São João del-Rei- MG, São José do Rio 
Preto-SP , Serrana-SP , Timóteo-MG e Votorantim-SP. Essas vagas foram destinadas 
exclusivamente para os professores atuantes na Educação Infantil e nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, das redes públicas de ensino. Nos anos seguintes, não houve mais 
essa prioridade de vagas2. 
 O curso se constitui com uma carga horária total de 3.294 horas, dividida em oito 
períodos ao longo de quatro anos. O principal objetivo da licenciatura em Pedagogia a 
distância do NEAD/UFSJ é a formação de profissionais para o exercício da docência na 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e em outras áreas, nas quais 
esteja previsto conhecimento pedagógico conforme a Resolução CNE/CP nº1/2006.  

Em sua sede no NEAD/UFSJ, o curso conta com uma equipe formada por: duas 
secretárias, uma coordenadora geral do curso, uma vice-coordenadora do curso e 
coordenadora de estágio pedagógica, uma coordenação de tutores e um suporte técnico.  

Além da equipe administrativa e pedagógica, que é permanente, há a equipe 

                                                 

2  Informações obtidas pessoalmente pela primeira autora junto à secretaria do curso. 
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responsável pelo processo ensino
didáticos impressos e virtuais, 
plataforma do curso), que é formada por docentes, tutores presenciais e tutores a 
distância, além de outros professores bolsistas que cumprem a função de orientadores 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

Atualmente, o curso conta com 14 polos de apoio presencial da UAB, distribuídos 
nos estados de Minas Gerais 
suporte necessários para elaboração das atividades e acolhimento dos alun
polo, há uma equipe formada por um coordenador de polo e um secretário, além do tutor 
presencial, e é organizado a partir de uma parceria do município sede com a própria 
Universidade.  

A Figura 1 indica a localização dos polos de apoio presenci
de Pedagogia a distância, modalidade licenciatura, do NEAD/UFSJ.

    Figura 1. Localização dos Polos UAB nos 
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A comunicação entre os polos acontece através de e-mail, contato telefônico e 
visitas técnicas realizadas pela coordenação do curso, além dos envios de materiais e 
correspondências entre a sede da secretaria do curso e os polos.  

Anualmente, são abertas 50 vagas em cada polo. Porém, não houve processo 
seletivo para a admissão de novos alunos nos anos de 2013 e 2015. A distribuição das 
matrículas/polo pode ser observada na Tabela 1. 

 

POLOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Bicas-MG  X    

Diadema-SP X X    

Franca-SP X X  X  

Francisco Sá-MG X X  X  

Itamarandiba-MG  X  X  

Itamonte-MG X     

Juiz de Fora-MG X     

Matão-SP X X  X  

Pompéu-MG  X  X  

São João del-Rei-MG X     

São José do Rio Preto-SP X X  X  

Serrana-SP X X    

Timóteo-MG X X    

Votorantim-SP X X    

 

Tabela 1. Distribuição das matrículas por polo do curso de Pedagogia de acordo com as turmas 
abertas anualmente. 

De acordo com a Tabela 1, no ano de 2011, foram disponibilizadas 550 vagas, 
totalizando 492 matrículas efetivadas. Dentre todos os estudantes matriculados nesse 
ano, 354 estudantes irão concluir o curso no segundo semestre de 2015. Em 2012, foram 
novamente disponibilizadas 550 vagas e foram efetivadas 419 matrículas. Em 2013, não 
houve oferta de vagas em nenhum polos. Já em 2014, foram abertas 300 novas vagas e 
224 matrículas foram efetivadas. Em 2015, não houve oferta de novas vagas. 

3.  Discussão e análise dos dados 

O questionário foi estruturado com 19 questões direcionadas ao perfil de formação dos 
alunos da modalidade a distância para a atuação na educação. De um universo de 354 
alunos ingressantes matriculados no 8º período no ano de 2011 no curso de Pedagogia, 
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foram obtidas apenas 39 respostas, das quais 32 são de mulheres e sete são de homens.  

Do total de estudantes que responderam ao questionário, 31 são atuantes na área 
da educação, sendo que, nove atuam na Educação Infantil, 13 no Ensino Fundamental I, 
dois no Ensino Fundamental II, cinco no Ensino Médio e dois no Ensino 
Profissionalizante/Superior.  

Esses dados nos mostram que cerca de 71% dos alunos atuantes na educação 
contemplam a relação entre o curso de Pedagogia e as etapas do Ensino Fundamental I e 
Ensino Infantil, e correspondem à expectativa de conhecer mais acerca dessa relação. 

Outra questão do questionário visava a investigar qual o nível de contribuição que 
os (as) graduandos (as) observam da formação em licenciatura em Pedagogia a distância 
para a sua atuação como professor ou na área educacional. Dos 31 estudantes que 
afirmam atuar com educação, 23 consideram que o processo formativo do curso contribui 
muito para sua atuação, sete afirmaram que o curso contribui satisfatoriamente e, apenas 
uma pessoa afirmou que o curso contribui pouco. Não houve respostas afirmando que o 
curso não contribui em nada para a atuação na escola. O Gráfico 1 apresenta com mais 
detalhes o resultado dessa questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1. Nível de Contribuição - Curso de Pedagogia 

Uma questão pretendia investigar o nível de satisfação com o curso. Aqui, foram 
obtidas 31 respostas, sendo que 30 delas são positivas e apenas uma negativa, sendo 
que nove não quiseram responder. Isso indica que o nível de satisfação com o curso está 

1

7

23

Não contribui
Contribui pouco
Contribui satisfatoriamente
Muito contribui



 
 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 
Distância 

I - Congresso Internacional de Ensino Superior a 
Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

9 

 

elevado. Se observarmos os resultados dessa questão e da anterior, podemos perceber 
uma avaliação muito positiva a respeito da formação que o curso oferece para os 
graduandos e para a profissão para a qual ele se destina. Nesse sentido, é importante 
destacar que a maioria desses profissionais já possui um curso superior ou um curso de 
nível médio (o extinto magistério) para atuar como professor. Assim, sua avaliação leva 
em conta também a experiência pregressa dos respondentes, elevando, a nosso ver, a 
relevância da avaliação positiva por parte dos estudantes. 

A relação entre a formação e a atuação pode ser corroborada também pela 
importância que os respondentes deram à qualificação continuada. Todas as 39 respostas 
se mostraram favoráveis à importância da qualificação continuada como um diferencial 
para atuação na área da Educação. A modalidade a distância, inclusive, não consistiu em 
um empecilho ou ponto negativo nessa avaliação, pois todos também afirmaram que 
fariam um curso a distância de qualificação continuada na área da Educação.  

A respeito da escolha pelo curso a distância de licenciatura em Pedagogia, o 
principal motivo destacado pelos estudantes foi o caráter de flexibilidade que o curso a 
distância proporciona diante da disponibilidade para a realização do curso. O Gráfico 2 
apresenta o resultado dessa questão. 

 

     GRÁFICO 2. Motivo de escolha pela educação a distância - Curso de Pedagogia. 

Tais motivos são perfeitamente compreensíveis dado ao público que o curso de 
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Licenciatura em Pedagogia a distância do NEAD/UFSJ está atendendo de acordo com 
nossa amostra. Os estudantes do curso já são profissionais inseridos no mercado de 
trabalho e prezam, especialmente, pela questão da flexibilidade/disponibilidade do curso 
nessa modalidade. A organização para a realização do curso se dá a partir da rotina do 
estudante para o curso; ou seja, não é o estudante que se adapta ao curso, mas o curso 
que se adapta à rotina do estudante/trabalhador. 

Outra questão que foi valorizada pelos respondentes do questionário foi a 
indisponibilidade do curso no local de residência na modalidade presencial. Considerando 
que os alunos não são mais apenas estudantes e que têm toda a rotina de trabalho e 
familiar para conciliar com o curso de graduação, viajar todos os dias para uma cidade 
próxima ou mudar de cidade para estudar não parece uma opção muito viável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desses resultados preliminares, foi possível, apesar de amostra ser relativamente 
pequena, traçar um perfil para os estudantes do curso a distância de licenciatura em 
Pedagogia do NEAD/UFSJ. O curso atende a um público adulto predominantemente 
feminino e que, em sua maioria, já atua na área educacional como professores. Esses 
estudantes optam pelo curso a distância em função de poderem conciliar sua rotina de 
trabalho e familiar com a graduação. 

O curso tem contribuído para a reflexão e a prática daqueles que já atuam na área 
e, sua condição não presencial favorece o desenvolvimento dos processos de formação 
inicial e continuada por um público que não poderia ter acesso a esse processo caso o 
curso a distância não fosse uma opção. Entendemos então que, nesse sentido, a 
formação e a capacitação a distância são importantes pontos de apoio para o 
desenvolvimento e melhoria dos processos educacionais da Educação Básica. 

Como já mencionamos anteriormente, esses resultados são preliminares. É 
necessário ainda buscar meios para conseguir um maior nível de participação no 
questionário, permitindo, assim, que a amostra seja ampliada e possa corroborar ou não 
as análises aqui apresentadas; além disso, diversificando as estratégias metodológicas, 
dar continuidade nessa temática de pesquisa. 
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Resumo – Em cumprimento as diretrizes e objetivos formativos do Curso de 
Pedagogia a Distância do CEAD - Centro de Educação a Distância da UDESC – 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, algumas questões 
decorrentes das ações interdisciplinares das disciplinas de metodologia da prática 
de extensão e pesquisa e estágio curricular supervisionado justificam a utilização 
da metodologia da pesquisa-ação, que encontra ressonância em estudos e 
pesquisas realizadas por outros pesquisadores, configurando o movimento das 
tendências investigativas que apontam para a formação do professor pesquisador 
comprometido com projetos de ensino, pesquisa e extensão (projetos de 
intervenção pedagógica) que visam a transformação da realidade escolar e do seu 
entorno. Esse conjunto de questões emerge em contextos de democratização 
escolar e social, nos quais os professores e as escolas ganham centralidade em 
um ambiente de cultura digital e inovação.  Este artigo organiza e analisa estas 
questões em três grupos: 1) Desenvolvimento da Identidade do Ser Professor 
Reflexivo, 2) Construção da Identidade do Professor Reflexivo Pesquisador; e, 3) 
Pesquisa Social Crítica e os 3 Momentos da Metodologia da Pesquisa-Ação.  

Palavras-chave: Educação a distância, formação de professores, metodologia da 
pesquisa-ação, projeto de pesquisa pedagógica, projeto de intervenção 
pedagógica.  

Abstract – In compliance with the guidelines and training objectives of the 
pedagogy of distance learning course of the CEAD - Education Center's Distance 
UDESC - Foundation University of the State of Santa Catarina, some issues arising 
from interdisciplinary actions of disciplines methodology the practice of extension 
and research and curricular supervised justify the use of action research 
methodology, which find resonance in studies and research carried out by other 
researchers, setting the movement of the investigative trends pointing to teacher 
education researcher committed to teaching projects, research and extension 
(projects pedagogical intervention) aimed at transforming the school reality and its 
surroundings. This set of questions emerge in contexts that school and social 
democratization, in which teachers and schools gain centrality in a digital culture 
and innovation environment. This article organizes and analyzes these issues into 
three groups: 1) Development of Identity of Being Teacher Reflective 2) 
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Construction of Reflective Teacher Researcher identity; and 3) Critical Social 
Research and the 3 Moments of Methodology of Action Research.  

Keywords: Distance education, teacher education, action research methodology of 
pedagogical research project, pedagogical intervention Project. 

1. Introdução  

Nas últimas décadas, em um processo de reterritorialização de grande magnitude 
denominada de globalização, que implica em uma divisão internacional do trabalho 
em que o domínio do conhecimento é a chave do poder político e socioeconômico 
mundiais, a educação e o conhecimento tornaram-se os elementos diferenciadores 
nas regiões e sub-regiões de um mundo mais competitivo (SICSÚ E BOLAÑO, 2006) 

Moraes, 2010, corrobora ao afirmar que a educação sempre foi um importante 
fator de desenvolvimento e complementa ao destacar que, na atualidade, percebe-
se que a educação a distância assume um papel ainda mais importante no 
desenvolvimento econômico e social, tornando-se um fator de desenvolvimento da 
própria educação. 

O ensino superior, locus de geração, sistematização, transmissão e 
socialização do conhecimento – por meio das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão – constitui elemento central e propulsor de uma integração que valorize a 
dimensão humana, isto é, cuja referência seja o homem, como sujeito de sua 
educação e de sua história. 

Neste contexto, o processo de formação de professores encontra-se, 
provavelmente, perante o maior desafio neste início de século XXI, porque não é 
previsível qual será o ritmo de desenvolvimento dos sistemas educativos e de 
formação, associado aos reflexos da globalização e do impacto das tecnologias de 
Informação e Comunicação na educação neste ambiente de cultura digital e 
inovação.  

Consequentemente, a inserção da dimensão espacial/regional nas 
universidades brasileiras por meio da Educação a distância, utiliza cada vez mais a 
metodologia da pesquisa-ação nos projetos de ensino, pesquisa e extensão com 
vistas a formação de professores pesquisadores reflexivos que podem contribuir 
diretamente na redução das desigualdades regionais, por meio da diferenciação e 
valorização dos saberes e das características sociais, culturais e econômicas dos 
diferentes subespaços em que habitam, seja em Santa Catarina, seja  no interior do 
Brasil, inclusive nas regiões de faixas de fronteiras do Brasil com a América do Sul.  

 
Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que temos 
uma geografia que nos espanta e nos separa em suas imensas distâncias. 
Mas, o Brasil não é um país de distâncias materiais, o Brasil é um país de 
distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias econômicas e de 
distâncias raciais. (TEIXEIRA, 1968, p. 92). 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3 

O pensamento de Anísio Teixeira (1968) ainda se apresenta válido na 
contemporaneidade, na medida em que persistem desigualdades nos mais diversos 
contextos, em particular no âmbito da educação.  

O segundo capítulo deste artigo, no âmbito da fundamentação teórica, faz 
uma análise da temática “metodologia da pesquisa-acão” relacionada à 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão para a compreensão da 
importância do estágio curricular supervisionado na educação superior à distância e 
na política de extensão universitária.  

Em seguida, no terceiro capítulo, discute-se a formação do professor 
pesquisador no ambiente da educação a distância, que atinge vários subespaços, 
buscando-se a valorização da dimensão humana (investigativa) sob o prisma 
educacional, como elemento fundamental para o desenvolvimento socioambiental, 
cultural, político e econômico em um mundo globalizado e muito competitivo. Faz-se 
a reflexão sobre a formação de professores - dentro de uma perspectiva 
emancipatória –, configurando o movimento das tendências investigativas apontando 
para a formação do professor pesquisador comprometido com projetos de ensino, 
pesquisa e extensão (projetos de intervenção pedagógica) que visam à 
transformação da realidade escolar e do seu entorno. Esse conjunto de questões 
emerge em contextos de democratização escolar e social, nos quais os professores 
e as escolas ganham centralidade em um ambiente de cultura digital e inovação.  
Este capítulo organiza e analisa estas questões em três grupos: 1) Professores e 
Investigações em situações concretas: processos de construção de conhecimentos, 
2) Professor-reflexivo: suas possibilidades e limites; e, 3) Professor pesquisador: 
saberes e identidade.  

Por fim, no capítulo 4, apresentam-se as considerações finais sobre o 
fenômeno educacional do professor pesquisador especializado na metodologia da 
pesquisa-ação, com vistas ao desenvolvimento regional e de inclusão em todas as 
regiões de Santa Catarina e do Brasil, inclusive, nas regiões de faixa de fronteira do 
Brasil com a América do Sul. 

2. Fundamentação Teórica  

Na nova economia, a sociedade do conhecimento, o elemento chave da dinâmica 
econômica não é simplesmente a informação, ou o conhecimento codificado, 
passível de ser transmitido, sobre um suporte físico qualquer, mas aquele 
conhecimento tácito, que não se separa do sujeito e que depende de um complexo 
processo de aprendizagem, envolvendo um conjunto de atores sociais, a partir de 
arranjos institucionais para os quais a ação das autoridades públicas e das 
Universidades é fundamental para o desenvolvimento em base regional (SICSÚ; 
BOLAÑO, 2006).  

Portanto, por meio de redes formais ou informais, o conhecimento tácito 
viabiliza o contato e as trocas diretas entre os educadores e formadores, cuja 
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concentração espacial destes, aliados à capacidade de interação, visa reduzir as 
assimetrias e a exclusão social e geográfica. Neste contexto, a cultura digital e a 
inovação contribuem para aproximar os ritmos de desenvolvimento nos diferentes 
contextos sociais, exigindo cada vez mais a presença de professores pesquisadores 
cientes da importância da intervenção pessoal nos mais diferenciados assuntos do 
quotidiano escolar e no seu entorno. 

O emprego da metodologia de pesquisa-ação contribuirá decisivamente, a 
médio e longo prazo, para a integração educacional e para a consolidação gradual, 
em cada sub-região, da especialização funcional, em áreas específicas do saber. 
Busca-se, assim, por meio do processo de ensino aprendizagem na formação de 
professores, instituir redes de pesquisadores e extensionistas com vistas a implantar 
projetos de cooperação acadêmica, para a consolidação de áreas cognitivas 
estratégicas em direção à Sociedade do Conhecimento. 

Neste capítulo, abordar-se-á alguns fundamentos que subjazem à 
metodologia da pesquisa-ação no âmbito educacional, em especial, enfatizando as 
abordagens e contribuições de Bosco (1989), Baldissera (2001), Thiollent (2002) e 
Franco (2005). 

Importante mencionar que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que 
está estritamente relacionada com uma ação ou resolução de um problema coletivo 
(THIOLLENT, 1985, p. 14), nos quais há ampla participação de todos os envolvidos 
ao longo do processo praxiológico.   

Ainda que não seja consenso entre os estudiosos da pesquisa-ação, autores 
como Franco (2005) ressaltam que Kurt Lewin (1890-1947) foi um dos precursores 
da metodologia da pesquisa social que fizeram uso de conceitos característicos da 
pesquisa ação. 

Parece unânime considerar que a pesquisa-ação tem suas origens nos 
trabalhos de Kurt Lewin, em 1946, num contexto de pós-guerra, dentro de 
uma abordagem de pesquisa experimental, de campo. [...] Pautava-se por 
um conjunto de valores como: a construção de relações democráticas; a 
participação dos sujeitos; o reconhecimento de direitos individuais, 
culturais e étnicos das minorias; a tolerância a opiniões divergentes; e 
ainda, a consideração de que os sujeitos mudam mais facilmente quando 
impelidos por decisões grupais (FRANCO, 2005, p.485, grifos nossos). 

 Em âmbito brasileiro, segundo Baldissera (2001), no campo da pesquisa-ação, 
é conferido ao sociólogo João Bosco Pinto destaque no uso da metodologia da 
pesquisa-ação. Destarte, o autor acima referenciado buscou sistematizar uma 
metodologia a fim de incentivar a participação dos camponeses nos processos de 
planejamento e desenvolvimento regional e local, ancorado no conceito de educação 
libertadora e assim: 

A sequência metodológica para a execução dos processos de pesquisa-
ação insere-se na concepção de educação libertadora, tendo como ponto 
de partida o diálogo incentivando a participação dos setores populares na 
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busca do conhecimento da realidade para transformá-la (BALDISSERA, 
2001, p.10). 

 Segundo Pinto (1989), a pesquisa-ação se compõe de três momentos, 
quais sejam: momento de investigação; tematização e programação/ação. 

No primeiro momento, o investigativo, objetiva-se produzir conhecimentos, bem 
como a compreensão da problemática dos grupos envolvidos e a percepção coletiva 
que estes possuem de sua própria problemática. Tal como assevera Pinto (1989): 
“Investigar uma realidade social não se esgota com a aplicação de instrumentos de 
pesquisa, mas requer também a observação sistemática de tudo quanto se refere às 
atividades dos homens concretos em relação com a natureza e em mútua relação”.  

No que tange à tematização, trata-se de um movimento dialético no qual a ação 
reflexiva, resultante da produção do conhecimento da realidade se amálgama com 
os pressupostos epistemológicos previamente elaborados, buscando desvelar as 
possíveis contradições em prol de sua superação, mediante uma proposta 
pedagógica. Nestes termos, “Na dialética do pensamento-conhecimento-práxis, 
representa um momento essencial, aquele que permitirá fazer da ação uma prática 
(práxis) que funde e integra teoria e ação” (PINTO, 1989). 

 E por fim, a programação/ação, tal como a própria palavra sugere, trata-se da 
ação, ou seja, é neste momento em que todos os participantes desenvolvem a ação, 
a partir de uma programação, fruto do consenso construído coletivamente, haja vista 
os possíveis processos de transformação e de ampliação da consciência dos 
agentes acerca dos limites e possibilidades que vão se mostrando no decorrer do 
processo. Destarte, 

se entende educação como um transformar-se transformando a realidade e 
não apenas como uma transmissão de conhecimentos, um ensino-
aprendizagem de conteúdos pré-fabricados e estáticos, esta é uma 
atividade profunda e visceralmente educativa (PINTO, 1989). 

 Dito isto, pode-se afirmar a relevância da pesquisa-ação no âmbito 
praxiológico, dada sua contribuição para a ampliação da consciência coletiva, que 
não se encerra numa mera prescrição ou segmento de um manual, pois trata-se 
antes de uma ferramenta extremamente relevante a ser empregada no cotidiano dos 
professores e de toda a comunidade escolar. Pois, a educação transcende os 
tempos e os espaços escolares e faz-se imperativo integrá-la a este processo de 
humanização.  

3. Formação do Professor Pesquisador: Identidade e saberes, Professor 
Reflexivo e Pesquisa Científica 

Um processo de intervenção pedagógica, que visa a qualificação do ensino e a 
formação de professores, enfatiza a construção coletiva de saberes nas escolas e 
no entorno escolar a partir de mudanças nas práticas e nas teorizações pedagógicas 
de professores e da equipe gestora. Neste contexto, o domínio dos conhecimentos 
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referentes à metodologia da pesquisa-ação, em um processo de investigação, 
valoriza a formação inicial e continuada como mecanismo de desenvolvimento 
profissional e institucional, considerando o professor como um profissional reflexivo.  

O processo de construção identitária de professores reflexivos, inseridos 
em uma escola e no seu entorno escolar, entende que o exercício da docência não 
se reduz à aplicação de modelos, mas sim construído na práxis, em um ambiente 
de cultura digital e inovação e inseridos em um processo de desenvolvimento 
socioambiental, cultural, político e econômico. Consequentemente, um processo 
formativo de professores mobiliza os saberes da práxis da educação com vistas ao 
desenvolvimento de competências e habilidades para que investiguem a própria 
atividade docente e, a partir dela, constituam os seus saberes-fazeres docentes, 
num processo contínuo de construção de novos saberes. 

A identidade de um professor formador reflexivo se constrói a partir da 
compreensão da sua significação social e da revisão constante dos significados 
tanto sociais referentes à prática docente como a revisão do próprio modelo político 
e cultural no qual está inserido. Esta questão é bastante crítica, ao passo que 
saberes válidos às necessidades da realidade, sejam consideradas práticas 
consagradas culturalmente, permanecem significativas e resistem ao processo de 
inovação e consequente transformação daquela realidade. A cultura digital e a 
inovação confrontam cada vez, com maior intensidade, as teorias e as práticas e o 
significado de ser professor, enquanto ator e autor.  

A partir de sua rede de relações com outros professores, na família, nas escolas, 
nos sindicatos e em outros grupos sociais, muitas vezes, grupos vulneráveis como 
por exemplo, de gênero, etnia e diversidade, a formação da identidade de um 
professor reflexivo se vincula, portanto, à atividade docente no seu cotidiano com os 
seus valores, seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem 
em sua vida e, principalmente, o sentido de ser professor. 

Neste sentido, essa perspectiva apresenta um novo paradigma sobre a 
formação de professores e suas implicações sobre a qualificação docente, já que se 
faz necessário mobilizar os saberes da experiência, os saberes pedagógicos e os 
saberes científicos, enquanto constitutivos da docência, nos processos de 
construção da identidade de professores reflexivos, ou seja, de professores 
investigadores. 

Nos últimos 30 anos, configurou-se o emprego da metodologia da pesquisa-ação 
em projetos de pesquisa e de intervenção pedagógica que resultaram em  
instrumento para o desenvolvimento de uma política de valorização dos professores 
e das instituições escolares pela implantação e organização no Brasil da modalidade 
a distância na formação de professores, em busca de condições propícias para a 
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formação inicial e continuada dos professores de nossas escolas em todas as 
regiões do Brasil, em especial, naquelas regiões nas quais não há cursos de 
pedagogia e licenciatura. 

Em um processo interdisciplinar em um curso de pedagogia a distância, o 
aprimoramento dos conhecimentos sobre a pesquisa científica e de intervenção 
pedagógica realizada como colaborativa e/ou pesquisa-ação, tem como finalidade 
criar uma cultura de análise de suas práticas tendo em vista suas transformações e 
da comunidade escolar e do entorno escolar com a colaboração dos professores da 
universidade, em especial, nas disciplinas de metodologia para a prática de 
pesquisa e extensão articuladas com as disciplinas de estágio curricular 
supervisionado (SANTA CATARINA, 2014). A equipe docente destas disciplinas e 
do projeto de ensino destaca que a pesquisa colaborativa se deve configurar como 
pesquisa-ação crítica (KINCHELOE, 1998, p. 180) com o objetivo de contribuir-se, 
efetivamente, na formação de professores reflexivos. 

Um dos principais desafios da interdisciplinaridade entre as disciplinas do curso 
de pedagogia a distância e da pesquisa colaborativa com as escolas é o 
estabelecimento dos vínculos entre os professores e tutores presencial das 
disciplinas, entre os professores/tutores e os acadêmicos e, principalmente, entre os 
acadêmicos pesquisadores (na maioria já professores) e os gestores e professores 
da escola selecionada para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e/ou do 
projeto de intervenção pedagógico no âmbito do estágio curricular supervisionado. 

Conforme demonstrado no capítulo 2 deste artigo, a partir dos conhecimentos 
dos pesquisadores relevantes desta temática e no âmbito da política de educação a 
distância, procurou-se no primeiro ano de um projeto de ensino (SANTA CATARINA, 
2014) qualificar os acadêmicos na metodologia da pesquisa-ação, por meio de 
cursos na modalidade a distância, com vistas a superar as inseguranças e as 
desconfianças, bem como, estabelecer parceria uma efetiva entre os professores, 
tutores, acadêmicos e a equipe das escolas, ajudando-os a elaborar projetos 
empregando a metodologia da pesquisa-ação nos projetos de pesquisa e de 
intervenção pedagógica.  

Neste contexto, demonstra-se que a leitura de contexto (fase investigativa), 
realizada nas disciplinas de estágio curricular supervisionado, observados os marcos 
legais da área de educação, deve refletir inquietações fortemente vinculadas às suas 
práticas cotidianas, que emergem de suas necessidades ou da escola, 
transformando-as em um problema de pesquisa e na, consequente, definição do 
tema e delimitação da temática. A forma e os direcionamentos e às ações 
desencadeadas, a partir das questões que surgem do contexto escolar e de fora 
deste, tornam-se reveladoras das teorias de que os acadêmicos pesquisadores são 
portadores de inovações em um processo de transformação de uma sociedade 
melhor. 
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A fase do diálogo sistemático dos problemas identificados com a fundamentação 
teórica possibilita ampliar a formação do professor reflexivo na sociedade 
contemporânea de acordo com as finalidades sociais da escola e da educação em 
prol do desenvolvimento regional.  

Neste momento, questões relacionadas à formação de um professor reflexivo 
que vai se transformando em professor pesquisador começam, de forma mais clara, 
a ser delineadas, inclusive, com o apoio de encontros interdisciplinares presenciais 
realizados nos polos da UAB – Universidade Aberta do Brasil.  

A compreensão do acadêmico sobre a sua formação inicial e continuada como 
professor pesquisador parte do conceito da própria pesquisa científica que pode 
envolver a descoberta de novos conhecimentos; ou a utilização de procedimentos 
racionais e sistemáticos para a investigação da realidade concreta; e/ou alcançar um 
objetivo (proporcionar respostas a problemas) com base em necessidades de ordem 
intelectual e/ou prática. 

Neste contexto, da formação do professor pesquisador, destaca-se que a 
pesquisa científica precisa, por meio de um procedimento metodológico, garantir 
uma linha de orientação teórico-prática para problematizar, coletar e analisar dados 
do fenômeno investigado, buscando a elucidação do problema de pesquisa. 
Também são necessários evitar desperdícios de tempo, recursos humanos e 
financeiros, bem como, prover ao pesquisador e/ou à instituição uma base sólida 
para redefinições no planejamento, caso o processo de pesquisa demande 
alterações substanciais no encaminhamento das ações de investigação científica. 

Segundo Minayo (2011, p. 34), a construção de um projeto (plano) de pesquisa 
científico (na área educacional) deve contemplar 3 dimensões, sendo a Dimensão 
técnica que “[...] trata das regras reconhecidas como científicas para a construção de 
um projeto”; a Dimensão ideológica (o conhecimento científico é sempre histórico e 
socialmente condicionado); e a Dimensão científica que articula as dimensões 
técnica e ideológica, ao passo em que intenciona ultrapassar o senso comum por 
meio do método científico. 

Como toda atividade racional e sistemática, “[...] a pesquisa exige que as ações 
desenvolvidas ao longo do processo sejam efetivamente planejadas” (GIL, 2010, p. 
3, itálico do autor). Neste contexto, toda ação humana consciente possui um traço 
mínimo de intencionalidade.  Com base em uma necessidade advinda da realidade 
que vivenciam, os homens/mulheres (re)planejam ações para atingir um 
determinado objetivo. O delineamento de um conjunto de elementos do projeto de 
pesquisa e/ou do projeto de intervenção pedagógicos, articulados entre si, provêm 
rigorosidade e sistematicidade na investigação da realidade gerando credibilidade na 
comunidade científica e garantia de reprodução da pesquisa.  
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Na construção da justificativa de um projeto de pesquisa, deve-se buscar 
enfatizar alguns destes 3 aspectos (de acordo com os objetivos da investigação a 
ser realizada na escola ou no entorno escolar): 1) As contribuições teóricas: 
Clarificação de pontos obscuros da teoria; Aplicação da teoria a casos particulares; 
Avanços metodológicos no campo teórico; 2) As contribuições práticas da pesquisa: 
Construção de subsídios para transformar uma dada realidade, com base em 
demandas sociais; e, 3) Motivos de ordem pessoal: Relevância em face da trajetória 
pessoal e acadêmica do investigador. 

Por fim, o professor pesquisador em um processo de investigação 
colaborativo/participativo da realidade concreta entende a importância da 
metodologia da pesquisa-ação, como sendo uma delimitação do método de 
procedimento da realização da investigação em um conjunto de procedimentos 
racionais, sistemáticos e técnicos que propiciam ao professor pesquisador e ao 
grupo alvo da pesquisa um caminho a ser seguido na construção de uma solução 
para o problema de pesquisa acerca da realidade sócio-histórica e/ou no processo 
de ensino aprendizagem, auxiliando-o na detecção de erros e tomada de decisões 
durante todo o processo de investigação.  

Sob esse aspecto, a manutenção de coerência teórica e metodológica faz-se 
imprescindível em termos de vigilância de todo o grupo integrado ao processo de 
pesquisa. Trata-se de um modelo construtivo – colaborativo no qual estratégias ao 
mesmo tempo de ação e de investigação concebidas e desenvolvidas ao longo do 
processo investigativo, objetivando oferecer respostas – mesmo que parciais – ao 
problema de pesquisa e informações imprescindíveis para tomada de decisão em 
relação aos próximos passos a serem tomados na continuidade do projeto. A 
compreensão desse tipo de pesquisa como sendo um processo em aberto: cada 
projeto constrói seus próprios caminhos a partir do problema geral e de questões 
específicas relacionadas à sua investigação.  

4. Considerações finais  

A tendência de valorização da pesquisa e da extensão no processo de ensinar deve 
retomar seus pressupostos no que se refere à concepção de ensino e de professor 
no qual o ensino é um fenômeno complexo enquanto prática social realizada por 
seres humanos com seres humanos, que é modificado pela ação, reflexão e relação 
desses sujeitos que por sua vez são modificados nesse processo.  

A identidade não é um dado imutável e nem externo, mas se dá em um 
processo, na construção do sujeito historicamente contextualizado. A profissão de 
professor emerge em dado contexto e momento históricos, tomando contornos 
conforme necessidades postas pela sociedade e se constrói a partir dos significados 
sociais a ela conferidos.  

Neste sentido, a política de formação inicial e continuada desenvolvida no 
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Brasil, nos últimos anos, por meio da modalidade a distância permitiu o 
desenvolvimento de professores pesquisadores que exige o domínio da metodologia 
da pesquisa-ação devido a forte valorização da pesquisa colaborativa/participativa 
no contexto da sociedade que tem como pressupostos básicos a cultura digital e da 
inovação em prol da redução das desigualdades sociais e do desenvolvimento 
sustentável com equilíbrio regional em todo o território brasileiro, inclusive, nas 
regiões do interior e de faixa de fronteira do Brasil com a América do Sul.  
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Resumo 
O nosso objetivo foi evidenciar o perfil dos egressos do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas que responderam ao questionário; averiguar se esses já estão 
atuando na área de formação; colher as impressões sobre a qualidade da sua 
formação acadêmica e obter sugestões para envolvê-los nas atividades realizadas 
pela nossa IES. Os resultados mostraram que a maioria dos egressos entrevistados 
tem entre 24 e mais de 40 anos, é mulher casada e mora distante do polo de apoio 
presencial; a maioria deles está no mercado de trabalho, atuando na área de 
formação; eles estão satisfeitos com a formação que lhe foi oferecida. Entretanto, a 
coordenação precisa informar melhor aos seus alunos que o principal objetivo do 
curso é formar profissionais para atuarem na área da educação, ou seja, formar 
professores para exercer a atividade de ensino de ciências e de biologia. 
 
Palavras-chaves: Formação de professores. Destino ocupacional. Formação 
continuada.  
 

Abstract – Our goal was to demonstrate the profile of Biological Sciences Degree 
Course graduates who completed the questionnaire; consider whether these are 
already working in the area of training; gather impressions about the quality of their 
education and get suggestions for involving them in activities carried out by our IES. 
The results showed that most respondents graduates are between 24 to over 40 years 
old, married woman and live away from the face supporting pole; Most of them are in 
the labor market, working in the area of training; they are satisfied with the training that 
was offered. However, coordination needs to better inform their students that the main 
objective of the course is to train professionals to work in education, ie training 
teachers to carry out teaching activities in science and biology. 
Keywords: Teacher training. Occupational destination. Continuing education. 

 

Introdução 

Nos países que atuam na Educação a Distância as instituições de 
ensino estão procurando aliar a educação às tecnologias da informação e 
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comunicação para continuar desenvolvendo e expandindo a Educação a 
Distância, em especial, através da internet e dos recursos de multimídia, que 
permitem maior interatividade e melhor qualidade no percurso de formação.  

No Brasil, o acesso aos meios de comunicação e informação permitiu 
um crescimento significativo na oferta do número de vagas em cursos de nível 
médio e superior públicos, com prioridade para os cursos de formação de 
professores, especificamente as licenciaturas na área de Ciências Naturais e 
Exatas.  

Acreditamos que as reflexões acerca do desenvolvimento das 
metodologias e dos diferentes aspectos do planejamento didático proporcionam 
um melhor aproveitamento da prática educativa na modalidade a distância. 
Entretanto, é preciso que se pense sobre o tipo de formação que está sendo 
oferecida na educação a distância e como está sendo realizada a formação dos 
profissionais atuantes nesta modalidade de ensino.  

Este trabalho é resultado de pesquisas e reflexões realizadas ao longo 
de oito anos, na coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
à Distância, pertencente à Universidade Federal do Piauí. O referido curso 
dispõe de cinco Polos de Apoio Presencial, geograficamente distribuídos de 
norte a sul do Piauí (Canto do Buriti, Buriti dos Lopes, Simões e Gilbués).   

O nosso objetivo, nesse momento, é apresentar um recorte desses 
estudos que vêm sendo realizado desde 2008, com a implantação da primeira 
turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Modalidade a Distância. 
Desta vez, o nosso alvo será o egresso das turmas que entraram em 2008 e 
concluíram o curso em 2012, que denominamos UAB1 e as turmas que 
entraram em 2010 e concluíram o curso em 2014, que chamamos de UAB 2. 

As políticas e as ações da Universidade Federal do Piauí vinculam-se à 
formação de profissionais socialmente críticos, tecnicamente competentes e 
humanamente solidários, em sintonia com as necessidades da sociedade local 
e de seu entorno, comprometidos com valores éticos e com a construção de 
uma sociedade justa e democrática. 

Nesta intenção, nós que atuamos na coordenação do curso de 
licenciatura em ciências biológicas, desenvolvemos um processo de Avaliação 
Institucional, com o objetivo de fomentar a autocrítica institucional, garantir a 
qualidade das ações no âmbito da instituição e informar à sociedade da 
consonância dessas ações com as demandas científicas e sociais. 

A autocrítica institucional pressupõe a análise retroativa daqueles que 
aqui trilharam sua formação acadêmica e que hoje, possivelmente, encontram-
se atuando no mercado de trabalho. Para tanto, estabelecer a Política de 
Acompanhamento do Egresso é condição indispensável. 

O acompanhamento do egresso compõe, junto a outros parâmetros, 
uma das ferramentas fundamentais na construção de indicadores, contribuindo 
para a discussão das ações implementadas, considerando sua eficácia e 
repercussão. 
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Pretende-se que o acompanhamento dos concluintes possa destacar 
aspectos referentes ao curso de licenciatura em ciências biológicas oferecido 
pela Universidade Federal do Piauí em parceria com o governo estadual do 
Piauí, a partir das expectativas sociais e mercadológicas, contribuindo para o 
aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso. 

Sabemos que dado o caráter dinâmico da sociedade e a própria 
condição intrínseca da natureza humana que, por sua capacidade criativa, 
busca continuamente o aperfeiçoamento e, por isso, necessita cada vez mais 
de instituições de ensino preocupadas com o seu meio externo, procurando 
servir e influenciar esse meio (MARTINS, 1986). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo evidenciar o 
perfil dos egressos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que 
responderam ao questionário; averiguar se esses já estão atuando na área de 
sua formação; e colher as impressões sobre a qualidade da sua formação 
acadêmica. Além disso, obter sugestões para envolvê-los nas atividades 
realizadas pela nossa IES. 
 
 
Metodologia da Pesquisa 
 
Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo qualitativa e quantitativa, onde 
foram efetuadas entrevistas semiestruturadas. O foco da pesquisa foram os 
egressos da primeira turma que ingressaram em 2008.1, em um total de 200 
alunos dos quais 105 concluíram em 2012.2 e a segunda turma formada em 
2010.1, onde foram matriculados 70 alunos e concluíram 46 alunos do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, na Modalidade à Distância, ofertada pela 
Universidade Federal do Piauí, formados em 2014.2. 

Para organização das entrevistas semiestruturadas, foi elaborado e 
aplicado questionário com 16 perguntas. Em seguida foram enviadas cópias 
desse questionário aos egressos das duas turmas (151 alunos), via email para 
todos os alunos, porém, apenas 93 deles responderam.  

Nossa busca pelos egressos teve início em março de 2015 através das 
redes sociais e e-mails. No primeiro contato com cada um dos egressos 
localizados procuramos esclarecer os objetivos do nosso trabalho, enaltecendo 
sua importância e seriedade, bem como o interesse da própria instituição pelos 
dados oriundos dos mesmos. Informamos aos egressos o compromisso de 
sigilo de todos os dados pessoais, oferecendo também a opção de total 
anonimato. Posteriormente a este primeiro contato e à medida da manifestação 
do interesse dos ex-alunos em participar da pesquisa, procedemos ao envio do 
questionário eletrônico via e-mail. Nossa procura pelos egressos encerrou-se 
no dia 31 de maio de 2015. 

Através das entrevistas procuramos detectar: idade e o estado civil dos 
participantes da entrevista e a distância da moradia deles ao Polo de Apoio 
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Presencial. Além disso, buscamos saber se o egresso atuava na área de 
Licenciatura em Ciências Biológicas; avaliação deles sobre o curso; sua 
autoavaliação e quais as críticas e elogios ao curso/UFPI. Perguntamos 
também aos nossos entrevistados: “quais as sugestões para envolvê-los nas 
atividades realizadas na Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta do 
Brasil e/ou ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas? ”. 
 
Resultados e Discussão 
 
a) Características dos egressos do curso que responderam ao questionário 
 
A caracterização do cotidiano dos professores é fundamental para a 
compreensão dos aspectos que condicionam seu trabalho pedagógico. Por 
isso, é importante citar algumas características dos egressos do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas EaD, que responderam as entrevistas.  
 A primeira característica dos professores entrevistados, coletada pela 
aplicação do nosso questionário, foi a idade. A distribuição do número de 
egressos por idade, no intervalo de 24 e mais de 40 anos, foi apresentada na 
Figura 1. A distribuição dos professores egressos do nosso curso por idade 
revela que 40% da amostra têm mais de 40 anos de idade. 
 

 
Figura 1. Distribuição dos egressos entrevistados por Idade  

 
Estudos divulgados pelo INEP (2009), com base nos resultados do Censo 
Escolar da Educação Básica 2007, abalizaram que a média de idade dos 
professores da educação básica é de 38 anos com uma variação de 5 anos, 
quando se toma o conjunto de docentes de cada etapa e que as idades que 
aparecem com mais frequência (moda) cobrem um intervalo de 14 anos, 
variando entre 28 e 42 anos. Na nossa amostra, esse intervalo variou de 24 a 
mais de 40 anos, com maior frequência na faixa de 40 anos ou mais. A 
consulta aos dados de registros da coordenação do curso mostrou que os 
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nossos alunos formados até 2014 tinham, na época, entre 22 a 66 anos. 
Teixeira et al. (2014) investigando o perfil e destino ocupacional de egressos 
graduados em ciências biológicas nas modalidades a distância e presencial do 
Estado do Rio de Janeiro verificaram que os alunos de EaD se formam com 
idade média superior ou igual a 33 anos.  
 Outra característica dos professores entrevistados coletada pela 
aplicação do nosso questionário foi o estado civil. Das alternativas propostas 
(solteiro, casado, união civil estável, divorciado, separado, viúvo), 24% 
assinalaram alternativa que continha o estado civil solteiro, 73% marcaram a 
alternativa estado civil casado e, apenas, 3% dos entrevistados deixaram de 
responder essa questão.   
 Geralmente, quando perguntamos aos nossos alunos por que optaram 
pela Educação à Distância, grande parte destes responde que é por esta 
modalidade de ensino ser flexível (OLIVEIRA et al, 2010; GELLER et al 2011). 
Analisando os dados da Coordenação do curso sobre sexo se conclui que a 
maioria dos alunos é do sexo feminino e são casadas. Teixeira et al (2014) 
também constataram que há predominância de mulheres que concluíram o 
curso de Ciências Biológicas tanto na modalidade presencial quanto na 
modalidade à distância. 
 É notório que a mulher está buscando cada vez mais seu espaço no 
mercado de trabalho e como, na maioria das vezes, possui uma jornada dupla 
de trabalho e ainda precisa dar atenção à família, muitas vezes torna-se difícil 
se deslocar até o campus e optam pela Educação à Distância, que acaba 
facilitando muito na economia do tempo em sua busca pelo conhecimento.  
 Sabemos que a democratização do ensino é uma das principais 
vantagens da EAD. Muitos alunos, independente do sexo, que escolhem essa 
modalidade, geralmente, moram em cidades do interior, longe de grandes 
centros que oferecem formação superior. Esse é o caso dos nossos alunos do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Como citamos acima, os Polos 
de Apoio Presencial onde oferecemos este curso estão distribuídos de Norte a 
Sul do Piauí. Muitas vezes, os nossos alunos têm dificuldades para chegarem 
aos polos. Uma delas é a distância. Na nossa pesquisa, perguntamos aos 
nossos entrevistados: "Você reside a quantos quilômetros do Polo de Apoio 
Presencial?". Alguns egressos responderam que residem na cidade onde o 
polo está instalado (20%) e o restante reside em outras cidades, sendo a 
menor distância citada 1 km e a maior distância do polo 900 km.  
 De acordo com o Projeto Pedagógico, o curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da UFPI contempla os conteúdos próprios das Ciências 
Biológicas, como biodiversidade, biologia molecular, genética, entre outros, 
assim como as áreas de química, física e saúde, buscando atender às 
necessidades do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, visando à formação 
pedagógica e às suas especificações, contemplando uma visão geral da 
educação e dos processos formativos dos educandos. Além disso, nossos 
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discentes devem desenvolver uma visão generalista, crítica e ética, 
conscientizando-se da necessidade de atuar com qualidade técnica e 
responsabilidade socioambiental, em benefício da conservação e do manejo da 
biodiversidade, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida de todos os 
seres vivos do planeta (OLIVEIRA et al, 2006).  
 Sabemos que o mercado que mais absorve o profissional licenciado é o 
de ensino, em instituições de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Entretanto, 
o licenciado pode atuar em diferentes postos voltados para a educação 
ambiental. Esse profissional também está apto a atuar em consultorias, 
auxiliando na implantação de certificações de normas ambientais, ou, ainda, 
em indústrias ou em laboratórios voltados para biotecnologia, biologia 
molecular e outros. 
 Nas nossas entrevistas, procuramos averiguar se os egressos da nossa 
amostra já atuavam na área de Licenciatura em Ciências Biológicas; se a 
atuação iniciou antes, durante ou depois da conclusão do curso; e se não estão 
atuando por qual o motivo. Os resultados mostraram que a maioria dos 
egressos (52%) já atua na área como professores do ensino fundamental e 
médio ou como biólogo em Empresas de Consultorias para realizar Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatório de impacto ambiental do Complexo Eólico que 
está sendo implantado no Piauí. Dos egressos que já atuam na área (52%), 
26% iniciou a atividade antes da graduação, 56% iniciou durante a graduação, 
9% começou a desempenhar a atividade até um ano de formados e 9% 
iniciaram depois de 1 a 3 anos de formados.  
 Perguntamos para a parte da amostra que respondeu que ainda não 
estava atuando na área das Ciências Biológicas (48%), "qual o motivo de eles 
ainda não estarem atuando na profissão na qual foi formado?". Colocamos três 
alternativas para eles assinalarem, assim discriminadas: falta de perspectiva de 
carreira, mercado de trabalho saturado, melhor oportunidade em outra 
profissão e outras razões. Diante destas opções, 18% escolheram a alternativa 
"falta de perspectiva de carreira", 18% "mercado de trabalho saturado" e 64% 
apontaram outras alternativas, como as colocadas no Quadro I. Vale ressaltar 
que colocamos neste quadro as respostas mais interessantes. 
  
Quadro 1. Alguns depoimentos dos entrevistados, com relação às razões pelas 
quais eles ainda não estavam atuando na área na qual foram formados.  

Depoimentos 

"Já tinha outra profissão" 

"Falta de experiência para atuar na área" 

"Ainda não tive oportunidade de atuar na área" 

"Expectativa de concurso" 

"Atuei em 2013 e 2014, porém palavras negativas de um colega de 
profissão me fez cair em depressão e infelizmente abandonei a docência. 
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Eu me sentia feliz e realizada em sala de aula, elaborando trabalhos que 
motivassem os alunos a buscarem conhecimento". 

"Estou esperando abrir vagas para concurso". 

"Sou concursada, mas trabalho com Ensino Fundamental Menor". 

"Esperando ser convocada em concurso público" 

"Melhor oportunidade em outra licenciatura" 

"Apesar de ter sido aprovado em um teste seletivo para professor da rede 
estadual, tive meu contrato suspenso pela alegação de já ser funcionário 
do estado, mesmo comprovando a disponibilidade e a legalidade". 

"Fiz um concurso e não fui classificada" 

 
   
Como apresentamos acima, 48% dos nossos egressos trabalham fora da área 
de sua formação. Autores como Freitas (2007) e Rocha (2013) encontraram 
estimativa bem maiores. Freitas (2007) encontrou estimativa de 60% dos 
egressos de Ciências Biológicas formados pela UNESC trabalhando fora da 
área. Rocha (2013) avaliando o curso de licenciatura em Ciências Biológicas 
da UNIFAL-MG, na perspectiva de seus egressos, apurou que mais de 70% 
dos egressos licenciados não atuam profissionalmente na docência, nicho 
profissional para o qual deveriam ser prioritariamente formados. Esses 
resultados obtidos por Freitas (2007) e Rocha (2013) são diferentes dos nossos 
estudos. Como apresentado acima, a maioria dos nossos egressos já está 
atuando na área de formação. É importante destacar que muitos destes ex-
alunos (56%) começaram a trabalhar depois de entrarem na universidade, no 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Daqueles egressos que ainda 
não atuam na área, a maioria já tem outra atividade, mesmo que fora da área 
de formação, ou melhor, com destino ocupacional diferente de sua formação 
acadêmica. 
 
b) Avaliação do Curso e Auto Avaliação 
 
Na segunda parte da nossa pesquisa tratamos do grau de satisfação dos 
egressos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com relação a 
qualidade do curso.  
 Para tanto, inicialmente, os egressos entrevistados foram questionados 
se o curso havia atendido as expectativas de formação profissional deles. Para 
obter essa resposta, colocamos cinco alternativas (péssimo, ruim, regular, bom 
e ótimo), para que os entrevistados escolhessem uma das opções e a maioria 
dos egressos classificou de boa (55%) ou ótima (36%) a qualidade de sua 
formação profissional e, apenas, 9% qualificaram de regular. 

Perguntamos aos entrevistados se as disciplinas específicas 
proporcionaram formação adequada para o bom desempenho da atividade 
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profissional e a maior parte qualificou de boa (60%) ou ótima (30%) e uma 
pequena parte (10%) assinalou alternativa regular.    

Investigamos também se a metodologia utilizada no curso os preparou 
para os desafios enfrentados na atividade profissional. Quanto a esse 
questionamento, pelos resultados obtidos, os egressos se mostraram 
satisfeitos, porque 31% classificaram de ótima, 57% optaram pela alternativa 
boa e 12% qualificaram de regular.  

Averiguamos também se os egressos lembravam de haver participado 
de atividades de pesquisa e extensão e a maioria deles (80%) respondeu que 
sim.  Com relação à qualidade dessas atividades, eles classificaram de boas e 
ótimas; apenas 10% demonstraram insatisfação com a qualidade dessas 
atividades.   

Com relação à autoavaliação, os egressos foram questionados quanto 
ao nível de satisfação que atribuíam às suas atuações como discentes. Os 
entrevistados classificaram de regular (6%), bom (75%) e ótimo (19%), o seu 
desempenho como discente.   

O Projeto Pedagógico do Curso recomenda que 20% da carga horária 
proposta sejam cumpridas presencialmente. A Coordenação do curso sempre 
priorizou que esses 20% de carga horária sejam ministradas nos polos de 
apoio presenciais pelo professor da disciplina. O objetivo disso é que o aluno 
possa tirar suas dúvidas diretamente com o professor da disciplina. Por essa 
razão, é importante que os alunos leiam antecipadamente todo material 
didático proposto pelo professor, façam grupos de estudos virtuais e/ou 
presenciais, tirem suas dúvidas com os tutores presencias e/ou a distância. 
Além disso, frequentem as aulas presenciais e, durante a aula, possam tirar 
suas dúvidas que por ventura ainda não foram elucidadas. Além disso, o 
professor possa chamar a atenção para outros pontos importantes na formação 
do aluno (professor em formação). 

Perguntamos se os entrevistados costumavam realizar as leituras 
propostas pelos professores das disciplinas, antes das aulas presenciais e eles 
classificaram de regular (18%), bom (63%) e ótimo (19%) seus desempenhos 
para realizarem essa atividade, durante a concretização do curso.  

A respeito da assiduidade as aulas presenciais das disciplinas ofertadas 
pelo curso os egressos classificaram em regular (6%) boa (33%) e ótima (61%) 
a frequência as aulas.  

Solicitamos aos egressos que expressassem sua satisfação (elogios, 
críticas e sugestões) com Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta 
do Brasil e/ou curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Os depoimentos 
dos egressos no que diz respeito à satisfação deles com o curso foram 
organizados no Quadro II; as críticas foram apresentadas no Quadro III e as 
sugestões para envolvê-los nas atividades realizadas na Universidade Federal 
do Piauí/Universidade Aberta do Brasil (formação continuada) foram mostradas 
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no Quadro IV. Nos Quadros II, III e IV colocamos 15 depoimentos selecionados 
ao acaso, dentre os noventa e três obtidos na nossa pesquisa.    

A análise dos depoimentos obtidos nos permitiu constatar que os 
egressos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas estão satisfeitos 
com a formação que receberam. Selecionamos uma das falas de um dos 
egressos entrevistado, apresentado no Quadro II, para ilustra o exposto: 

 
"A UFPI/UAB proporcionou um curso de Ciências 
Biológicas excelente na formação de profissionais 
eticamente qualificados, capacitados para o mercado de 
trabalho no desempenho inventivo, responsável e 
competente no desenvolvimento de suas funções como 
educador". 
 

A apreciação acerca das insatisfações (críticas) dos egressos 
entrevistados com a Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta do 
Brasil e/ou curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Quadro III) revelaram 
que essas, em sua maioria, estão relacionadas "às aulas práticas de 
laboratório" que, segundo seus depoimentos, foram poucas. Em vista destas 
constatações, acreditamos ser necessário que a Coordenação do Curso reveja 
suas ações e deixe claro que o laboratório de ensino de biologia não deve ser 
usado apenas quando o professor se encontra no polo, para ministrar as aulas 
presenciais.  As primeiras providências já foram tomadas. Hoje já temos o tutor 
de laboratório e estamos desenvolvendo atividades complementares orientadas 
por professores, técnicos de laboratórios e coordenadora do curso. 

O diagnóstico dos depoimentos coletados no que diz respeito às 
sugestões para envolver os egressos nas atividades realizadas (Quadro IV), 
permitiu-nos constatar que os entrevistados têm interesse na formação 
continuada.  
 Os depoimentos apresentados nos Quadros II, III e IV deixam claro que 
os nossos egressos não identificaram a formação de professores como objetivo 
principal do curso. A possibilidade de atuação em pesquisa e outras áreas das 
Ciências Biológicas aliada à falta de esclarecimento sobre o objetivo principal 
do curso propiciam este cenário. Em vista destas constatações e também do 
empenho do Conselho Federal de Biologia em definir os limites de competência 
no exercício profissional dos biólogos bacharéis e licenciados, acreditamos ser 
necessário que a UFPI reveja sua visão sobre o curso de Licenciatura e 
dispense ao mesmo o empenho necessário para que esta modalidade assuma 
o caráter que lhe é peculiar em detrimento de qualquer eventual caráter 
“bacharelesco”.      
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Quadro II. Alguns depoimentos dos egressos no que diz respeito à satisfação 
deles com Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta do Brasil e/ou 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Depoimentos 

"Sempre cuidou para que o cursista seguisse em frente. Com comunicação 
atualizada". 

"O curso é muito bom e proporciona uma grande oportunidade para pessoas 
como eu que não tinham tempo para cursar uma graduação presencial. Tem 
ótimos professores e coordenadores também". 

"É uma instituição de ótima qualidade, que por ser a distância não deixa muito 
a desejar em relação a uma presencial; os professores bem preparados; 
acompanhamento pelos tutores em sua grande maioria foi boa, respeita a 
individualidade e soube preparar os alunos para as dificuldades". 

"Pela ampliação das oportunidades no ingresso no ensino superior, tornando 
uma realidade a formação superior para aqueles que têm menos 
oportunidades". 

"A UFPI/UAB proporcionou um curso de Ciências Biológicas excelente na 
formação de profissionais eticamente qualificados, capacitados para o 
mercado de trabalho no desempenho inventivo, responsável e competente no 
desenvolvimento de suas funções como educador". 

"O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas ofertado pela UFPI em EaD, 
é da mais alta qualidade, e a prova disso é que a maioria dos profissionais 
formados conseguiu aprovação em concurso público da área de atuação". 

"Excelentes professores conteudistas e ministrantes das aulas nos polos; 
excelente tutoria, tanto presencial quanto à distância. No geral, foi um 
excelente curso".  

"O curso foi de grande importância para enriquecer meus conhecimentos e as 
aulas práticas otimizaram o aprendizado". 

"A proposta de ensino à distância é boa; temos um ótimo laboratório, uma 
excelente biblioteca e professores capacitados". 

"É uma instituição de ensino que possui um quadro de professores 
capacitados que atinge as expectativas de seus alunos; A UFPI proporcionou 
um ensino de qualidade, transmitindo conhecimento, confiança e 
credibilidade". 

"Bons professores com titulação adequada, material didático apropriado e 
bem diversificado (apostilas, questionários, slides, etc), organização e 
disposição na atuação de todos os membros". 

"O curso de Ciências Biológicas é um curso que requer muito estudo do aluno; 
um excelente curso, pois através do mesmo aprendi muito, não só a Biologia, 
mais as metodologias utilizadas pelos professores, assim como o uso da 
plataforma e outros TICs que a EAD nos proporcionou". 

"Parabenizo e agradeço por essa oportunidade. Hoje sou bióloga e estou me 
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especializando e aprofundando mais na área graças a esse curso. Embora 
seja uma modalidade de curso que requer muito esforço e dedicação, este é 
sem dúvidas um meio de profissionalizar pessoas preparando-as para o 
futuro". 

"A Universidade tem aberto muitas portas para seus alunos, um exemplo 
disso é o programa de incentivo à docência (PIBID)". 

"A Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta do Brasil pela EaD 
expandiu o acesso à educação superior, oportunizando a qualquer público, 
pela gratuidade e flexibilidade de horário e espaço, o direito de usufruir de um 
curso superior. Além disso, oferece qualidade pelo suporte e material 
disponibilizado. O curso de Ciências Biológicas se tornou ainda mais atrativo e 
dinâmico pela possibilidade de vivenciar a prática à medida em que estuda a 
teoria, por meio de um laboratório de biologia e de programas como o PIBID. 
Em Ciências Biológicas UAB1, particularmente, a disponibilidade e o auxílio 
de profissionais como coordenador, secretário e tutores foram 
inquestionáveis". 

 
Quadro III. Alguns depoimentos dos egressos no que diz respeito às 
insatisfações (críticas) deles com Universidade Federal do Piauí/Universidade 
Aberta do Brasil e/ou curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Depoimentos 

"Um pouco falho: as pesquisas científicas não estimularam tanto os alunos, o 
foco foi educação".  

"Os encontros presenciais são muitos resumidos". 

"Os laboratórios existentes nos polos deveriam ser mais utilizados para o 
desenvolvimento de pesquisa e ser ofertado bolsas aos alunos que atuarem 
nessa área". 

"Basicamente não há criticas. A única situação que incomodou um pouco foi o 
constante atraso na entrega do material didático impresso". 

"O Polo se tornou pequeno para a quantidade de turmas que foram abertas, o 
laboratório é pouco usado e a biblioteca quase nunca está aberta para os 
alunos". 

"Que as aulas de cada disciplina retornassem a ser vivenciadas em dois dias 
como era antes, para que os alunos pudessem desenvolver mais atividades 
em sala de aula". 

"Acho que deveria incentivar mais a pesquisa cientifica, embora seja 
licenciatura. Pesquisas contribuem muito para o desenvolvimento até em sala 
de aula". 

"Seria a Universidade sonhada por todos, se fosse da modalidade do ensino 
presencial. Não adianta negar o quão seria muito mais proveitoso e a 
aprendizagem seria em dobro. Não estou dizendo que no curso a distância 
não se aprende. Sei que no curso a distância tem tutores e professores, mas 
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não substitui o professor todos os dias em sala de aula". 

"Algumas vezes enviava professor que não atendia às necessidades da 
disciplina que ministrava". 

"As aulas práticas de laboratório foram poucas e algumas deixaram desejar. 
Na vida profissional precisamos da maioria das disciplinas, mas o principal é o 
conhecimento específico". 

"Gostaria que a universidade disponibilizasse o acesso aos diplomas por meio 
dos polos ao quais fizemos e terminamos o curso. Pois por morar longe é 
muito difícil o acesso para irmos à capital somente para assinar o diploma. 
Sendo que o mesmo poderia vir para cada polo". 

"Hoje vejo a falta de mais investimento na estrutura física, tendo em vista o 
crescimento da demanda de oferta de cursos". 

"O novo sistema de avaliação de ensino SIGAA valoriza mais a quantidade 
que a qualidade do ensino, quando coloca o peso maior na prova". 

"Faltando mais ou menos um ano e meio para o término do curso os 
professores passaram a ir apenas uma vez aos encontros presenciais, ao 
invés de dois dias como era antes, e dessa forma perdemos quanto ao 
conhecimento que poderíamos ter adquirido". 

"Imagino que a falta de professores para a UAB, ausência dos professores 
conteudistas nos encontros presenciais e certa incoerência pela necessidade 
de distribuir funções para diferentes pessoas que podem não estar muito 
envolvidos em determinados processos. Por exemplo, um professor prepara a 
apostila, outro elabora as atividades e um terceiro professor recebe o material 
para ministrar aula; um professor elabora a prova (subjetiva) e outro corrige". 

 
Quadro IV. Alguns depoimentos dos egressos no que diz respeito às sugestões 
para envolvê-los nas atividades realizadas na Universidade Federal do 
Piauí/Universidade Aberta do Brasil e/ou curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

Depoimentos 

"Propor aos professores das diferentes disciplinas que elaborassem projetos 
de pesquisa em suas áreas de conhecimento e envolvessem os ex-alunos em 
suas pesquisas, assim utilizariam melhor o laboratório de biologia". 

Ofertar cursos de laboratório de biologia para os egressos, pois as aulas 
práticas são primordiais. 

"Ofertas de simpósios e conferências, entre outros" 

"No meu caso eu já estou envolvido, já faço parte deste grupo. Sou tutora 
presencial". 

"A universidade poderia criar um cadastro para ex-alunos EaD e com isso os 
manter informados de cursos a serem oferecidos pela instituição, passando 
estas informações para os mesmos via correio eletrônico". 

"Que os ex-alunos do curso de Biologia tivessem oportunidades de participar 
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dos eventos e/ou atividades desenvolvidas pelo curso". 

"Sugiro que desenvolvam eventos como seminários, congressos, pois 
contribui para a apresentação de trabalhos científicos. Sugiro também a 
criação de uma revista (regional) voltada para a publicação de artigos e 
resumos". 

"Se possível gostaria que a Universidade oferecesse cursos on line, por meio 
de vídeo conferência, ou outro meio, onde pudéssemos utilizar essas 
ferramentas da comunicação ao nosso favor, onde nós, aqui do interior do 
estado, tivéssemos oportunidade de participar de cursos, conferências, etc, 
sem que precisássemos sair de nossa cidade, ou até mesmo ausentássemos 
das nossas atividades corriqueiras. Seria uma ótima oportunidade de 
enriquecermos o nosso currículo e aprimorar os nossos conhecimentos".  

"Eu já sou membro da instituição, atuando como tutor de laboratório de 
biologia. Mas é interessante oferecer mais oportunidades para aqueles que se 
interessam em fazer parte da instituição". 

Criar cursos de capacitação para alunos e profissionais da instituição, dar 
preferência aos profissionais formados pela UFPI na concorrência para os 
cargos ou funções disponíveis. 

Ofertar um mestrado em ensino de ciências, como já proposto anteriormente.  

"Gostaria muito de atuar como tutor do curso, visto que tenho a experiência 
adquirida, prevalecido pela modalidade em questão, podendo assim contribuir 
na formação de profissionais. Realizei recentemente especialização na área, 
como preparação para oportunidade futura". 

"Considerando que ainda não tenho experiência profissional, a oportunidade 
de exercer a função de educadora nessa Instituição só irá engrandecer-me na 
construção de minha identidade profissional". 

"Fazer com que o egresso participe, crie, modifique e interaja, nas atividades 
é uma ótima forma de envolvimento". 

"Oferta de curso de especialização, mestrado e até doutorado, na modalidade 
a distância".  

 
 

Considerações finais 
 
A observação da trajetória dos ex-alunos serve como fonte de informações 
gerenciais, permitindo a tomada de decisões sobre o planejamento de cursos, 
arranjos didáticos pedagógicos e modalidades de programas que desenvolvam 
uma polivalência e identidade profissional capazes de interagir e de atender às 
mutações do mercado de trabalho. 
 À medida em que não existe uma sistemática consolidada de 
acompanhamento dos egressos, não há meio de saber se as IES cumprem 
bem seu papel de prepará-los para a realidade profissional. Esse foi nosso 
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principal objetivo: obter conhecimento sobre a qualidade dos profissionais que 
ofertamos ao mercado de trabalho de maneira informal, através dos egressos. 
 A adesão à avaliação por parte de toda a comunidade acadêmica: 
professores, alunos e funcionários técnico-administrativos são extremamente 
importantes para o sucesso da organização. Essa cultura deve começar a ser 
formada nos primeiros anos em que os alunos ingressam no curso. Esse 
acompanhamento nós fazemos desde o primeiro ano do curso (OLIVEIRA et al 
2010; RODRIGUES et al, 2011; OLIVEIRA et al 2012; OLIVEIRA et al 2013a; 
OLIVEIRA et al 2013b; OLIVEIRA et al 2014). Porque temos consciência de 
que a prática sistemática do acompanhamento de egressos nas IES requer 
uma mudança de mentalidade, uma nova cultura voltada para a eficiência, para 
a qualidade e para a relevância social dos resultados. Somente assim, 
poderemos aprender com os erros cometidos, corrigir as falhas e melhorar o 
desempenho institucional. 
 Por meio dessa pesquisa, constatamos que as maiorias dos nossos 
egressos estão no mercado de trabalho, atuando na área de formação; eles 
estão satisfeitos com a formação que lhe foram oferecidas. Entretanto, a 
coordenação precisa informar melhor aos seus alunos que o principal objetivo 
do curso é formar profissionais para atuarem na área da educação.  
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DEMANDAS DE FORMAÇÃO: O ALCANCE DA ****** NO 
CENÁRIO EDUCACIONAL MINEIRO 

 

**1, **2, **3 , **4 e **5 

 

1 ***, e-mail 

2 ***, e-mail 

3 ***, e-mail 

4 ***, e-mail 

5 ***, e-mail 

    

 

Resumo – O presente trabalho apresenta de forma ainda não conclusiva um recorte 
de uma pesquisa exploratória em andamento cujo foco é a identificação do perfil de 
servidores da ****, que participam das ações de formação, na modalidade a 
distância, oferecidas pela *****.   Conhecer o perfil desses sujeitos e o grau do seu 
interesse em participar de ações de formação é de fundamental importância e um 
viés estratégico para a democratização e qualidade do ensino.  A ****** tem investido 
na modalidade educação a distância devido a sua potencialidade na socialização e 
ampliação da informação e conhecimento, sobretudo quando se pensa no 
desenvolvimento profissional e na formação continuada de professores. Neste 
sentido, os dados analisados foram obtidos a partir de um questionário inicial, 
disponibilizado na plataforma Moodle da ******, no período de fevereiro de 2012 a 
junho de 2014.   Neste mesmo período a plataforma teve aproximadamente 57 mil 
usuários cadastrados, sendo que desse total, 22.994 responderam ao questionário, 
o que corresponde a cerca de 40%. Os resultados iniciais apontam para a eficácia 
das propostas de formação e para importância atribuída pelos educadores a essas 
ações, na medida em que oferece àqueles que têm dificuldades de acesso à 
formação continuada a possibilidade de continuidade dos estudos.  Assim, este 
trabalho pretende conhecer esses educadores, espalhados nos 853 municípios 
mineiros, e quais as ações formativas necessárias para a promoção da inclusão 
social e para a melhoria da qualidade da educação no *******.  

Palavras-chave: Educação a distância, formação continuada, democratização do 
ensino 

 

Abstract – This paper presents a way not yet conclusive a clipping an exploratory 
research in progress whose focus is the identification of Secretariat server profile 
State of Education of Minas Gerais, participating in training activities, in the distance, 
offered by ****** - School of Education and Professional Development of Minas 
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Gerais Educators. Knowing the profile of these subjects and the degree of interest in 
participating in training activities is of fundamental importance and a strategic bias 
towards democratization and quality of education. The ****** has invested in 
education distance mode due to its potential in the socialization and expansion of 
information and knowledge, especially when one considers the professional 
development and continuing education of teachers. In this sense, the data analyzed 
were obtained from an initial questionnaire, available on the Moodle platform of ******, 
from February 2012 to June 2014. During this period the platform had about 57,000 
registered users, and of this total, 22 994 answered the questionnaire, which 
corresponds to about 40%. Initial results point to the effectiveness of the proposed 
training and emphasis placed by educators to these actions, in that it offers to those 
who have difficulties in accessing continuing education the possibility of continuing 
studies. This work aims to meet these educators, scattered in 853 municipalities of 
Minas Gerais, and what training activities necessary for the promotion of social 
inclusion and improving the quality of education in the state of Minas Gerais. 

Keywords: Distance education, continuing education, democratization of education 

 

Introdução 

A educação a distância pode ser caracterizada como uma modalidade de ensino 
aprendizagem mediado por tecnologias, na qual professores e estudantes estão 
separados espacial e/ou temporalmente (MORAN, 2002). 

De acordo com o decreto n. 5.622 de 19 de dezembro de 2005 a educação a 
distância pode ser 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.” (Art. 1º, DECRETO N. 5622, 2005). 

Segundo Moore e Kleskey (2007) a educação a distância pode ser qualificada 
como aprendizado planejado, exigindo técnicas especiais desde a concepção do 
curso, instrução e comunicação mediada por tecnologias diversas, além da 
necessidade de estratégias organizacionais e administrativas especiais.  

Além das características citadas acima, acrescentamos ainda que a educação 
a distância apresenta um grande potencial para a democratização do acesso à 
educação; a fomentação de uma educação continuada para profissionais em exercício 
e incentivo à autonomia no processo de aprendizagem (GARCIA ARETIO 1996). 

O uso da modalidade educação a distância não apenas amplia oportunidades 
para indivíduos que estão em tempos e espaços diferentes, mas também atua como 
um fator de desenvolvimento da educação, presencial ou não. Segundo Moraes 
(2010), a educação a distância:  

“(...) adquire, sem traumas, uma espécie de direito natural ao erro, com a tácita 
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permissão para ousar na gestação de métodos, materiais e procedimentos. Não por 

acaso, alguns desses recursos migram em seguida para o ensino presencial, 

fertilizando-o e sugerindo novas metodologias, novas formas organizacionais, novos 

papéis.” (MORAES, 2010). 

 

Nesse sentido, a ***** vem investindo na modalidade de educação a distância 
devido a sua potencialidade na socialização e ampliação da informação e do 
conhecimento, sobretudo quando se pensa no desenvolvimento profissional e na 
formação continuada de professores (SANTOS, 2011).  

O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa exploratória, de 
forma ainda não conclusiva, cujo foco está na identificação do perfil dos servidores da 
****, que participam das ações de formação e capacitação, na modalidade a distância, 
oferecidas pela ******. Conhecer o perfil desses sujeitos, suas expectativas, 
necessidades  e o grau dos seus interesses em participar de ações de formação é de 
fundamental importância e um viés estratégico para a democratização e qualidade do 
ensino.   

 

 

***** 

A ****** é a ********, criada pelo governo pela Lei Delegada no. 180, de 20 de janeiro 
de 2011, como um órgão capaz de realizar ações de formação continuada objetivando 
a melhoria da oferta pública de educação do *******. 

A concepção pedagógica da Escola de Formação parte da premissa de que 
Formar educadores é uma tarefa profundamente complexa, e a escolha de uma 
metodologia para atender 160 mil educadores precisa, também, apresentar as 
características da complexidade que a tarefa exige. Isso significa que um bom modelo 
para um grupo pode não o ser para outro, dependendo das expectativas e desejos 
dos participantes. A ****** pretende ser a Escola da Escola e pertencer, ao coletivo, à 
rede de escolas. Nessa perspectiva, busca traçar um novo caminho, cujo eixo central 
desse mosaico seja a construção de percursos de formação articulados (DALBEN, 
VIANNA & BORGES, 2013).  

A missão da Escola de Formação é potencializar processos de formação, por 
meio da criação, pesquisa, divulgação, avaliação, reflexão e experimentação de boas 
práticas de gestão e interação pedagógica, objetivando melhorar o desempenho 
educacional das escolas, dos educadores de modo geral e, consequentemente, dos 
estudantes mineiros (DALBEN, VIANNA & BORGES, 2013). 

Para realizar essa missão a ****** se apoia em ações presenciais e a distância, 
por meio de propostas realizadas por ela e por demandas advindas da ********* e, 
especialmente das escolas e seus educadores.  
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem da ****** 

Para a oferta de cursos na modalidade EaD, a ****** adotou a plataforma MOODLE 
(acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning), um dos softwares mais 
utilizado no mundo. É um sistema modular de ensino a distância, de código livre, que 
visa contribuir para que o processo de ensino aprendizagem ocorra por meio da 
construção e reconstrução do conhecimento de forma colaborativa. Atualmente a 
****** utiliza a plataforma MOODLE, versão 2.5.  

Uma das justificativas dessa plataforma ser mais utilizada trata-se do fato de 
possuir código aberto, ou seja, permitir a customização do software de acordo com a 
necessidade da instituição que irá utilizá-la. Sendo assim, a ****** adaptou as 
estruturas conforme a necessidade, tanto nos layouts quanto nos recursos 
tecnológicos (plug-ins de atividades). 

Este ambiente virtual de aprendizagem viabiliza a distribuição da informação e 
a comunicação entre tutores e alunos, entre alunos e alunos e entre tutores e tutores. 
Trata-se de uma comunicação de mão dupla, pois todos podem e devem participar 
postando mensagens, tarefas e materiais de estudo. Desse modo, para ser 
efetivamente um AVA, é importante que essa plataforma não seja usada somente com 
fins informativos, mas também como espaço de mediação, diálogo, e discussão. 
Assim, é fundamental o papel da equipe de professores e tutores que devem fazer 
desse espaço virtual um ambiente de ensino e aprendizagem (*********/******, 2012). 

 

Metodologia 

A pesquisa exploratória da ****** tem por objetivo mapear as demandas dos 
educadores da rede pública do *******.  Conta com a análise dos dados obtidos durante 
os três primeiros anos de funcionamento dessa escola por meio dos instrumentos: 
Questionário de Matrícula no Ambiente Virtual da ******, Questionário de avaliação de 
cursos e eventos e Dados do Sistema Regint -  sistema de registro de interesse e 
matrículas em cursos propostos no Programa Oferta Livre de Cursos. 

A etapa de análise dos dados obtidos a partir do Questionário de Matrícula, 
objeto deste artigo, tem caráter quantitativo e qualitativo e tem como objetivo identificar 
o perfil dos servidores da educação que participam das ações de formação da ******, 
na modalidade a distância. Para isso, foi disponibilizado um questionário, no Ambiente 
Virtual, no período de fevereiro de 2012 a junho de 2014, de preenchimento não 
obrigatório. Esse questionário tem por finalidade servir de instrumento para conhecer 
os servidores, suas características e suas necessidades de formação.   

O questionário está estruturado em quatro sessões: Dados Pessoais; Perfil 
Tecnológico; Hábitos de estudos e técnicas utilizadas para elaboração do trabalho; e 
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Formação escolar e pretensão de formação profissional.  

 

 

Resultados Iniciais 

A **** possui, aproximadamente, 160 mil servidores, atuando em mais de 3 mil 
escolas, distribuídas pelos 853 munícipios. Desse total, no período de 2012 a 2014, 
aproximadamente 57 mil pessoas, entre servidores e comunidade escolar, acessaram 
o Ambiente Virtual da ******. O questionário utilizado para coleta de dados desta 
pesquisa obteve 22.994 respostas de educadores, o que corresponde a 40% do total 
de pessoas que acessaram o Ambiente Virtual. 

Os resultados apontam, não apenas para a pertinência e eficácia das propostas 
de formação da ****** na modalidade de educação a distância, mas, também, para a 
importância atribuída pelos educadores a essas ações.   

O ******* é organizado em 47 Superintendências Regionais de Ensino – SRE, 
e os resultados apontaram para uma distribuição homogênea de seus servidores da 
educação na participação do questionário (Figura 1).  

 

 

 

 

Percentual de participação no questionário por S.R.E. 
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Figura 1: Percentual de educadores que responderam ao questionário de matrícula 
por SRE. Total de Participantes: 22.994. 

O grupo de educadores que responderam ao questionário é composto 
predominantemente por moradores da Zona Urbana (aproximadamente 90%), na 
faixa etária de 41 a 50 anos (35%) e 31 a 40 anos (31%). 

Em relação ao perfil tecnológico, os dados indicam que a maioria dos 
servidores que responderam ao questionário possui computador em casa (91%) e já 
realizou algum curso na modalidade a distância, sendo que 50% utilizaram um 
ambiente virtual de aprendizagem. 

Quanto ao uso de ferramentas de edição, 87% das pessoas responderam saber 
utilizar editores de texto, 44% afirmaram utilizar editores de planilha e 50% utilizam 
editores de apresentação. (Figura 2) 

Foi realizado um levantamento para verificar a interação deste servidor com a 
tecnologia e o seu envolvimento com as ações formativas a distância. 

 

 

 

Percentual de conhecimento de ferramentas de edição. 

 

Figura 2:Percentual de conhecimento de ferramentas de edição – Editores de textos, 
editores de planilhas e editores de apresentação. 

Fonte: Questionário de Matrícula – Plataforma Virtual de Aprendizagem da ****** 2012 - 2014 

Total: 22.994 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

7 

Esses dados apontam para um perfil característico dos educadores 
participantes dessa pesquisa. Alguns estudos indicam um baixo letramento digital dos 
educadores, enquanto que na nossa pesquisa um número significativo dizem possuir 
conhecimento sobre o uso de ferramentas de edição e afirmam ter realizado algum 
curso na modalidade a distância.  É importante estar atento que a participação no 
questionário ocorreu por livre iniciativa dos educadores que acessaram a plataforma 
interessados em cursos de formação continuada. Isso revela que trata-se de um 
público que tem a prática de buscar esses conhecimentos. 

Autores como Demo (2008), apresentam reflexões sobre a relevância do uso 
das tecnologias da informação e comunicação na formação continuada de educadores 
e na sua prática pedagógica. Nos dias atuais, essa demanda vem se intensificando 
tendo em vista as necessidades constantes de formação. 

Em relação às demandas de políticas ou programas de formação, as áreas 
mais solicitadas foram: Informática/tecnologia de comunicação e informação (42%), 
Conteúdos do Ensino Fundamental (41%), Ensino e Aprendizagem (37 %) e 
Conteúdos do Ensino Médio (36%).  (Figura 3) 

 

 

 

Áreas Indicadas pelos participantes para a construção de políticas ou programas de formação 

 

Figura 3: Quantitativo de indicações de áreas para construção de políticas ou programas de 
formação. 

Fonte: Questionário de Matrícula – Plataforma Virtual de Aprendizagem da ****** 2012 - 2014 
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Os dados apontam o interesse dos educadores em temas relacionados ao uso 
das tecnologias da informação e comunicação. No contexto atual, o uso dessas 
tecnologias tem exigido uma postura diferente dos educadores diante do processo de 
ensino aprendizagem. Destaca-se também o interesse em formação nos conteúdos 
específicos das disciplinas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. 

A partir dos dados do questionário alguns aspectos estão sendo analisados 
como indicadores para reestruturar ou intensificar as ações de formação continuada. 
Percebe-se o interesse da maioria dos educadores em áreas de formação 
relacionadas com as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs. Isso 
corrobora com o que afirma Nascimento (2001, apud NAZARIO & LEME, 2013) em 
que “as novas tecnologias educacionais passam a exigir do profissional docente novas 
posturas frente ao conhecimento e ao processo cognitivo de aprendizagem de seus 
alunos”. 

 

Considerações 

Esta pesquisa pretende conhecer melhor os servidores da educação que atuam na 
rede estadual de ensino, espalhados nos 853 municípios mineiros. Além disso, busca 
identificar quais ações formativas são urgentes e necessárias para a promoção da 
inclusão social e digital do educador, frente aos desafios impostos pela sociedade do 
conhecimento, bem como para a melhoria da qualidade da educação no *******. Os 
dados obtidos até esta etapa da pesquisa apontam que os educadores possuem 
interesse na formação continuada e apontam áreas de maior relevância.  

Na atualidade, faz-se necessário que as políticas públicas preocupem-se em investir 
nos educadores a fim de que estes profissionais resignifiquem suas práticas 
pedagógicas superando o modelo tradicional presente nas escolas. Isso dependerá 
mais das intervenções pedagógicas que serão realizadas utilizado os recursos 
tecnológicos, do que a mera inserção destes equipamentos na escola.(Santana, 2010) 
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FLUÊNCIA TECNOLÓGICA DOS TUTORES NO MOODLE:
POTENCIAL PARA PRÁTICA DIALÓGICO-PROBLEMATIZADORA
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Resumo – Investigamos a fluência tecnológica (habilidades contemporâneas, conceitos
fundamentais  e  capacidades  intelectuais) dos  tutores  na  prática  dialógico-
problematizadora  durante  a  realização  de  atividades  de  estudo  no  Moodle.
Metodologicamente, desenvolvemos pesquisa-ação em cursos de capacitação de tutores
realizando diagnósticos via questionários tipo survey. Analisamos os resultados à luz das
categorias  interatividade,  interação,  colaboração  e  monitoramento  eletrônico.
Concluímos que fluência tecnológica é essencial para o diálogo e problematização dos
conteúdos  curriculares  no  processo  ensino-aprendizagem  em  ambientes  virtuais  em
rede.

Palavras-chave:  fluência  tecnológica,  prática  dialógico-problematizadora,  tutoria  no
Moodle.

Abstract –  The technological fluency (contemporary skills,  fundamental concepts and
intellectual abilities) of tutors in problem-posing dialogue practice was investigated, during
the performance of study activities at the Moodle.  Methodologically, a research-action
was developed in the tutors training courses and diagnoses were conducted through type
survey  questionnaires.  The  results  were  analyzed  in  the  light  of  the  interactivity,
interaction,  collaboration  and electronic  monitoring  categories.  We concluded that  the
technological  fluency  is  essential  for  the  dialogue  and  the  problematization  of  the
contents in the teaching-learning process in networked virtual environments. 

Keywords: technological fluency, problem-posing dialogue, tutoring at the Moodle. 

1. Introdução

É indiscutível o processo de transição que vem ocorrendo no âmbito educacional vigente,
em  face  do  desenvolvimento  tecnológico,  uma  vez   que  tem  provocado  inúmeras
transformações  nas  esferas  política,  econômica,  social,  cultural  e  científica.  Nesta
perspectiva, torna-se imperativo o surgimento de novas formas de aprender e ensinar
baseadas em novas concepções do fazer pedagógico. 

A preocupação com o processo ensino-aprendizagem vem acompanhando essas
transformações,  provocando  problematizações  em  relação  ao  desenvolvimento  do
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conhecimento. A medida que novos recursos educacionais surgem, o processo ensino-
aprendizagem  precisa  ser  constantemente  discutido,  permitindo  mediação  que  tenha
como  foco  o  processo  de  aprendizado  e  como  suporte  os  recursos  das  tecnologias
educacionais em rede.

As  modificações  que  a  tecnologia  tem  alavancado  refletem  diretamente  no
processo ensino-aprendizagem. O conteúdo e a informação passam à alternar ação e
interação  entre  os  envolvidos  no  processo.  Diante  desse  contexto,  os  modelos  de
Educação a Distância (EaD), por seu amplamente mediada por tecnologias em rede, vem
evoluindo com relação aos recursos educacionais, performance docente e discente no
que  se  refere  à  necessidade  de  selecionar  informações  e  transformá-las  em
conhecimento. 

A intensidade  das  interações  está  diretamente  relacionada  com a  qualidade  e
integração das ações de diferentes sujeitos, dentre as quais destacamos as atribuições do
tutor  como foco  de  pesquisa.  Sendo,  junto  ao  professor,  um dos  pilares  de  extrema
importância para o sucesso do processo ensino-aprendizagem a distância, a atuação do
tutor está baseada no trabalho colaborativo e dialógico. O desempenho da atividade de
tutoria requer fluência nas tecnologias em rede como os Ambientes Virtuais de Ensino-
Aprendizagem (AVEA). Isso é primordial para monitorar eletronicamente a interatividade,
interação e colaboração (autoria e coautoria) com vistas à elaboração de diagnósticos
apurados do progresso nos estudos. 

Considerando a relação direta do tutor com as formas de comunicação em EaD, a
prática  colaborativa do mesmo se torna extremamente importante, pois ele articula as
relações dialógicas estabelecidas entre os sujeitos que se encontram em lugares e tempo
diferentes. Nesse  contexto, a fluência tecnológica se torna requisito para mediação que
desafia os estudantes à procurarem se apropriar sempre mais dos conteúdos curriculares,
a fim de produzir e problematizar informações, e não somente absorvê-las.

Portanto,  por  interferir  diretamente  no processo ensino-aprendizagem ocupando
espaços didáticos em cursos na modalidade a distância,   analisamos as implicações da
fluência  tecnológica  dos  tutores  na  Prática  Dialógico-Problematizadora  (PDP)
desdobrando  a  análise  em quatro  categorias: interatividade,  interação,  colaboração  e
monitoramento.  Com base  nesse  esboço  conceitual,  estruturamos  a  produção  nesse
artigo  em seções:  - Fluência  tecnológica  do tutor:  conceito  e compreensão;  -  Prática
dialógico-problematizadora: do que estamos falando?; - Resultados e discussões. 

2. Fluência Tecnológica do Tutor: conceito e compreensão

A  fluência  tecnológica,  como  princípio  basilar  da  PDP,  refere-se  ao  conhecimento
necessário que o tutor precisa desenvolver para implementar suas atribuições. Perpassa
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a utilização das ferramentas tecnológicas, compreensão de tudo que é possível criar com
elas, modificando e ampliando ideias colaborativamente (KAFAI et al, 1999; SCHNEIDER,
2012).

Para Papert e Resnick (1995), ser digitalmente fluente envolve não apenas saber
como  usar  ferramentas  tecnológicas,  mas  também  saber  como  construir  coisas
significativas com essas ferramentas. Tais ações são efetivadas no momento em que o
tutor tem a possibilidade de mediar e monitorar, na prática, as atividades de estudo que
proporcionam interação, interatividade, participação colaborativa e dialógica. 

Segundo Kafai et. al. (1999), ser fluente tecnologicamente é ter a capacidade de
reformular conhecimentos,  expressar-se criativamente e de forma adequada,  a fim de
produzir e gerar informação. O tutor que conhece e desenvolve habilidades em relação às
ferramentas  educacionais  tem  possibilidade  de  criar,  modificar,  explorar  e  adaptar
interativamente esses artefatos, compartilhando novos conceitos, funções, programas e
ideias.

Sendo fluente no Moodle, o tutor problematiza situações a partir das necessidades
dos estudantes, atribuindo maior significado à produção colaborativa. Kafai et. al. (1999)
ressaltam  que  “ser  fluente  é  pessoal  no  sentido  de  que  os  indivíduos  fluentes  com
tecnologias da informação avaliam, distinguem, aprendem e usam novas tecnologias da
informação conforme apropriado para suas atividades pessoais e profissionais” (p. 6-7,
tradução própria).

O Decreto 5.622, art.1º (BRASIL, 2005) contempla a fluência tecnológica quando
destaca a “utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação” na educação
a  distância.  Da  mesma  forma  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  1999,
p.108),  destacam  a  importância  de  “saber  utilizar  diferentes  fontes  de  informação  e
recursos tecnológicos para adquirir  e construir  conhecimentos”.  O desenvolvimento da
fluência deve ser estimulado a partir das oportunidades de compreensão de conceitos
ligados  à  recursos  tecnológicos  e  à  formação  da  capacidade  de  colaboração  para
resolução de problemas.

[…]  deve envolver  competências conceituais,  tais  como pensamento crítico,
abordagens inovadoras para resolução de problemas, competências práticas
para navegar em ambientes de mídia e informação e competências tais como
interação  via  redes  sociais,  cidadania  digital  e  habilidades  para  interação
intercultural (MANSELL, 2015, p.06).

  Nesse  sentido,  faz-se  necessário  o  desenvolvimento  de  habilidades
contemporâneas, conceitos fundamentais e capacidades intelectuais, conforme destacado
na Figura 1. Os  conceitos  fundamentais referem-se  à  conhecimentos  teóricos
relacionados à redes, computadores, sistema de informações, representação digital  da
informação, limitações da tecnologia, impacto na sociedade da informação, modelagem e
abstração.  Esses  conhecimentos  técnicos  viabilizam maior  compreensão  do  tutor  em
relação às ferramentas, assim como acesso aos benefícios que ela oferece. 
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Figura 1: Capacidades requeridas para alcance da Fluência Tecnológica  Fonte: Elaborado
pelos autores com base em Kafai et al, 1999.

As  habilidades  contemporâneas perpassam  o  uso  da  internet  para  encontrar
informações, do computador para estabelecer comunicação, editores gráficos, materiais
instrucionais, sitemas de banco de dados e configurações em geral. Habilidades essas
que capacitam o tutor  em relação à compreenção de tudo o que é possível criar com as
tecnologias em rede (no nosso caso com as ferramentas do Moodle), assim como de
resolver atividades de estudo. 

Capacidades  intelectuais envolvem  ações  de  colaboração,  teste  de  solução,
gerenciamento de situações complexas, pensando abstratamente sobre a implementação
das tecnologias,  sua níveis de pesquisa nas atividades de estudo compreendendo os
conceitos relacionados, assim como de os  utilizar em diferentes contextos educacionais.
Desenvolve a capacidade crítica, conseguindo avaliar a metodologia mais adequada para
potencializar o processo ensino-aprendizagem. 

A  fluência  tecnológica,  desdobrada  em  conceitos  fundamentais,  habilidades
contemporâneas  e  capacidades  intelectuais,  possibilita  a  análise  regular  do
desenvolvimento das atividades propostas, do acesso aos recursos, da identificação de
dificuldades individuais e/ou coletivas. Lembrando que essas proposições conceituais são
fundamentais  para  analisar  a  prática  do  tutor  do  ponto  de  vista  da  interatividade,
interação, colaboração e monitoramento. 

Na perspectiva da PDP do tutor em cursos mediados por tecnologias em rede é
fundamental desenvolver fluência (utilizar, compreender e criar soluções) para: a) apoiar a
comunicação; b) ampliar a interação; c) auxiliar o gerenciamento do tempo e dos estudos;
d)  conduzir  as  discussões  nos  fóruns;  e)  manter  registro  e  contato  regular  com  os
estudantes durante todo o curso;  f)  gerenciar  relatórios;  g)  implementar  pesquisas de
avaliação.  Capacidades  intelectuais,  conceitos  fundamentais  e  habilidades
contemporâneas são condicionantes na prática do tutor ao desenvolver sua função de
apoio às atividades do professor em cada disciplina/curso.



XII - Congresso Brasileiro de
Ensino Superior a Distância

I - Congresso Internacional de
Ensino Superior a Distância
Salvador/BA, 30.11.2015 –

03.12.2015
UNIREDE

Nesse sentido, a fluência tecnológica dos tutores está diretamente relacionada ao
conhecimento,  que  implica  saber  utilizar  as  tecnologias  educacionais  e  problematizar
atividades de estudo com significado a partir delas, desenvolvendo, assim, PDP. No tópico
que  segue,  apresentamos  mais  especificamente  a  perspectiva  epistemológica dessa
prática,  a  fim  de  contextualizar  melhor  as  diretrizes  que  fundamentam  a  análise
construída.

3. Prática Dialógico-Problematizadora: do que estamos falando?

Fundamentada na perspectiva freireana, entendemos a  PDP como potencializadora do
processo  ensino-aprendizagem  na  medida  em  que  gera  problematização  e
conscientização crítica em torno dos conteúdos curriculares. A PDP perpassa as  ações e
operações necessárias à interação, colaboração, interatividade e monitoramento (Figura
2).

Figura 2: Princípios da PDP.  Fonte: Elaborado pelos autores.

A prática  fundamentada  na  problematização  e  no  diálogo  leva  o  estudante  à
relacionar  sua  realidade  vivida  com  a  fundamentação  científica  dos  conhecimentos
ensinados na escola, o contexto político e histórico em que se insere. Aprender não é
simplesmente  internalizar  uma  informação  recebida,  e  sim  discutir,  correlacionar  e
problematizar sobre ela. Isso se constitui  num ato de descoberta e não numa simples
transferência de conhecimento (FREIRE, 1983). 

Considerando  que  a  apropriação  do  conhecimento  ocorre  num  sistema  de
interação,  a  PDP (interação e  produção colaborativa)  do  tutor,  ao  apoiar  a  docência,
fomenta aprendizagem e desenvolvimento cognitivo para constituição de sujeitos aptos ao
pleno  exercício  da  cidadania.  O  diálogo-problematizador  permite  essa  visão  crítica,
possibilitando clareza das ações em inúmeras situações. Ser problematizador significa
atuar  na  perspectiva  da  transformação  tornando  melhores  as  condições  pessoais  e
profissionais das pessoas. 

Trabalhar  nessa  perspectiva  epistemológica  requer  o  desenvolvimento  do
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pensamento  crítico  do tutor  frente  à realidade educacional  em que atua.  Conceber  a
realidade concreta (que freireanamente quer dizer o mundo mais a visão do mundo) de
forma emancipatória implica a superação da relação vertical do ensino dogmatizador e a
instauração de uma relação dialógica. Na PDP, a produção do conhecimento é resultante
de um sistema de coautoria entre professores, tutores e estudantes.

Por  isso,  no  processo  educacional  mediado  por  tecnologias  em  rede  como  o
Moodle,  desenvolver  fluência  é  condição  para  o  aprimoramento  da  PDP  tanto  nas
atividades individuais  quanto  colaborativas.  Somente  assim,  é  possível transitar  pelos
recursos  e  atividades envolvendo  os  estudantes  na  compreensão  e  resolução  dos
problemas,  viabilizando  os  objetivos  da  educação  escolar  que  é  a  assimilação  dos
conhecimentos científicos-tecnológicos-sociais-culturais.

3.1 Interação

A interação,  como ação  entre  os  sujeitos,  é  o  diálogo-problematizador  em torno  dos
recursos e atividades de estudo. Se constitui  como base para o desenvolvimento dos
conteúdos  curriculares  efetivando-se  através  da  resolução  de  situações-problema  e
discussão em torno da descoberta de novos conhecimentos. O diálogo-problematizador
gera consciência crítica e compromisso com a transformação da realidade através da
mobilização de condutas colaborativas, compartilhamento de ideias, reflexão em torno
das situações-limite e autonomia na tomada de decisão.

As ferramentas do Moodle expandem as possibilidades de interação, viabilizando
condições  indispensáveis  ao  caráter  dialógico-problematizador  da  educação  escolar
mediada  por  tecnologias  em  rede.  A interação  proporciona  o  uso  das  interfaces  de
comunicação como potencializadoras de problematizações, questionamentos, confronto
de ideias e soluções, reforçando, assim, o caráter participativo e formativo das atividades. 

O  diálogo  durante  as  atividades  de  estudo,  possibilitado  pela  interatividade
(manipulação dos materiais didáticos), refere-se à interação entre professores, tutores e
estudantes, tornando-se componente essencial do aspecto social, psíquico e cultural da
aprendizagem. Essa ação comunicativa implica o comprometimento do tutor responsável
pelo monitoramento eletrônico (diagnóstico da aprendizagem dos estudantes). Segundo
os Referenciais de Qualidade (BRASIL, 2007, p.11-12) [...] em um curso a distância o
estudante deve ser o centro do processo educacional e  a interação deve ser apoiada
em um adequado sistema de tutoria e de um ambiente computacional, especialmente
implementados para atendimento às necessidades do estudante(grifo nosso). 

O princípio da interação implica organização e diálogo em torno dos problemas e
reflexão   compartilhada  das  soluções  encontradas  (MALLMANN,  2008).  Como  a
comunicação depende, em muitos casos de envio/recebimento de mensagens textuais, o
tutor  precisa  compreender  os  efeitos  da  distância  e  da  tecnologia  de  forma a  poder
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escolher o melhor método de fazer chegar a mensagem, e criar as mensagens de forma a
utilizar a tecnologia de forma eficiente (COMMONWEALTH, 2003).

3.2 Colaboração

O  aprendizado  colaborativo  tem  como  base  a  interação,  que  sustenta  a  construção,
inserção,  argumentação  e  contra-argumentação  (problematização)   que  modela  o
processo ensino-aprendizagem, valorizando a participação do estudante na construção do
conhecimento. A colaboração se torna ação de compartilhar os objetivos e os problemas
visando a construção do conhecimento e a aprendizagem. 

A colaboração envolve trabalho coletivo, entre sujeitos, "ainda que tenham níveis
distintos  de  função,  portanto  de  responsabilidade,  somente  pode  realizar-se  na
comunicação"  (FREIRE,  1983,  p.197).  Essa interdependência  promove a  interação,  o
respeito à opinião do colega, o diálogo, a busca para respostas às problematizações. Os
sujeitos tornam-se (co)autores da ação educativa. 

O  Moodle  se  torna  o  ambiente  no  qual  os  estudantes,  tutores  e  professores
colaboram  uns  com  os  outros.  Como  um  espaço  de  comunicação  multidirecional,
possibilita a construção do conhecimento de forma coletiva. Ações intencionais do tutor,
nesse sentido, devem considerar a fluência tecnológica e a interação multidirecional entre
os participantes, dinamizando, assim, a produção do grupo e as ações coletivas. 

No entanto, não basta dispor desse ambiente interativo e colaborativo sem efetivar
comunicação dialógica-problematizadora que se realiza a partir de situações-problema. O
tutor,  atuando  como  apoio  à  docência,  precisa  problematizar  diferentes  situações,
mobilizando condutas colaborativas entre os estudantes ao longo do processo ensino-
aprendizagem. 

A fluência tecnológica do tutor  é  componente decisivo para a PDP medida por
tecnologias em rede, pois,  para saber  conduzir  o processo,  necessita  ter  clareza dos
aspectos que envolvem a aprendizagem colaborativa no ambiente, fazendo com que os
estudantes  realmente  colaborem  durante  as  atividades  de  estudo  propostas  pelo
professor. Essa prática, viabilizada pelas ferramentas do Moodle, oportuniza a coautoria e
o  confronto  de  ideias,  favorecendo  a  autonomia  do  estudante  no  processo  ensino-
aprendizagem. 

3.3 Interatividade

A interatividade, como ação do sujeito de agir na manipulação de objetos, no nosso caso
as  tecnologias,  tem  importância  fundamental  na  PDP  no  Moodle,  pois  se  constitui
caminho  para  a  efetivação  da  interação,  da  problematização  e  colaboração.  A
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interatividade quer dizer saber onde, como, quando e para quê “clicar” para ter acesso
aos recursos e atividades de estudo influenciando na resolução dos problemas. 

Relaciona-se à operações básicas de navegabilidade pelas ferramentas de trocas
de informações, comunicação e disponibilização de material didático. Efetiva-se a partir
da navegabilidade pelas interfaces e ferramentas do Moodle, contribuindo com o processo
de construção e compartilhamento do conhecimento. 

O  Moodle  apresenta  interfaces  e  ferramentas  decisivas  para  a  construção  da
interatividade. Ao integrar várias linguagens (sons, textos, imagens) viabiliza a navegação
e exploração dos recursos em rede, numa lógica que rompe com a linearidade e com a
hierarquia,  ou  seja,  passa-se  da  lógica  da  distribuição  (transmissão)  para  a  lógica
hipertextual e hipermidiática.

Interatividade é basilar na fluência tecnológica do tutor no Moodle, no sentido de
saber utilizar as ferramentas tecnológicas do computador para torná-lo útil, ou seja, utilizar
suas múltiplas ferramentas, esmiuçando os caminhos possíveis para construir e resolver
atividades  com  significados.   Sendo  a  interface  o  meio  no  qual  se  desenvolve  a
interatividade, é fundamental o tutor ter  fluência na mesma, pois sua prática amplia e
potencializa o processo de ensino-aprendizagem em rede.

A interatividade é condição na PDP dos tutores para que os resultados encontrados
possam  sistematizar  e  gerar  diagnósticos  apurados  sobre  o  processo  ensino-
aprendizagem. Ao implementar interatividade no Moodle, o tutor realiza o monitoramento
para gerar interação que, por sua vez, é princípio das ações de criação e compreensão
essenciais no nível da fluência em habilidades contemporâneas.

          3.4 Monitoramento 

O monitoramento constitui uma observação sistemática com planejamento, permitindo o
desenvolvimento  direcionado  de  competências  através  da  resolução  de  situações-
problema no processo ensino-aprendizagem. Como principal ação dos tutores, possibilita
diagnóstico sobre o desenvolvimento dos estudantes ao longo do curso e das atividades
de estudo. 

O Moodle disponibiliza ferramentas de atividades e administração, principalmente
as de comunicação e produção colaborativa, que permitem o monitoramento eletrônico
tanto das atividades de estudo, como da interação e interatividade de cada estudante no
ambiente. O tempo de permanência do estudante no ambiente virtual, o que foi acessado
e  quantas  vezes,  por  exemplo,  representam  dados  quantitativos,  mas  que  fornecem
informações  com  relação  ao  interesse  e  à  participação  do  estudante.  Aspectos
consideravelmente importantes para uma avaliação contínua. Esse monitoramento não se
reduz  apenas  à  simples  conferência  dos  relatórios  de  acesso  dos  estudantes,  mas
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envolve  também a  utilização  dos  recursos  educacionais  para  apoiar  a  comunicação,
ampliar  a  interação,  auxiliar  no  gerenciamento  do  tempo e  dos  estudos,  moderar  as
discussões, mantendo registro e contato regular com os estudantes durante todo o curso.
Indicativos das ações individuais, grupais possibilitam um entendimento dos aspectos de
colaboração, interação e interatividade. 

O monitoramento potencializa PDP, pois no momento em que o estudante depara-
se com os problemas das atividades de estudo, enfrentando dificuldades cognitivas, a
problematização do professor e tutor se torna fundamental para a compreensão e solução
desses problemas. Essa problematização é viabilizada pelo monitoramento realizado pelo
tutor. 

4. Resultados e Discussão

4.1 Estratégia Metodológica

A pesquisa sobre a  fluência tecnológica dos tutores no Moodle, no desenvolvimento da
PDP, foi  implementada  como  pesquisa-ação  por  meio  de  observação  participante  e
aplicação de questionário tipo survey (BABBIE, 2001). Para Kemmis e Mctaggart (1988),
a pesquisa-ação é participativa, política, propõe melhoras na educação e permite criar
argumentações examinadas da prática.

Elaboramos um questionário survey com 33 questões de múltipla escolha obtendo
respostas válidas de 52 tutores. O questionário visa identificar e avaliar situações-limite
em relação à ferramentas utilizadas e a desenvoltura durante a prática no Moodle. O
processo  de  coleta  dos  dados  ocorreu  no  período  compreendido  entre  setembro  e
dezembro de 2012 concomitante à etapa final de um curso de capacitação continuada
para tutores que já atuam em cursos a distância. 

Os resultados de pesquisa-ação foram analisados a partir das categorias interação,
colaboração,  interatividade e  monitoramento  que são  princípios  da  PDP mediada por
tecnologias  educacionais  em rede.  Ao  mesmo tempo,  a  formulação  das  questões  foi
orientada  pelas  habilidades  contemporâneas,  conceitos  fundamentais  e  capacidades
intelectuais enfatizados por Kafai et. al (1999) como princípios da fluência tecnológica.

Tal  análise  proporcionou um movimento  analítico-avaliativo  dos próprios  tutores
que aderiram à implementação do questionário survey. Ou seja, ao responder cada uma
das  perguntas  puderam  avaliar  a  compreensão  quanto  à  fluência  tecnológica,
considerando que a mesma é requisito para potencializar PDP.
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4.2 Análise dos resultados

Realizamos  a  análise  apresentando  os  dados  coletados  a  partir  de  observação
participante  e  questionário  tipo  survey implementado  com  tutores.  A compilação  dos
dados  foi  realizada  a  partir  dos  questionários  respondidos,  permitindo  analisar  e
interpretar as implicações da fluência tecnológica na PDP. Para este trabalho, destacamos
cinco questões do questionário diretamente relacionadas às categorias que perpassam a
PDP: interação, colaboração, interatividade e monitoramento.

A  partir  dos  dados  do  gráfico  da  Figura  3,  verifica-se  que  88%  dos  tutores
considera  que  a  fluência  tecnológica  é  fundamental  para  interagir  e  colaborar   no
desenvolvimento da capacidade de análise e resolução de problemas. 

Figura 3: Fluência tecnológica necessária à Interação e Colaboração

Os  demais  tutores  que  concordam  somente  em  parte  (12%)  precisam  ser
desafiados  a  partir  das  oportunidades  de  compreensão  de  conceitos  ligados  às
tecnologias e à formação da capacidade de colaboração para resolução de problemas. A
fluência  tecnológica  é  requisito  para   a   manipulação  das  ferramentas  do  Moodle  e
consequentemente  possibilita  a  exploração  das  potencialidades,  problematização  das
situações, atribuindo maior significado à produção colaborativa.

Nesse sentido, a fluência tecnológica dos tutores está diretamente relacionada aos
conceitos fundamentais, habilidades contemporâneas e capacidades intelectuais (Figura
4). Pois, implica saber utilizar as tecnologias educacionais e problematizar atividades de
estudo com significado de acordo com os conhecimentos curriculares de cada disciplina.

A fluência em habilidades contemporâneas, conceitos fundamentais e capacidades
intelectuais é  fundamental  para  implementação  da  PDP,  pelo  menos  para  83%  dos
tutores.
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Figura 4: Fluência em habilidades contemporâneas, conceitos fundamentais e capacidades
intelectuais

 Considerando que essa fluência é importante não só para utilizar as ferramentas
tecnológicas educacionais, mas também para compreender tudo que é possível criar com
elas (modificar e ampliar ideias colaborativamente), considera-se que os 17% dos tutores
que  não tem essa clareza  precisam avançar  em relação ao desenvolvimento  dessas
habilidades. Por isso, esse resultado nas respostas ao questionário é um indicador muito
claro  sobre  a  necessidade  de  continuar  investindo  em  programas  de  capacitação
continuada. 

O tutor fluente é capaz de utilizar as tecnologias, desenvolver,  compreender os
conceitos básicos e estar sempre pronto à mudanças, problematizando e pesquisando as
ferramentas  do  Moodle,  seus  princípios  e  aplicabilidade  em  diferentes  situações.  A
fluência em conceitos fundamentais, relacionam-se à interatividade que é condição para
realizar o monitoramento do processo ensino-aprendizagem dos estudantes. Nesse caso,
79%  dos  tutores  (Figura  5)  avalia  que  bons  diagnósticos  sobre  o  movimento  de
aprendizagem requer manipulação de ferramentas que geram relatórios de acesso, de
permanência nas páginas, cumprimento dos prazos, navegação nos materiais didáticos
previamente disponibilizados.  

Para 19% dos tutores (Figura 5) avaliar a interatividade como condição da PDP foi
conflituoso. Minimamante, o tutor precisa saber onde, como, quando e para quê “clicar”
para acessar  recursos e atividades de estudo, viabilizando assim o monitoramento.  A
interação, problematização e colaboração efetivam-se a partir  da navegabilidade pelas
interfaces  e  ferramentas  do  Moodle,  contribuindo  com  o  processo  de  construção  e
compartilhamento do conhecimento.

 A implementação de ações de interação e colaboração perpassa pela fluência em
capacidades  intelectuais,  as  quais  viabilizam  a  problematização  dos  conteúdos,
desafiando os estudantes  diante de situações-problema como pressuposto ativo para o
desenvolvimento autônomo no processo ensino-aprendizagem. 
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Figura 5: Interatividade como condição para realização do monitoramento

Para  85%  dos  tutores  (Figura  6),  o  monitoramento  das  situações-limite  dos
estudantes  nas  atividades  de  estudo  e  problematização  dos  conteúdos  é  atribuição
plenamente necessária para que os estudantes avancem dos conhecimentos prévios para
os conhecimentos científico-escolares. Pelo fato da concordância de 15% dos tutores ser
parcial  nessa  questão,  avalia-se  mais  uma  vez  a  pertinência  do  questionário  survey
aplicado como estratégia para desafiar os tutores à reflexão sobre a própria prática em
andamento. Dentre as funções de apoio à docência, é fundamental que o tutor auxilie o
estudante à aprender de forma colaborativa proporcionando desenvolvimento cognitivo,
intelectual e moral. 

Os  15%  dos  tutores  (Figura  6)  que  concordam  somente  em  parte  que  a
problematização e o monitoramento das atividades de estudo ajudam os estudantes à
avançar  para  conhecimentos  científicos-escolares,  precisam  melhorar  a  fluência  em
capacidades intelectuais e habilidades contemporâneas. Não é possível fazer perguntas,
incentivar a realização das atividades dentro dos prazos, identificar situações-limite dos
estudantes se o tutor não monitora na íntegra a realização de todas as atividades. 

Figura 6: Monitoramento e problematização dos conteúdos como condição para o
desenvolvimento de conhecimentos científico-escolares

As  problematizações  devem  focar  aspectos  do  conhecimento,  ajudando  o
estudante  na  conquista  de  autonomia  e  construção  de  competências  investigativas
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enquanto  ações  que  concretizam  aprendizagem  e  desenvolvimento  psíquico.  Essa
clareza  da  importância  das  atividades  de  estudo  no  processo  de  desenvolvimento
cognitivo  e  social  é  primordial  para  o  sucesso  da  PDP.  Ao  gerar  questionamentos,
confronto  de  ideias  e  soluções,  o  tutor  auxilia  o  estudante  no  desenvolvimento  de
conhecimentos científicos. 

Outros aspectos inclusos nas perguntas do questionário survey foram relativos aos
conhecimentos  do  tutor  sobre  as  tecnologias  educacionais,   projeto  pedagógico  e
material  didático  (Figura  7).  A  maioria  (90%)  dos  tutores,  concorda  que  esses
conhecimentos são necessários para orientar os estudantes em relação à capacidade de
organização, resolução de problemas, interação e produção colaborativa. Dos demais,
somam-se 10% os que concordam parcialmente (8%) ou mesmo os que discordam em
parte (2%). 

Figura 7: Conhecimentos sobre projeto pedagógico, materiais didáticos e tecnologias
como condição para implementação da PDP

Embora esse índice seja bem menor, é fator preocupante visto que em todos os
programas de capacitação e a própria literatura enfatiza que a prática de tutoria deve
estar apoiada nas orientações do projeto pedagógico. Quando o tutor não se orienta pelo
material didático preparado pelo professor durante o planejamento da disciplina, corre-se
um grande risco de não estar cumprindo devidamente a sua função ou, inclusive, estar
orientando equivocadamente os estudantes.

Os índices resultantes da aplicação desse questionário survey indicam que muitos
tutores aderem à concepções educacionais que valorizam o diálogo e a problematização
no processo ensino-aprendizagem mediado por tecnologias em rede. Todos os aspectos
enfatizados nas perguntas evidenciam as implicações  das habilidades contemporâneas,
conceitos fundamentais e capacidades intelectuais na PDP. Nesse sentido, fica claro que
o sucesso em cursos na modalidade a distância que recorrem às funções de apoio do
tutor  na  docência  depende  essencialmente  de  fortalecer  a  capacitação  de  todos  os
envolvidos. O tutor  deve buscar constantemente aprender mais sobre as ferramentas de
recursos e de atividades das tecnologias educacionais que utiliza, assim como ter clareza
das questões  pedagógicas relacionadas ao curso em que atua.
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5. Considerações Finais

A partir  da análise dos resultados advindos da aplicação do questionário  survey com
tutores que desenvolvem suas funções de apoio à docência no Moodle pretendeu-se
explicitar  as  implicações da fluência tecnológica na PDP. Ao problematizar habilidades
contemporâneas,  conceitos  fundamentais  e  capacidades  intelectuais  como  ações
potencializadoras  da  PDP,   procurou-se  demonstrar  a  relação  dessas  ações  com
conceitos de interatividade, interação, colaboração e monitoramento.

Com base nas respostas problematizadas, constata-se que a maioria dos tutores
tem  compreensão  da  necessidade  de  desenvolver  fluência  em  habilidades
contemporâneas e conceitos fundamentais para implementação das suas atribuições de
forma dialógico-problematizadora. No entanto, ainda há a necessidade de avançar em
relação à capacidades intelectuais para implementar   prática  que promova a interação e
colaboração. Isso para que os estudantes de cursos a distância mediados por tecnologias
educacionais  em  rede  sejam  desafiados  à  pensar  sobre  suas  respostas  diante  de
situações-problema. 

A fluência  tecnológica  potencializa  PDP quando,  por  exemplo,  compartilham-se
ideias e soluções encontradas para as situações-problema; as respostas dos estudantes
são problematizadas de acordo com a rede conceitual priorizada nos materiais didáticos
programados pelos professores; são criados canais de comunicação para além de fóruns
de dúvidas,  mensagens e ferramentas de e-mail  no Moodle;  utiliza-se as ferramentas
apropriadas para implementar as atribuições, compreendendo o potencial hipermidiático
do Moodle. 

A PDP do tutor é essencial  para, de forma colaborativa e reflexiva, promover a
interação e desafiar o estudante à pensar sobre suas respostas e não simplesmente para
oferecer as respostas prontas como processo de memorização. Níveis de fluência em
capacidades  intelectuais  desafiam  os  tutores  à  compreender  o  conteúdo  e  fazer  a
respectiva relação com os objetivos e enunciados das atividades de estudo. Desse modo,
a  interatividade  e  monitoramento  permitem  manipular  adequadamente  todas  as
ferramentas disponíveis no Moodle para potencializar interação e colaboração essenciais
na produção escolar docente e discente. 

Nesse sentido, com base nos resultados obtidos, sinalizamos a necessidade do
tutor desenvolver  e compreender capacidades intelectuais que se relacionam à interação
e  colaboração  em  rede.   Operar  com  fluência  essa  capacidade,  no  sentido  de
compreender,  colaborativamente,  é  essencial  para  criar,  modificar  e  compartilhar
problematizações  dialógico-problematizadoras  em  situações-limite,  caminho  para  a
emancipação (autonomia, autoria e coautoria) dos estudantes na EaD.  A PDP do tutor
como  apoio  à  docência  é  essencial  para  potencializar  as  situações  de  ensino-
aprendizagem e a problematização em torno dos conteúdos curriculares e associa-se às
habilidades com as ferramentas tecnológicas e construção de novos significados a partir
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da  utilização  delas.  Portanto,  a  fluência  em   habilidades  contemporâneas,  conceitos
fundamentais e capacidades intelectuais é primordial para que o tutor tenha condições
mínimas de implementar PDP, desdobrada em interação, colaboração, interatividade e
monitoramento. 
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Resumo – Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a formação de docentes 
online em ambiente virtual de aprendizagem. Compreendemos que a formação 
docente não apresenta soluções definitivas para a EaD, pois há componentes 
técnicos, ideológicos, políticos que perpassam os processos formativos e que 
interferem no desenvolvimento dessa modalidade de ensino. Porém, a formação dos 
docentes online é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da EaD, 
especialmente por se tratar de uma modalidade que tem um grande potencial de 
democratização da educação e produção de subjetividade. A proposta desse estudo 
é criar novos Universos de referência (GUATTARI, 2008) para a formação de 
professores de cursos online, buscando encontrar linhas de fuga no processo de 
formação, nos espaços abertos de produção de subjetividade. Essa proposta se 
contrapõe ao modelo hegemônico baseado em cursos fechados, formatados para 
atender a interesses específicos, à homogeneização. 

Palavras-chave: Educação online. Formação de docentes online. Ambiente virtual 
de aprendizagem. Rizoma.  

Abstract – This paper presents some reflections about online teacher training in a 
virtual learning environment. We understand that teacher training does not provide 
final solutions for distance education as there are technical components, ideological, 
political that underlie the formation process and that interfere with the development 
of this type of education. However, online teachers training is a key strategy for the 
development of distance education, especially because it has great potential for 
democratization of education and production of subjectivity. The purpose of this study 
is to create new reference Universes (GUATTARI, 2008) for online teachers, trying 
to find escape routes in the training process, in the open spaces of subjectivity 
production. This proposal is opposed to the hegemonic model based on closed 
courses, formatted to meet specific interests, homogenization. 

Keywords: Online Education. Online teacher training. Virtual learning environment. 
Rhizome. 

1. Introdução 

As Tecnologias da Informação e Comunicação- TICs, os ambientes virtuais de 
aprendizagem, as redes sociais, que atualmente fazem parte do domínio cognitivo de 
muitos de nós, não devem ser considerados como simples objetos, tampouco como 
soluções para antigos problemas. Acima de tudo, devem ser vistos como propulsores 
da criação de novos problemas, novas relações com a informação, com o tempo, com 
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o espaço, consigo mesmo e com os outros (KASTRUP, 2008).  

Com a inserção dessas tecnologias na sociedade, mais do que nunca, a 
subjetividade é convocada a se singularizar. É nessa perspectiva de singularização, 
de viver e inventar outros mundos pela habitação em AVA e outros modos de vivenciar 
a formação de docente online e a própria educação a distância (EaD) que se insere 
este estudo. 

A EaD tem o potencial de democratizar a educação, de chegar a lugares aonde 
os cursos presenciais não chegariam, de auxiliar na formação dos professores das 
diversas regiões do país. Porém, para que essa modalidade de educação se 
apresente como uma possibilidade de educação de qualidade, são necessárias 
políticas públicas bem definidas e baseadas em fundamentos de qualidade da 
educação dando ênfase a formação dos docentes online. Só assim, os cursos na 
modalidade a distância não contribuirão para aumentar os problemas educacionais 
brasileiros. 

Compreendemos que a formação docente não apresenta soluções definitivas 
para a educação a distância (EaD), pois há componentes técnicos, ideológicos, 
políticos que perpassam os processos formativos e que interferem no 
desenvolvimento dessa modalidade de ensino. Porém, a formação dos docentes 
online é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da EaD, especialmente 
por se tratar de uma modalidade que tem um grande potencial de democratização da 
educação e produção de subjetividade. 

Na contemporaneidade, a subjetivação1 está sujeita a forças poderosas de 
homogeneização e serialização. Os cursos a distância não ficam de fora dessa 
tendência. Por isso é importante o exercício de elaboração, execução e 
implementação de cursos e espaços de formação de docentes online na perspectiva 
da criação, da autoria2, da invenção de si e do mundo. 

A proposta desse estudo é criar novos Universos de referência (GUATTARI, 
2008) para a formação de professores de cursos online, buscando encontrar linhas de 
fuga no processo de formação, nos espaços abertos de produção de subjetividade. 
Essa proposta se contrapõe ao modelo hegemônico baseado em cursos fechados, 
formatados para atender a interesses específicos, à homogeneização. 

Ditas essas primeiras palavras, convido o leitor a caminhar conosco, a viajar 
pela cibercultura, pelo movimento de atualização e virtualização, pelo rizoma, pelas 
concepções de formação de professor e, por fim, refletir sobre outro roteiro de viagem 

                                                
1  A subjetivação refere-se às diferentes formas de produção de subjetividade em uma formação histórica específica. Deleuze (1992, p. 135) diz que a 

subjetivação constitui “um modo intensivo e não um sujeito individual”. Portanto, neste estudo, a subjetivação traduz o modo singular pelo qual se produz 

a curvatura das linhas de força no ambiente virtual de aprendizagem e fora dele. 

2  O conceito de autoria utilizado neste estudo foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado (SOUZA, 2005). Autoria é toda e qualquer construção feita 

pelo sujeito, pela qual ele se responsabilize, seja através da linguagem oral ou escrita, ou da ação, perpassada pelo social, considerando a influência do 

outro, a palavra do outro como essencial no processo de criação. Neste estudo, compreendo a palavra “responsabilidade” ligada à teoria bakhtiniana. O 

termo “responsividade” utilizado por Bakhtin, refere-se tanto a “responsabilidade” quanto a “respondibilidade”. Portanto, entendo o termo nos dois sentidos. 
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para formação de docentes online. 

1.1. Cibercultura 

As possibilidades das tecnologias digitais, especialmente da rede Internet, podem 
potencializar uma forma de comunicação por meio de uma cultura contemporânea, a 
cibercultura, que se desenvolve no ciberespaço.  

As sociedades estão passando por uma nova morfologia social (CASTELLS, 
1999). As TICs ampliam a condição material de existência de uma rede, que permeia 
e penetra em diversos cantos da estrutura social. Pelo fluxo de informação da rede, é 
possível perceber que os nós dessa rede são fontes de transformação e alimentação 
da própria sociedade. Ressalta, ainda, que entramos em um modelo cultural de 
interação, onde a informação é o principal ingrediente da organização social, e os 
fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem o principal encadeamento 
dessa estrutura social. Para ele, a Internet é uma estrutura social que permite a 
informalidade e a capacidade autorreguladora de comunicação. 

Deleuze critica a noção de comunicação no senso comum quando diz que 
comunicar pressupõe sempre a presença de um receptor, de um emissor e de um 
código de linguagem – mensagem –, que nos impulsiona a repetir o mesmo.  
Concordamos com a crítica deleuziana, porém, com as TICs, o ciberespaço podem 
nos conduzir não à repetição do mesmo, mas à repetição do diferente, à invenção, ao 
exercício da alteridade e, talvez, numa afetação mútua, possam produzir novas 
possibilidades de produção de conhecimentos, novos devires.  

A rede Internet, como principal canal de comunicação na atualidade, é um 
espaço que pode ser utilizado num pensamento coletivo; a web permite a criação 
coletiva da inteligência (LÉVY, 1999). O advento da rede fez com que o computador 
deixasse de ser o centro e se tornasse um fragmento da trama, um componente 
incompleto da rede universal. Tanto Lévy (1999) quanto Castells (1999) percebem que 
a virtualidade da Internet é a própria realidade. 

A cibercultura é conhecida como uma nova forma de socialização da cultura e 
permite que haja interação simultânea entre os sujeitos (SANTAELLA, 2010). As 
interfaces advindas do ciberespaço podem favorecer essa interação. Segundo Lévy 
(2008, p.17), a cibercultura é o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atividades, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço”. A cibercultura traz um novo gênero 
de saber, uma nova forma de pensamento, e a virtualidade é uma das suas 
características.   

Para Santaella (2002, p. 45), “[...] quaisquer meios de comunicações ou mídias 
são inseparáveis das suas formas de socialização e cultura que são capazes de criar, 
de modo que o advento de cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo 
cultural que lhe é próprio”. O ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores. 
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Este novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 
dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de 
simulação. A perspectiva da digitalização geral das informações 
provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e 
suporte de memória da humanidade. (LÉVY, 2008, p.93)  

A Internet favorece a desterritorialização dos textos, das mensagens, que 
passam a ser considerados uma matéria, como água, areia, ou seja, fazem parte de 
um grande todo, de um texto maior. Para compreendermos a potencialidade do 
ambiente virtual, torna-se necessário enveredarmos pelo estudo do que é o virtual e 
sua relação com o real, como uma das dobras da cibercultura. 

1.2. Virtual-Atual-Real 

No contexto da cibercultura, surgem os ambientes virtuais de aprendizagem como 
espaços que podem possibilitar que diferentes pessoas participem, colaborem ou 
cooperem na perspectiva de um objetivo comum.  

No intuito de melhor compreender as possibilidades da formação de docentes, 
do ambiente virtual de aprendizagem e os processos de produção de subjetividade 
nesse ambiente, faz-se necessária uma reflexão sobre o conceito de virtual. O que é 
o virtual?  O virtual é real? Como o virtual pode potencializar (ou não) a interação entre 
as pessoas e, consequentemente, a produção do conhecimento? Essas são questões 
que nos instigaram a pensar e tentar compreender o virtual como potência para a 
comunicação em rede, para a construção do conhecimento e para a formação de 
professores de cursos online com a utilização das interfaces do AVA. 

Atualmente, é muito comum a utilização do termo virtual para designar os 
ambientes informacionais, a produção digital, o ciberespaço, a Internet. Entretanto, o 
conceito de virtual é muito mais amplo e vai além das tecnologias digitais.  

Lévy (2008, p. 74) define os diferentes sentidos do termo virtual, do mais fraco 
ao mais forte, conforme mostra o Quadro 1.  

  DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Virtual no sentido 
comum 

Falso, ilusório, irreal, 
imaginário, possível 

  

Virtual no sentido 
filosófico 

Existe em potência e não 
em ato, existe sem estar 
presente 

A árvore na semente (por oposição 
à atualidade de uma árvore que 
tenha crescido de fato) / uma 
palavra na língua (por oposição à 
atualidade de uma ocorrência de 
pronúncia ou interpretação) 

Mundo virtual no 
sentido da 
possibilidade de 
cálculo 
computacional 

Universo de possíveis 
calculáveis a partir de um 
modelo digital e de entradas 
fornecidas por um usuário 

Conjunto das mensagens que 
podem ser emitidas 
respectivamente por: - programas 
para edição de texto, desenho ou 
música;  
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- sistema de hipertexto;  
- bancos de dados;  
- sistemas especializados;  
- simulações interativas, etc. 

Mundo virtual no 
sentido do 
dispositivo 
informacional 

A mensagem é um espaço 
de interação por 
proximidade dentro do qual 
o explorador pode controlar 
diretamente um 
representante de si mesmo 

- mapas dinâmicos de dados 
apresentando a informação em 
função do “ponto de vista”, da 
posição ou do histórico do 
explorador;  
- RPG em rede;  
- videogames;  
- simuladores de vôo;  
- realidades virtuais, etc. 

Mundo virtual no 
sentido tecnológico 
estrito 

Ilusão de interação sensório-
motora com um modelo 
computacional 

Uso de óculos estereoscópicos, 
datagloves para visitas a 
monumentos reconstituídos, 
treinamentos em cirurgias, etc 

Quadro 1: Os diferentes sentidos do virtual, do mais fraco ao mais forte. (LÉVY, 2008 p.74) 

 

Observamos nesse quadro que o termo “virtual” ganha sentidos diferentes de 
acordo com a área de conhecimento. Porém, em todas elas, compreende-se o virtual 
como real. “O atual é o complemento ou o produto, objeto da atualização, mas esta 
só tem por sujeito o virtual. A atualização pertence ao virtual. A atualização do virtual 
é a singularidade, enquanto o próprio atual é a individualidade constituída” (DELEUZE; 
PARNET, 1998, p. 174-175). Mas, como se atualiza o virtual? Pensamos que a 
produção de subjetividade é o que possibilita esse processo de passagem do virtual 
para o atual, da potência ao ato.  

No trecho final do livro O que é o virtual, (2009), assegura Lévy: 
Seres humanos, pessoas daqui e de toda parte, vocês que são arrastados no 
grande movimento da desterritorialização, vocês que são enxertados no 
hipercorpo da humanidade e cuja pulsação ecoa as gigantescas pulsações 
deste hipercorpo, vocês que pensam reunidos e dispersos entre o hipercórtex 
das nações, vocês que vivem capturados, esquartejados, nesse imenso 
acontecimento do mundo que não cessa de voltar a si e de recriar-se, vocês 
que são jogados vivos no virtual, vocês que são pegos nesse enorme fluxo 
do ser, sim, no núcleo mesmo desse estranho turbilhão, vocês estão em sua 
casa. Bem-vindos à nova morada do gênero humano. Bem-vindos aos 
caminhos do virtual! (LÉVY, 2009, p. 150) 

Será mesmo o virtual a nova morada do homem? Pensemos, inicialmente, 
sobre a origem do termo. Virtual vem do latim medieval virtualis, derivado de virtus, 
que significa força, potência. Segundo Lévy (2009), na filosofia escolástica, é virtual o 
que existe em potência, e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, 
no entanto, à concretização formal. A árvore, por exemplo, está virtualmente presente 
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na semente. Podemos pensar que o virtual é potência em processo de atualização, e 
que, tanto o virtual, quanto o atual, são reais. O virtual se opõe ao atual, e não ao real, 
e não substitui o real, mas potencializa, multiplica as possibilidades de atualizá-lo. 
Portanto, Lévy (1999), baseado em Deleuze, afirma que o virtual não se opõe ao real, 
mas, ao atual. Nas palavras de Deleuze:  

Em tudo isto, o único perigo é confundir o virtual com o possível. Com efeito, 
o possível opõe-se ao real; o processo do possível é, pois, uma realização. 
O virtual, ao contrário, não se opõe ao real; ele possui uma plena realidade 
por si mesmo. Seu processo é a atualização. (DELEUZE, 1988, p. 339) 

Lévy (2009, p.16) acrescenta, ainda com base deleuziana, que o virtual “é como 
o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um 
processo de resolução: a atualização”. O atual, como resolução de uma potência, faz 
surgir o criativo, a diferença, o novo. 

Segundo Lopes (2005), é, talvez, nesse ponto que termine o encontro das 
concepções de virtual entre Deleuze e Lévy. Na obra deleuziana, o virtual não se 
refere a uma recognição e não fundaria, em si mesmo, uma realidade a ser 
(re)conhecida. O virtual existiria como potência, nuvem de intensidades que estaria 
ao redor do atual (DELEUZE, 1996). Lévy, ao propor o estudo do virtual e dos 
processos de virtualização, refere-se ao virtual como algo que existe como realidade 
“reconhecível”, como lugar (mesmo que nunca totalizável), mas que, em um 
movimento de desterritorialização, passa a existir como dimensão que não ocupa um 
local definido dentro de um espaço, como lugar (LOPES, 2005). 

Segundo Alliez, no livro Deleuze Filosofia Virtual (1996), a relação do atual com 
o virtual constitui sempre 

[...] um circuito, mas de duas maneiras: ora o atual remete a virtuais como a 
outras coisas em vastos circuitos, onde o virtual se atualiza, ora o atual 
remete ao virtual como a seu próprio virtual, nos menores circuitos onde o 
virtual cristaliza com o atual. O plano de imanência contém a um só tempo a 
atualização como relação do virtual com outros termos, e mesmo o atual 
como termo com o qual o virtual se intercambia. Em todos os casos, a relação 
do atual com o virtual não é a que se pode estabelecer entre dois atuais. Os 
atuais implicam indivíduos já constituídos, e determinações por pontos 
ordinários; ao passo que a relação entre o atual e o virtual forma uma 
individuação em ato ou uma singularização por pontos relevantes a serem 
determinados em cada caso. (ALLIENZ, 1996, p. 54) 

Essa relação entre atual e virtual nos interessa na medida em que, refletindo 
sobre o ambiente virtual de aprendizagem, podemos pensar que o espaço virtual pode 
potencializar a força do virtual em processo de atualização. O ciberespaço é um 
enorme hipertexto planetário, um conjunto de hipertextos interligados entre si, onde 
podemos adicionar, retirar e modificar partes desse texto vivo (LEMOS, 2008). 
Portanto, o ciberespaço, como espaço virtual, é real, pois o virtual como real diz 
respeito ao modo de ser das “coisas” incorpóreas e à produção de signos.  
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Pelo que foi posto e entendendo o virtual vinculado à tecnologia, ao 
ciberespaço compreendemos que o virtual, como real, é uma nova morada do gênero 
humano, conforme declarou Lévy (2009). Porém, pensando o virtual para além das 
tecnologias digitais, como possibilidade infinita para o pensamento, força, potência, 
não podemos considerar o virtual como uma nova morada, pois sempre foi a morada 
do ser humano. Não temos outro mundo, temos o mundo do agora, e o virtus sempre 
fez parte da vida do homem. No virtual, aprendemos, nos comunicamos, produzimos 
subjetividade, vivemos. Nesse sentido, o virtual não diz respeito apenas à utilização 
das tecnologias, mas elas potencializam as discussões sobre a virtualidade e trazem 
questões importantes para compreendermos a contemporaneidade. Quando falamos 
em ambiente virtual de aprendizagem, estamos falando de um espaço real, porém 
diferente da nossa sala de aula convencional, pois o AVA traz outras potencialidades, 
outras possibilidades para a educação, para a formação de professores. 

No intuito de ampliar o conceito de AVA definimos ambiente virtual de 
aprendizagem como um dispositivo de produção de subjetividade, que é a 
combinação do visível, invisível, dizível, do silêncio, das forças, atitudes, relações e 
linhas, que conectam as pessoas que o habitam e que pode proporcionar afetos 
alegres e tristes, aumentando ou diminuindo a potência de agir de cada pessoa 
(SOUZA, 2013).  

 

2. Ambiente virtual de aprendizagem: rizoma  

Como um dos atributos do ciberespaço, o virtual permite a organização do 
conhecimento em forma de rizoma 3  (DELEUZE; GUATTARI, 2009). Apoiados na 
concepção de rizoma, podemos pensar, tanto na organização do conhecimento, 
quanto na própria compreensão do ambiente virtual de aprendizagem, como possível 
máquina revolucionária ou máquina de guerra, que, na definição de Deleuze (1992, p. 
50), trata-se de "um agenciamento linear construído sobre linhas de fuga. Nesse 
sentido, a máquina de guerra não tem, de forma alguma, a guerra como objeto; tem 
como objeto um espaço muito especial, espaço liso, que ela compõe, ocupa e 
propaga”. 

Deleuze e Guattari (2009) utilizam a imagem do rizoma em oposição à forma 
segmentada de conceber a realidade e o conhecimento – imagem arborescente. 
Enquanto a árvore necessita de uma unidade principal (raiz) para se desenvolver, é 
dominada pela lógica binária e relações biunívocas e não compreende a multiplicidade, 
o rizoma tem formas diversas, não tem começo nem fim. Na teoria deleuzo-guattariana, 
o rizoma é definido por um espaço de encontro das múltiplas subjetividades dos atores 

                                                
3  Rizoma é um termo da biologia, mais especificamente da botânica, é uma ramificação própria de algumas plantas que pode brotar de qualquer ponto da 

planta e pode funcionar como raiz, talo ou ramo, independentemente de sua localização na planta. Deleuze e Guattari (2009) utilizam a imagem do rizoma 

em oposição à forma segmentada de se conceber a realidade e o conhecimento - imagem arborescente. Para facilitar a compreensão do leitor, ainda 

nesta seção serão detalhados os princípios do rizoma. 
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sociais. Esse é um conceito filosófico que tem origem no termo vindo da biologia 
(botânica). O rizoma é uma estrutura de algumas plantas, cujos brotos podem 
ramificar-se em qualquer ponto e transformar-se em bulbo ou tubérculo; é um caule 
subterrâneo que possui várias raízes formando um emaranhado. O rizoma pode ser 
rompido em qualquer parte e se conectar a outra parte, pois é constituído por múltiplas 
entradas e saídas.  

Os autores, no livro Mil Platôs (2009), enumeram as características do rizoma: 
conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura assignificante, cartografia e não 
decalcomania.  

Descreveremos brevemente essas características, pois, na perspectiva da 
formação de professores para atuarem na educação online, nos interessa pensar o 
ambiente virtual de aprendizagem como ambiente rizomático, que proporciona a 
abertura à singularidade e à multiplicidade. 

Os primeiros princípios do rizoma são conexão e heterogeneidade – significam 
que qualquer ponto de um rizoma pode se conectar com outro ponto, promovendo a 
heterogeneidade.  

O terceiro princípio é o da multiplicidade – indica que o rizoma não mantém 
conexão com o uno, como sujeito e objeto, como acontece no sistema arborescente, 
mas com dimensões. “Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas 
somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que 
mude de natureza” (DELEUZE; GUATTARI, 2009, p.16). As multiplicidades se 
definem pelo fora, pelas linhas que compõem o rizoma. Deleuze e Guattari atualizam 
a compreensão de multiplicidade pelos movimentos da marionete: nem a pessoa que 
conduz nem o boneco conduzido, mas os fios que conduzem a marionete constituem 
multiplicidade, ligam, comunicam as partes. O que importa são as linhas de um ponto 
a outro, e não o ponto em si.  

Como quarto princípio os autores citam a ruptura assignificante – um rizoma 
pode ser rompido, quebrado em algum lugar qualquer, mas pode ser retomado por 
uma de suas linhas. Cada vez que há quebra no rizoma, as linhas segmentares 
explodem em linhas de fuga, que são parte do rizoma. 

O quinto e o sexto princípios são a cartografia e a decalcomania – a lógica dos 
sistemas arborescentes é uma lógica do decalque e da reprodução. Faz-se decalque 
do que já está dado. A árvore articula e hierarquiza os decalques. O rizoma, ao 
contrário, não é decalque, é mapa. O mapa é aberto e desmontável, pode ser 
conectado em qualquer uma de suas partes ou dimensões, pode ser reconstruído e 
tem entradas múltiplas, diferente do decalque, que volta sempre ao mesmo. O mapa 
indica caminhos e expressa algo por vir, um devir. Ele pode ser ressignificado, 
redesenhado, revisto. Porém, é preciso não opor os dois sistemas para não cairmos 
no dualismo. “É preciso sempre projetar o decalque sobre o mapa [...] O decalque 
reproduz os impasses, os bloqueios, os pontos de estruturação do mapa”. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2009, p. 23). 
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Pensar o ambiente virtual de aprendizagem para a formação de docentes online 
na perspectiva rizomática requer propor outra forma de construção desse ambiente, 
fugindo das hierarquias, dos modelos e pensando o espaço de construção coletiva 
que favoreça a conexão, a heterogeneidade, as linhas de fuga, o desejo, onde as 
relações/linhas que conectam as pessoas gerem a multiplicidade.  

Os AVAs têm especificidades que podem ser agenciadas de diferentes modos 
e, assim, produzir processos de subjetivação (AXT et al., 2003). O AVA pode ser, por 
um lado, ambiente rizomático, propício à construção de sentidos, espaço de 
possibilidades de expressão, pode favorecer a criação de uma rede de comunicação; 
por outro lado, pode ser um espaço de recalque, de produção de subjetividades 
massificadoras, homogeneizadoras.  

O conceito de ambiente virtual de aprendizagem, neste estudo, é muito mais 
amplo do que o conceito de plataformas de aprendizagem, como Moodle, e-Proinfo, 
Teleduc, entre outros. A plataforma, nessa perspectiva, faz parte do ambiente virtual 
de aprendizagem, mas não é o ambiente virtual de aprendizagem.  

Portanto, a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, de um ambiente 
vivo, interativo e que proporcione a produção de subjetividade autorreferente é 
fundamental na formação de professores para atuar na educação online. 

 

3. Formação de professores 

Optamos por estudar a formação do docente online à luz da teoria da diferença, isto 
é, pensar a diferença como parte do processo de produção de subjetividades e 
produção da própria vida.  

Segundo Oliveira (s/d), a formação de professores como práxis nos coloca no 
cerne da contemporaneidade, nos afastando dos sistemas interpretativos lógicos ou 
das utopias formais e nos impulsiona ao cotidiano, à experiência, deixando de lado as 
soluções idealistas e as análises hiper-racionais características da pós-modernidade. 

A política que tem sustentado as práticas hegemônicas da formação de 
professores de cursos online baseia-se no pressuposto da necessidade de aquisição 
de um saber instrumental, do manuseio das tecnologias digitais, das plataformas de 
aprendizagem, que possibilitam atender às exigências de um mundo globalizado. 
Segundo Oliveira (s/d, p. 6), 

Via de regra, a formação de professores tende a reproduzir a ideologia 
cultural e política dominantes, contribuindo, assim, para a produção de 
subjetividades conforme aos valores do consumismo e do individualismo, 
laminando as subjetividades, esvaziando seus conteúdos auto-poiéticos e 
através do discurso da diferenciação, acaba por produzir subjetividades em 
massa de sujeitos que restringem seus desejos – e frustrações – à sua 
capacidade de consumo individual imediato, desatento aos anseios coletivos. 

Nesse cenário contemporâneo de formação de professores, observamos uma 
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conformidade com os pressupostos do que Guattari chamou de CMI4, marcado pela 
consolidação da hegemonia de um modo de produção capitalista. Assistimos a uma 
massificação da educação a distância e da formação de professores para atuar nessa 
modalidade de ensino.  

Cabe, portanto, uma crítica a essa concepção produtivista de formação, que 
visa “en(formar)”, controlar as pessoas como na era industrial da produção em massa. 
Assim, passamos a pensar a formação de docentes online a partir da invenção de 
outra metodologia que forma e se forma no movimento da práxis da educação online. 

É nesse caminho de construção que pensamos a formação pautada na busca 
da construção do conhecimento, da aprendizagem contínua, da criatividade, da 
autoria colaborativa, consoante os desafios apresentados no dia a dia, nas reflexões 
sobre a experiência, favorecendo a imbricação entre formação pessoal e profissional. 
Macedo (2010) e Josso (2004) enfatizam que, se a formação não for experiencial, não 
é formação. Mas o que é uma formação experiencial?  No livro Experiência de vida e 
formação, Marie-Christine Josso (2004) nos ajuda a refletir sobre essa questão 
quando diz que a formação experiencial é 

[...] aprender a analisar os contributos das nossas atividades, dos nossos 
contextos de vida, das nossas relações eletivas e de acontecimentos que em 
nós tomam forma; é descobrir que, neste desenvolvimento das nossas 
vivências transformamos algumas, mais ou menos conscientemente, em 
experiências fundadoras; é aprender a investir o nosso presente de tal 
maneira que as nossas vivências possam tornar-se experiências formadoras 
que vivificam ou alimentam as nossas buscas; é aprender a descobrir os 
pressupostos cognitivos das nossas interpretações bom como os nossos 
registros de expressão privilegiados. (JOSSO, 2004, p. 156) 

A perspectiva da formação experiencial, assim como a da formação como 
práxis, nos inspiraram na reflexão sobre a formação de docentes online em AVA. 
Procuramos, nos processos de produção de subjetividade, outros territórios de 
formação, experiências singularizadas, linhas de fuga para que desterritorializações e 
reterritorializações acontecessem, e a formação possa ser pautada não somente na 
capacidade de reproduzir bem ou mal conhecimentos ensinados ou não, mas em uma 
educação comprometida, responsável, rizomática. Uma educação que atenda à 
experiência e que seja sensível à diferença requer, simplesmente, desenvolver certas 
formas de atenção ao que se apresenta e ao que nos acontece (Larrosa, 2002). Não 
atentar àquilo que determina as identidades, mas ao que modela, de modo sempre 
dinâmico e provisório, os acontecimentos, as ações, as relações e os comportamentos. 
Não atentar ao que os seres humanos são, mas ao que acontece, aos modos pelos 
quais se relacionam entre si, à experiência da relação. A convivência não está 

                                                
4   O termo CMI foi criado por Félix Guattari para dizer que há uma forte tendência do capitalismo contemporâneo em buscar integrar os fluxos 

desterritorializantes que sempre estarão escapando de seus tentáculos reterritorializantes (GUATTARI, 1993). O acréscimo do sufixo “ismo” ao termo 

“capitalista” produziu um neologismo que traduz a noção de que a cartografia subjetiva do terceiro mundo e de países ex-integrantes do bloco socialista 

do leste europeu seguem padrões semelhantes de constituição dos países industrializados da vanguarda capitalista. (GUATTARI; ROLNIK, 2010). 
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determinada por um jogo de identidades mais ou menos estáveis, mas está 
indeterminada por um conglomerado de acontecimentos sempre efêmeros, instáveis 
e, em grande parte, imprevisíveis.  

O olhar atento à singularidade, à diferença e aos acontecimentos pode fazer 
parte da formação do docente online em ambiente virtual de aprendizagem.  

Mas, como aprendemos no AVA? Deleuze (1988, p. 270) diz que “nunca se 
sabe de antemão como alguém vai aprender”. Tomando como inspiração essa 
provocação deleuziana, poderíamos perguntar que signos da sensibilidade, que 
afetos, que amores fazem alguém aprender ou não alguma coisa, fazem com que 
alguém seja agenciado, participe ou não dos movimentos formativos em AVA? Os 
signos situam-se nos limites do território, no nosso caso, do território ambiente virtual 
de aprendizagem. Na formação de docentes online, não sabemos de antemão que 
agenciamentos serão construídos para que a aprendizagem aconteça. Por isso, 
propomos uma concepção de formação que tem o próprio processo de criação no 
espaço virtual, a própria experiência de produção e habitação desse território como 
processo de formação, pois aprendemos com o outro, formamo-nos com o outro pelos 
afetos. Utilizamos a produção de subjetividade, que é sempre coletiva, como 
ancoragem para essa concepção de formação. Portanto, compreendemos que  

a formação de professores é uma práxis que encontra na produção de 
subjetividade e no exercício da ética fatores estratégicos na construção de 
sentidos do exercício formativo. A práxis da formação de professores exige a 
compreensão da dinâmica da produção de subjetividades para fortalecer o 
exercício da ética, ou, ainda, que a ética é a dimensão primeira da formação 
de professores para se construir subjetividades. (OLIVEIRA, s/d, p. 2) 

Optamos por ressignificar o conceito de práxis para tratar a formação de 
docentes online como uma práxis produtora de subjetividade. Segundo Oliveira (id, p. 
2) “a história das civilizações ocidentais consolidou o paradigma da representação, 
dando ênfase à racionalidade, valorizando a análise e a síntese para a compreensão 
da realidade, banindo para as margens as dimensões afetivas, perceptivas e 
energéticas”. O autor (ibid, p. 3) enfatiza que perceber como as subjetividades são 
modelizadas em suas dinâmicas e como as singularidades podem emergir é 
reconstruir a categoria práxis para que seja potente o bastante a fim de elucidar os 
complexos movimentos históricos contemporâneos, particularmente, para 
potencializar a práxis formativa em sua dimensão ética. 

Inspirados em Guattari e Rolnik (2010), quando destacam que a subjetividade 
implica uma produção incessante e que acontece nos encontros que vivemos com o 
outro (outro-social, outro-acontecimento, outro-cultura, outro que produz efeitos na 
minha maneira de viver), compreendemos a formação em AVA como um processo 
experiencial de encontros com a diferença, com a autoria coletiva, com a práxis e com 
a construção do conhecimento vinculada aos afetos, à vida. Os afetos são devires que, 
ora diminuem nossa potência de agir, ora nos tornam mais fortes, aumentando a 
nossa potência de existir. 
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A nossa proposta da formação tem como pressuposto a experiência, o diálogo 
e a autoria como condutores do processo, ou seja, os professores produzem e habitam 
o espaço virtual conforme demandas da prática da educação a distância.  

A formação do professor na perspectiva da experiência, do imbricamento e da 
superação da dicotomia teoria e prática, aponta a linguagem como instrumento 
essencial, através do qual o indivíduo constitui-se como um sujeito histórico e cultural. 
Por meio dela, sentidos são colocados em disputa. O aspecto conflituoso e, portanto, 
ideológico da linguagem destaca a importância do processo de compreensão dos 
significados que se dá dialogicamente, numa trama que pressupõe simultaneamente 
a reflexão e a refração de múltiplas vozes sociais (BAKHTIN, 2000). 

Nesse sentido, as vozes, as interações, o dito e o não dito, o encontro com o 
outro, os agenciamentos no ambiente virtual podem favorecer a formação dos 
professores e a ressignificação da sua prática, pois os sujeitos no diálogo se 
constroem e constroem juntos o texto e seus sentidos. O agenciamento constitui um 
modo concreto de produção do real e impulsiona a produção de subjetividade, 
também, pelas atitudes e pelo discurso nas interações em AVA.  

No contexto dos agenciamentos no espaço virtual para formação de 
professores, podem ser evidenciadas as linhas de fuga das formações tradicionais, 
que, via de regra, não vão além da formação instrumental, do uso da técnica, das 
tecnologias. A formação em rede pressupõe a formação com o outro, criando novos 
modos de aprender e viver, inventando e reinventando a si mesmo e ao mundo. Esta 
formação se cria, se faz nas redes de saberes, de diálogos, produzidas coletivamente. 
No ambiente virtual de aprendizagem, a formação pode se dar na forma de 
virtualização do saber-docente para tornar-se atual. 

 

4. Considerações finais 

 

No contexto da cibercultura, da utilização das tecnologias digitais e do ciberespaço na 
educação, surgem desafios de formação de professores específicos desse tempo. 
Criar processos formativos que favoreçam a autoria, a utilização de tecnologias 
digitais contemporâneas, o uso de novas linguagens na educação é um dos grandes 
desafios atuais, em especial, para as Instituições de Ensino Superior que estão 
inserindo a educação online nos seus programas. Ainda há resistência de muitos 
professores ao desenvolvimento de projetos e cursos na modalidade a distância na 
perspectiva da singularização, de espaços heterogêneos de formação, de autoria, de 
criação, e à atuação na docência online.  

Estamos vivendo um momento de passagem entre a formação de professores 
em espaços clássicos e a formação em espaços virtuais e híbridos. As pessoas, ao 
se depararem com ambientes virtuais, transferem, em certa medida, o vivido nos 
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espaços presenciais, produzindo subjetividades que não são específicas dos espaços 
presenciais de formação, tampouco dos espaços virtuais. A convivência entre as 
mídias de massa que homogeneízam e as mídias interativas que potencializam a 
singularização é uma característica da fase de transição que estamos vivenciando. A 
adaptação e, ao mesmo tempo, a invenção de novos modos de uso das tecnologias 
digitais, dos ambientes virtuais de aprendizagem na educação, na formação de 
docentes online, está produzindo subjetividades que estão no entremeio, que ora se 
aproximam do vivenciado nos espaços tradicionais de formação, ora se mobilizam 
para a criação, para a produção de subjetividade autorreferente. 

Evidencia-se, assim, a importância do exercício de elaboração, execução e 
implementação de processos formativos de docentes online que promovam a autoria, 
a invenção de si e do mundo. Por isso, esse estudo tem o propósito de criar condições 
de possibilidade de formação de docentes online em AVA pela produção coletiva e 
colaborativa do conhecimento, onde um pode contribuir com a formação do outro, 
desvinculando-se dos cursos pré-formatadas, com conteúdos pré-definidos e abrindo 
possibilidades para uma formação vinculada à práxis da educação online. 
Reconstruímos a categoria práxis em sua dimensão ética, a fim de elucidar os 
complexos movimentos contemporâneos e perceber como as subjetividades são 
modelizadas em suas dinâmicas e as singularidades podem (ou não) emergir no 
ambiente virtual de aprendizagem para a formação de docentes online. 
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Resumo - Este artigo tem como objetivo apresentar uma visão geral dos discursos 
sobre a mediação nas práticas de ensino e aprendizagem a distância online de 
cursos de formação profissional superior presentes nas Teses e Dissertações 
nacionais produzidas nos últimos 10 anos. A partir de abordagem quanti-qualitativa 
foi desenvolvida uma pesquisa exploratória no Banco de Teses da CAPES e na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Foram selecionados e 
analisados 45 resumos identificados a partir das palavras-chaves: Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, Mediação Online, Aprendizagem Online e Formação Docente em 
Educação a Distância. Por meio da análise de conteúdo dos elementos descritos 
nos resumos foram encontrados os seguintes resultados: O total de resumos 
corresponderam a 38% de Teses e 62% de Dissertações; sendo que a maioria se 
localiza em Instituições de Ensino Superior da região Sudeste com o predomínio de 
trabalhos defendidos entre os anos de 2011 e 2012. As tendências identificadas nos 
discursos foram classificadas em três eixos: a) As que priorizaram um debate das 
mediações pedagógicas a partir do uso das tecnologias; b) As que enfatizaram as 
mediações pedagógicas no âmbito do trabalho docente online; c) As que discutem 
as mediações pedagógicas nos processos de ensino e aprendizagem a distância 
online. Conclui-se que existe uma forte tendência dos discursos sobre os processos 
de mediação pedagógica em ambientes de aprendizagem online centrado no uso da 
internet e das tecnologias digitais de comunicação e informação. 

 Palavras-Chaves: Educação a Distância; Mediação Pedagógica; Formação 
Profissional.  

OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THESES AND DISSERTATIONS ON 
THE NATIONAL EDUCATIONAL PROCESSES IN ONLINE DISTANCE 

EDUCATION 

Abstract - This article has as objective to present an overview of the speeches on 
mediation in teaching practices and distance learning online courses of professional 
qualification training, present in the national dissertations and theses, produced in 
the past 10 years. From the quantitative-qualitative approach was developed an 
exploratory research in the CAPES Theses Database and in the Brazilian Digital 
Library of Theses and Dissertations. Were selected and analyzed 45 identified 
summaries from the key words: Virtual Learning Environment, Online Mediation, 
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Online Learning and Teacher Training in Distance Education. By means of content 
analysis of the elements described in the summaries were found the following results: 
total of abstracts corresponded to 38% of dissertations and 62% of dissertations; the 
majority is located in Higher Education Institutions in the Southeast region with the 
predominance of work defended between the years 2011 and 2012. The trends 
identified in the speeches were classified in three axes: (a) Those which prioritized a 
debate of pedagogical mediation from the use of the technologies; (b) Which 
emphasized the pedagogical mediation in the context of online teaching work; c) 
Those which discuss the pedagogical mediation in the processes of education and 
online distance learning. It is concluded that there is a strong tendency of speeches 
about the pedagogical mediation processes in online learning environments, 
centered in the use of the internet and digital technologies of information and 
communication. 

Key-Words: Distance Education; pedagogical mediation; Professional qualification. 

Introdução 

O crescimento do uso da internet para o desenvolvimento das práticas de 
ensino tem priorizado o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC). Segundo Barreto et all (2006) isto desencadeou um fenômeno da virtualização 
do ensino, ou seja, “[...] o deslocamento da dimensão presencial para o virtual [...]” (p. 
40). Principalmente como uma forte tendência, presente no início dos anos 2000, em 
Teses e Dissertações que discutem às modalidades de ensino e aos contextos de 
aplicação e uso das TDIC’s.  

Portanto o interesse em compreender como a aprendizagem se desenvolve a 
partir do uso da internet tem provocado um deslocamento das pesquisas para as 
práticas de ensino que se desenvolvem no ambiente virtual. Isto pode ser considerado 
com um sintoma da sofisticação das tecnologias e da configuração dos discursos que 
tem priorizado a mediação tecnológica, a qual coloca em jogo os critérios para o uso 
da tecnologia na educação. O próprio termo ambiente de aprendizagem se define 
como palavra-chave para a construção de propostas de virtualização do ensino. Ela 
serve para designar outros espaços de aprendizagem que rompem com o físico e com 
o espaço da sala de aula e da escola. (BARRETO et all, 2006) 

Segundo o levantamento realizado por Barreto et all (2006), a maioria das 
Teses e Dissertações nacionais, produzidas entre os anos 1996 a 2002, tem atribuído 
a inserção das tecnologias de comunicação e informação como vetores importantes 
para as mudanças estruturais na formação continuada de professores. Os discursos 
vêm embutidos de um viés de inovação e modernização dos processos educacionais, 
porém sem questionarem os modos e sentidos de acesso a essas tecnologias. 
(BARRETO, et all, 2006) 

O significativo aumento de pesquisas voltadas para a compreensão dos 
processos de ensino e aprendizagem em ambientes de aprendizagem online trazem 
consigo também importantes desafios para a análise da produção científica nacional. 
Segundo Peixoto (2005, p. 319) a grande maioria da “[...] investigação sobre os 
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processos formativos online tem uma base técnica”, que privilegiam abordagens 
tecnocentricas com tendências para um olhar determinista ou instrumental a respeito 
das tecnologias e educação “[...] como se seus usuários não tivessem nenhuma 
capacidade de ação sobre eles”. (p.321)  

Uma das consequências disso é a presença de um determinismo que coloca o 
sucesso das práticas de ensino interativas online sob uma responsabilidade do 
professor e impedem a ruptura da noção de neutralidade da tecnologia, a qual está 
para além de um instrumento neutro a serviço da vontade humana. (PEIXOTO, 2015) 

A análise das discussões sobre os processos formativos online, segundo 
Peixoto (2015), mostra que existe uma certa ilusão sobre o potencial tecnológico 
quando se integra a tecnologias como recursos didáticos pedagógicos. Isto agrega 
uma visão instrumental sobre o tema da Tecnologia e Educação e um esvaziamento 
dos fatores macroestruturais entre os projetos educativos e as tecnologias digitais de 
comunicação e informação. O que exclui as condições econômicas e sociais dos 
sujeitos e cria antagonismos entre a dimensão cultural e técnica dos meios 
tecnológicos  

Especificamente na Educação à Distância o uso da internet nas práticas 
educativas tem enfatizado a possibilidade de uma maior igualdade de acesso à 
educação. Isto tem evocado muitas discussões sobre a presença desta modalidade 
de ensino na formação de professores. De acordo com Warschauner (2006) deve se 
estar atendo aos fatores da acessibilidade da tecnologia como uma nova forma de 
impulsionar a igualdade social.  

Então, seguindo esta linha interpretativa, o que se propõem com este artigo é 
apresentar um panorama das Teses e Dissertações nacionais que discutem os 
processos de ensino e aprendizagem online em cursos de graduação e pós-
graduação a distância com um olhar para as práticas de mediação pedagógica 
presentes no ambiente de aprendizagem online. 

A compreensão da mediação pedagógica no contexto de ensino a distância 
online, com um meio de direcionar e estruturar as práticas curriculares servindo como 
um filtro do que é relevante a ser ensinado, tem se respaldado na ideia de que “[...] o 
uso da internet abre acesso a uma imensa massa de informações[...]” (SARAIVA, 
2010, p.103). Desse modo, as práticas de mediação nos cursos a distância online é 
uma das condições para um “[...] controle sobre a aprendizagem e sobre os sujeitos”. 
(SARAIVA, 2010, p.105) 

A partir de abordagem quanti-qualitativa foi desenvolvido uma pesquisa 
exploratória para o levantamento de Teses e Dissertações no Banco de Teses da 
CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) presentes 
nos últimos 10 anos. Com o objetivo de se apreender uma visão geral dos discursos 
sobre a mediação nas práticas de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais de 
cursos de formação profissional superior.  
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Procedimentos Metodológicos: Coleta e Organização dos Dados 

Para o procedimento de busca dos resumos no Portal de Banco de Teses da 
CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi 
necessário definir inicialmente os critérios para a seleção e a organização das 
bibliografias identificadas na pesquisa.  

De acordo com o crescimento considerável nos anos 2000 da abordagem sobre 
a formação de professores na educação a distância, levou em consideração que esta 
é uma forte tendência de investigação. Segundo Barreto et all (2006) “[...] as T&D 
inscritas nessa linha tendem a enfatizar as contribuições dos programas de EaD para 
a capacitação de professores, ainda que sugerissem a reformulação dos aspectos 
‘frágeis detectados’” (p.38). Contudo a maioria dos estudos centram a sua análise em 
programas de formação planejados pelo MEC ou de cursos específicos, sendo que a 
formação continuada é o contexto mais estudado comparado a formação inicial de 
professores.  

Também a produção científica sobre a Educação a Distância mostra que a 
maioria das pesquisas se localiza com mais frequência na área da Educação. Apesar 
da existência de uma perspectiva interdisciplinar desta temática, até o ano de 2008, 
as 39 Teses e Dissertações analisadas por Schweitzer e Rodrigues (2010) 38% delas 
corresponderam a área da Educação sendo que o restante ficou dividido entre outras 
12 áreas distintas. 

A partir dessas direções definiu-se que as palavras-chave de buscas para os 
dois Portais de Teses e Dissertações escolhidos fossem capazes de abarcar um maior 
número de produções bibliográficas. Para isto elegeu-se as seguintes: Ambiente 
Virtual de Aprendizagem; Aprendizagem Online; Mediação Online; Formação Docente 
em Educação a Distância. Todavia, neste levantamento não foram selecionados os 
trabalhos que trataram da educação presencial com uso das tecnologias de 
informação e comunicação. 

A primeira dificuldade encontrada foi o fato de que o Banco de Teses da CAPES 
disponibilizou apenas as pesquisas defendidas entre os anos de 2011 e 2012. Isto 
reforçou o interesse e a necessidade de desenvolver a busca na Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) para poder abarcar o período temporal 
pretendido.  

Ao todo foram mostrados 669 títulos no Banco de Teses da CAPES e 1048 no 
BDTD. De fato, observou-se que alguns dos títulos foram encontrados em ambos 
bancos de dados e muitos não se referiam ao contexto de formação profissional a 
distância em contexto online. O Gráfico 1 ilustra o quantitativo de títulos encontrados 
por palavras-chaves. 
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Gráfico 1 

 
Fonte: Banco de Teses CAPES e BDTD 

A leitura minuciosa dos títulos permitiu selecionar 45 resumos que mais se 
aproximaram dos objetivos traçados para o levantamento das bibliografias. Eles 
corresponderam a 38% de Teses e 62% de Dissertações. Todos foram organizados 
em um Banco de dados criado a partir do programa ACESS. Nele foi registrado o 
conteúdo dos resumos, o ano, o autor, a instituição, o nível e a palavra-chave 
identificadora. Isto permitiu a construção de planilhas para se pudesse apreender 
algumas das recorrências dessas pesquisas. Dentre elas os anos, os níveis, as 
instituições e as abordagens de pesquisa. 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

A palavra-chave Ambiente Virtual de Aprendizagem foi muito importante para o 
levantamento, pois contemplou novamente um maior número de títulos selecionados. 
Este dado aponta para uma possível consolidação da perspectiva identificada por 
Barreto et all (2006) a respeito da centralização de estudos sobre a virtualização do 
ensino.  
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Gráfico 2 

 

 
Fonte: Banco de Teses CAPES e BDTD 

As publicações identificadas estiveram presentes em 23 Instituições de Ensino 
Superiores (IES) diferentes. Contudo as que apresentaram maior número de 
produções, foram: a PUCSP com 20%; a Universidade Estácio de Sá com 18%; a 
USP com 9%; a UNB 7%. Sendo que a região com mais produção foi a Sudeste. 

Gráfico 3 

 

           Fonte: Banco de Teses CAPES e BDTD 

O recorte evidenciou os anos com maiores e menores quantidades de 
pesquisas. Com isto pode-se apreender que após 2008 as produções cresceram 
tendo um pico em 2011 e 2012. A implementação de políticas de formação a distância 
que incorporaram as tecnologias digitais de informação e comunicação pode ter 
contribuído para este resultado. Principalmente com a implementação da 
Universidade Aberta em 2007 e com a criação dos Referencias de Qualidade da 
Educação a Distância pelo Ministério da Educação. 
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Gráfico 4 

 
Fonte: Banco de Teses CAPES e BDTD 

A presença marcante do termo Educação a Distância nos títulos das Teses e 
Dissertações selecionadas definiu as fronteiras entre ensino não presencial e 
presencial nas práticas de formação profissional mediadas pelas tecnologias digitais 
de informação e comunicação. Contudo, não sendo novidade, constatou-se que a 
palavra Online, foi a segunda mais citada nos títulos das Teses e Dissertações 
selecionadas. Isto apareceu associada as seguintes expressões: Aprendizagem 
Online, Programa Online, Ensino Online, Educação Online, Comunicação Síncrona 
Online, Docência Online.  

Assim, temos um demonstrativo do interesse pelo alargamento dos locais onde 
se desenvolvem as práticas educativas a distância a partir da inserção da internet. 
Isto deve-se a uma certa influência da transição da era da “educação por 
correspondência” para a “era da educação a distância pela universidade aberta”. Pois 
permitiu que a formação continuada pudesse acontecer em outros espaços sem a 
interrupção das atividades profissionais, gerando uma maior entrada de estudantes 
nas universidades com um maior custo-benefício para a educação superior. 
(PETERS, 2003). 

O fato das universidades tradicionais aderirem aos métodos da educação a 
distância devido as possibilidades de uso da internet e da aprendizagem online 
implicou em mudanças na estrutura do ensino via a construção dos ambientes 
informatizados de aprendizagem e da rede. A transição da era da “educação a 
distância pela universidade aberta” para a “era da educação a distância digital e 
baseada na rede” aumentou o otimismo quanto as possibilidades de acesso e 
interação dos estudantes. (PETERS, 2003). 

Então, a compreensão do ciberespaço como um local possível para a 
aprendizagem se amplia e também o coloca como o lugar que demarca a internet “[...] 
como um espaço de convivência” (SARAIVA, 2010, p.57). Isto expressa uma forma 
nova de realidade. De modo que, foi possível identificar que a palavra-chave Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem é uma das expressões que contribuem para definir os locais 
próprios no ciberespaço para o desenvolvimento das práticas de ensino mediadas 
pelas TDIC’s. 

Para Vilches (2003) “Como extensão de nossa percepção, o ciberespaço não 
é nem verdadeiro nem falso [...]. Nos meios, não há mais realidade ou menos 
realidade” (p.68). Os mundos virtuais foram traçados nos discursos atuais a partir da 
relação da identidade do homem e da máquina. Isto ajudou a cunhar a expressão 
realidade virtual e torná-la comum nas pesquisas. Na medida em que tudo que se 
refere a uma mediação tecnológica foi posta como condição virtual. O que este autor 
chama a atenção é que a ênfase no espaço é uma forma velada do tecno-romantismo 
que coloca o computador no centro da ordenação social.  

Se para Peixoto (20015) toda esta representação do espaço educativo no 
ciberespaço também traz embutido um viés da neutralidade tecnológica, isto reforça 
uma maior ênfase nas características técnicas das ferramentas de comunicação do 
que nas apropriações da tecnologia pelos sujeitos. Por esta razão ainda não se 
observa os usos que os sujeitos fazem da tecnologia. Entretanto “[...] a realidade mais 
sensível é muito mais o universo das representações de uso geradas pelo objeto do 
que o universo do objeto em si” ( p. 327).  

Esta ênfase na dimensão tecnológica também foi um aspecto observado na 
análise dos resumos das Teses e Dissertações selecionadas neste levantamento. As 
ações dos sujeitos perdem a centralidade principalmente em pesquisas que 
demarcam em seus títulos as expressões como Mediação Tecnológica e E-mediação. 
Embora a palavra Mediação Pedagógica fosse predominante em muitos títulos dos 
resumos, geralmente a análise enfatizava o uso dos recursos digitais nas práticas 
educativas. Isto se limita quando se identificou o interesse em compreender as Ações 
Mediadoras de Alunos, as Mediações na Formação a Distância, as Mediações do 
Tutor e a Mediação Docente. Pois, esses estudos convergem para uma reflexão sobre 
os fatores sócios-afetivos dos sujeitos que envolvem as práticas de ensino mediadas 
pelas tecnologias de comunicação. 

As palavras Interações e Interatividade, Trabalho Colaborativo e Relação 
Dialógica presentes nos resumos trouxeram outros indicativos. Dentre eles, a 
aproximação entre as áreas da Educação e da Comunicação para uma interpretação 
dos benefícios dos usos das tecnologias digitais de comunicação na educação. Esses 
sinalizam para uma possibilidade de compreensão da mediação pedagógica a partir 
das potencialidades comunicacionais presentes na internet. Pois tentam mostrar as 
possibilidades de interação e participação dos sujeitos nas práticas educativas.  

No geral, a leitura dos 45 resumos permitiu identificar algumas tendências 
principais presentes nas discussões sobre as mediações nas práticas de ensino e 
aprendizagem em cursos de formação profissional superior a distância online. Por 
meio da análise dos elementos descritivos nos resumos, como tema, objetivo, 
metodologia e resultados foi possível classificar os três principais eixos das 
abordagens privilegiadas nas discussões das Teses e Dissertações analisadas.  
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QUADRO 1  

Eixos e Abordagens das Teses e Dissertações.  

Eixos Centralidade das 

Discussões 

Elementos priorizados nas análises. Total 

A) Tecnologia. 

 

Os discursos priorizam um 

debate sobre as mediações 
pedagógicas a partir do uso 
das tecnologias no ensino e 

aprendizagem.  

Os usos de recursos digitais (hipertexto, simuladores virtuais 

3D) no ambiente virtual para a mediação do ensino e 
aprendizagem; As potencializadas comunicativas das 
plataformas educativas (MOODLE) para a mediação 

pedagógica; As potencialidades das ferramentas digitais de 
comunicação para a mediação e interação no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem; Os avanços, limites e potencialidades 

comunicacionais para a aprendizagem mediadas pelas 
tecnologias síncronas e assíncronas, como chat e fórum; O uso 
de ferramentas tecnológicas digitais para a mineração de dados 

no processo de mediação pedagógica no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

21 

B) Sujeitos. Os discursos focalizam a 

mediação pedagógica no 
âmbito do trabalho docente 
online. 

As condições para a realização da mediação pedagógica para 

a construção da aprendizagem colaborativa; Os processos de 
gestão da comunicação na prática de tutoria; O papel da tutoria 
na mediação pedagógica; A prática de ensino dos Tutores; A 
formação para a atuação na docência online; As condições 

para a realização da mediação pedagógica a partir da interação 
entre os alunos no ensino online; As competências mediadoras 

necessárias para uma comunicação dialógica e interativa no 
ambiente virtual de aprendizagem; As experiências de 
aprendizagem presentes no ensino online.  

12 

C) Ensino. Os discursos analisam as 
mediações pedagógicas nos 
processos de ensino e 

aprendizagem a distância 
online.  

Os processos e as estratégias de ensino e aprendizagem 
existentes no ambiente de aprendizagem virtual; As sequências 
didáticas elaboradas para o ensino e aprendizagem a distância 
online; A linguagem adotada para o ensino e aprendizagem no 
ensino a distância online; As práticas pedagógicas e as trocas 

sócio-cognitivas entre alunos e professores; 

12 

Fonte: Banco de Teses CAPES e BDTD 

A grande maioria das bibliografias analisadas localizam-se na abordagem do 
eixo A mostrando que esta é uma forte tendência de análise dos processos de 
mediação pedagógica centrado no uso da internet e das tecnologias digitais de 
informação e comunicação na formação profissional a distância online. De certo modo, 
isto tem influenciado na escolha das fontes de dados, que privilegiam as ferramentas 
tecnológicas, dentre elas, o fórum, o e-mail e os chats. Os trabalhos acadêmicos dos 
alunos e os memorias de professores e alunos foram citados como fontes de menor 
incidência e geralmente localizados nas abordagens dos eixos B e C.  

A análise de documentos referentes a organização e planejamento do ensino, 
como os relatórios de atividades, o material didático e as avaliações não foram citados. 
Todavia as entrevistas e os questionários também foram os procedimentos mais 
priorizados para coleta de dados, acompanhados da análise de conteúdo das 
mensagens e das conversas disponibilizadas no ambiente de aprendizagem online. O 
grupo focal, a observação e o uso de software foram instrumentos pouco citados. 

A abordagem qualitativa foi que predominou a partir da escolha de 
metodologias como Estudos de Caso, Pesquisa Etnográfica, Pesquisa-ação, 
Pesquisa Documental, Pesquisa Intervenção, Pesquisa Bibliográfica, Análise 
Documental, Pesquisa Exploratória e Etnografia Digital.  
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Com relação a diversidade das referências bibliográficas encontradas nas 
Teses e Dissertações decorreu da condição interdisciplinar das pesquisas sobre 
Educação a Distância. O que se observou foram que muitos resumos mobilizaram as 
teorias sobre Educação a Distância que se concentram na área da Educação para a 
discussão dos resultados.  

Para sustentar alguns dos discursos sobre a relação Educação e Tecnologias 
foram mobilizados os conceitos de Cibercultura (Levy,1999), de Sociedade em Rede 
(Castells, 2000) e de Teoria da Complexidade (Morin, 2008). As teorias pedagógicas 
de Piaget e de Vigotsky foram os grandes destaques para a discussão teórica sobre 
interação, interatividade e mediação, sendo encontrados principalmente nas 
pesquisas localizadas nas abordagens dos eixos A e C. 

Segundo Saraiva (2010), as referências às Teorias Pedagógicas 
Construtivistas em pesquisas sobre a Educação a Distância são frequentemente 
mobilizadas para se pensar na superação de um modelo de ensino empreendido no 
presencial. “Alguns autores dão a impressão de acreditarem que somente com o uso 
da internet será possível adequar a educação a um modelo efetivamente participativo 
[...]” (p. 117) e que possibilitam a centralidade do aluno na construção do 
conhecimento.  

Mas, tal uso da internet está sustentado principalmente na ideia de que há a 
necessidade de romper com um modelo de ensino que subutiliza as potencialidades 
das novas tecnologias e empobrecem o caráter relacional presentes entre os sujeitos 
na relação ensino-aprendizagem. Ou seja, as práticas de ensino que não se adequam 
às características das tecnologias digitais de informação e comunicação estão numa 
esfera ultrapassada da educação. Pois estão a priorizar a interação para a construção 
do conhecimento a partir de uma prática de ensino transmissiva e não colaborativa 
entre os sujeitos.  

O predomínio de tal argumento foi identificado em algumas pesquisas deste 
levantamento. Tais realçam a necessidade de lidar com a tecnologia de forma 
eficiente e eficaz nas práticas de ensino a distância online. Isto foi mobilizado para 
fomentar um certo consenso sobre a noção de que a mediação pedagógica é 
potencializada quando se desenvolve competências e habilidades para o bom o uso 
das ferramentas digitais de comunicação.  

Desse modo, este tipo de argumentação também sustenta o debate presentes 
nas pesquisas sobre a necessidade de pensar a reformulação da formação de 
professores. Principalmente para que atenda às novas exigências das tecnologias 
digitais compreendidas como interativas. Isto foi observado em alguns resumos que 
visaram compreender como se desenvolve a docência no ensino online. Este tipo de 
abordagem, preferencialmente presente no eixo B, envolveu nas discussões as 
teorias sobre a formação e trabalho docente de autores como: Pérez Gomes; Antonio 
Nóvoa; Maurice Tardif; Selma G. Pimenta e; Kenneth Zeichner.  
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Considerações Finais 

A proposta deste artigo foi de apresentar um panorama das Teses e 
Dissertações nacionais para compreender como os estudos sobre a mediação nas 
práticas de ensino e aprendizagem em ambientes de aprendizagem online se 
consolidam no campo da pesquisa.  

Como parte dos resultados encontrados foi possível observar que a tendências 
identificadas podem ser classificadas em três eixos: as que priorizam uma abordagem 
sobre a mediação pedagógica a partir do uso da tecnologia; as que focalizam as ações 
dos sujeitos no âmbito da mediação pedagógica em ambientes de aprendizagem 
online e; as que enfatizam a mediação pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem na educação a distância online. A temática principal adotada nesses 
resumos foi a mediação nas práticas de ensino e aprendizagem. Ao analisar e propor 
ações pedagógicas para ambientes de aprendizagem online dos cursos de graduação 
e pós-graduação, parte destas pesquisas mobilizam para a discussão do tema a 
noção de interatividade e de participação. Isto foi elegido como um caminho possível 
para se pensar em modelos e estruturas de práticas de aprendizagem colaborativas.  

Desse modo, um esquema que melhor representa essas estruturas de análise 
que refletem sobre os processos de mediação pedagógica no ambiente virtual de 
aprendizagem pode ser visualizado a partir da seguinte ilustração que envolve a 
tríade: Mediação; Interatividade/Participação; Comunidade de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Contudo a prevalência de uma perspectiva tecnológica na interpretação desses 
elementos e de seus processos coloca como centro de ação o uso da tecnologia no 
ambiente virtual de aprendizagem para se pensar a construção de uma prática 
educativa colaborativa. Diante deste interesse geral, os discursos sustentam a 
necessidade de promover uma nova concepção de educação que aponte para a 
superação de uma perspectiva técnica dos processos formativos online. Para isto, a 
tentativa de mostrar outros métodos e prática que satisfaçam as mudanças do papel 
da educação estão mais a mirar os avanços dos meios tecnológicos do que os modos 
e os sentidos de acesso as tecnologias. Com isto pouco se esclarece sobre o papel e 
o lugar das tecnologias na mediação das práticas de ensino e aprendizagem na 
educação a distância. Salvo alguns estudos que se voltaram para compreender as 
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percepções e as motivações dos sujeitos para o aprendizado ou os significados de 
algumas das experiências de ensino. 
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QUEM EDUCA NA EAD? UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DE 
TUTORES VIRTUAIS DE CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA 
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Resumo – Resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como preocupação 
central analisar as transformações que ocorrem na docência a partir da prática 
pedagógica cotidiana na Educação a Distância (EaD), o artigo objetiva apresentar e 
discutir o perfil pessoal e profissional de tutores virtuais que atuam em cursos 
técnicos oferecidos nessa modalidade. A triangulação metodológica foi utilizada para 
a realização da pesquisa que compreendeu quatro etapas: levantamento e estudo 
de bibliografia, coleta de dados, sistematização e análise dos dados e divulgação 
dos resultados. Para a etapa de coleta de dados, os instrumentos utilizados foram: 
documentação oficial, questionário online, entrevistas individuais e entrevistas 
coletivas. Acerca do perfil pessoal e profissional dos tutores virtuais investigados, 
observou-se que: há um predomínio de homens na docência virtual, embora as 
mulheres sejam maioria com formação inicial em licenciatura; o maior percentual de 
tutores virtuais compreende a faixa etária dos 25 aos 35 anos, o que, baseando-se 
em Huberman (1992), indica que estão em início de carreira; a maior parte dos 
tutores virtuais investigados possui formação em licenciatura, ou seja, têm 
habilitação para atuar como professores na educação básica e profissionalizante; 
um alto percentual dos tutores possui pós-graduação; a maioria tem mais de cinco 
anos de experiência docente na educação presencial, mas apresenta de um 
semestre a de três a cinco anos de experiência na EaD. 

Palavras-chave: Tutor Virtual; Docência virtual; Educação a Distância; Formação de 
professores. 

Abstract – Result of a master's research whose central concern to analyze the 
transformations that occur in teaching from the everyday pedagogical practice in 
Distance Education (DE), the paper aims to present and discuss the personal and 
professional profile of virtual tutors who work in courses technical offered in this 
modality. The methodological triangulation was used for the research that comprised 
four phases: survey and literature study, data collection, organization and analysis of 
data and dissemination of results. For the data collection stage, the instruments used 
were: official documentation, online questionnaire, individual interviews and press 
conferences. About the personal and professional profile of the investigated virtual 
tutors, it was observed that: there is a predominance of men in virtual teaching, 
although women are mostly with initial formation in degree; the highest percentage 
of virtual tutors comprises the age group 25 to 35 years, which, based on Huberman 
(1992), indicates that they are just beginning their careers; most of the investigated 
virtual tutors have formation in degree, or have license to act as teachers in the basic 
and vocational education; a high percentage of the tutors have graduate; most have 
more than five years of teaching experience in the classroom education, but features 
a half to three to five years of experience in Distance Education. 
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Keywords: Virtual tutor; Virtual teaching; Distance Education; Teacher formation. 

1. Introdução 

Nos processos de ensino-aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC), a docência ganha uma nova configuração. Isso 
porque, na Educação a Distância (EaD), o trabalho que na educação presencial é 
exercido por um único profissional – o professor – se fragmenta em múltiplas tarefas 
executadas por diferentes profissionais com diversas formações. Dessa maneira, a 
docência na EaD exige mais do que uma equipe multidisciplinar de trabalhadores para 
se concretizar. Ela exige a formação de um conjunto polidocente (MILL, 2010) que 
trabalhe de forma compartilhada e interativa em todas as fases de implementação de 
um curso ofertado nessa modalidade.  

Dentre os profissionais que constituem a polidocência na EaD, a figura do tutor 
virtual é central, uma vez que sua proximidade com o aluno e a mediação pedagógica 
no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), fazem com que seja identificado com a 
figura do professor presencial. 

Dessa maneira, o objetivo deste artigo é apresentar e discutir o perfil pessoal e 
profissional de tutores virtuais que atuam em cursos técnicos oferecidos a distância. 
A pesquisa que originou o artigo foi desenvolvida em nível de mestrado, no âmbito do 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e 
Linguagens da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e teve como proposta 
analisar as transformações que ocorrem na docência a partir da prática pedagógica 
na EaD.  

Com vistas a uma maior aproximação do objeto de estudo, decidiu-se conduzir 
a investigação utilizando a triangulação metodológica (DUARTE, 2009) e 
compreendendo quatro etapas: 1) levantamento e estudo bibliográfico; 2) coleta de 
dados; 3) sistematização e análise dos dados coletados e; 4) divulgação dos 
resultados obtidos. Na etapa de coleta de dados, foram utilizados os seguintes 
instrumentos: documentos oficiais (legislação), questionário online, entrevista 
individual (com cinco tutores, sendo quatro presenciais e uma via Skype) a partir de 
roteiro semiestruturado e entrevista coletiva com roteiro semiestruturado (foram 
realizadas duas sessão de bate-papo, sendo uma com o uso de Skype, da qual 
participaram seis tutores e uma via Facebook, com participação de quatro tutores 
virtuais). Para a investigação, foram convidados 183 tutores virtuais que atuam nos 
cursos de Administração, Informática para a Internet e Profuncionário oferecidos pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio 
da Rede e-Tec Brasil. Desse universo, 83 (45,3% do total) completaram o 
preenchimento do questionário. 

2. Algumas palavras sobre a docência na EaD 

Quando se pensa no processo de ensino-aprendizagem, logo vem em mente a figura 
do professor como um profissional que, normalmente, trabalha isolado. Mesmo que 
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as instituições educacionais criem espaços para o encontro e o diálogo entre os pares, 
seja pelo temperamento do indivíduo ou por uma opção estratégica (TARDIF; 
LESSARD, 2012, p. 188), o comum é a atuação solitária por parte do professor. Assim, 
um único profissional, tenha ele 20, 40 ou mais alunos sob sua responsabilidade, 
incumbe-se de planejar a aula, definir os recursos metodológicos que irá utilizar, 
selecionar e preparar os materiais didáticos, pensar em formas de interação com os 
estudantes e entre eles, estabelecer os critérios e aplicar as avaliações. Na educação 
presencial, enfim, um professor sozinho é responsável por planejar e executar o 
processo educativo. 

Pela forma como é organizada, um único profissional docente não dá conta 
de responsabilizar-se pela condução de todo o processo de ensino-aprendizagem na 
EaD. Então, quem é o professor ou como é a docência nessa modalidade? 

2.1 Equipe multidisciplinar e docência na EaD 

Para Belloni (2003), o processo de ensino-aprendizagem é de responsabilidade da 
instituição que oferta o curso na modalidade EaD. Dessa maneira, o professor 
individual da educação presencial transforma-se numa entidade coletiva, pois a 
docência é desdobrada em funções que são exercidas por diferentes profissionais 
numa equipe multidisciplinar. Embora possam variar dependendo da experiência de 
EaD que se está considerando, esses profissionais configuram-se em: “professor 
formador”, “conceptor e realizador de cursos e materiais”, “professor pesquisador”, 
“professor tutor”, “tecnólogo educacional”, “professor recurso” e “monitor” (BELLONI, 
2003, p. 83). Ainda segundo a autora, as diferentes funções podem ser organizadas 
em três grandes grupos, sendo o primeiro responsável pela concepção e realização 
dos cursos; o segundo, pelo planejamento, distribuição de materiais e gestão 
acadêmica; e o terceiro, responsável pelo acompanhamento do aluno no processo de 
ensino-aprendizagem propriamente dito. Nesse terceiro grupo estariam incluídos os 
tutores, tanto presenciais quanto virtuais (BELLONI, 2003, p. 84), os quais teriam 
ganho maior visibilidade nas instituições a partir da introdução das TDIC na EaD. 

Moreira (2009) apresenta uma concepção semelhante à de Belloni (2003) no 
sentido em que afirma que o processo de ensino-aprendizagem na EaD é praticado 
por “uma equipe de atores envolvidos em sua concepção, em seu planejamento, em 
sua implementação, em seu processo de mediação pedagógica, nos mecanismos de 
avaliação adotados e nas inter-relações dos mais diversos papéis” (MOREIRA, 2009, 
p. 370). Dessa maneira, compreende que a implantação de cursos na modalidade 
EaD demanda a combinação de competências de diversos profissionais, os quais são 
agrupados em equipes multidisciplinares. De acordo com a autora, quando uma 
pessoa integra uma equipe, ela traz, para os demais membros, além de suas 
competências profissionais, sua trajetória pessoal, sua personalidade, sua cultura. 
Isso faz com que a equipe se torne dinâmica, ou seja, capaz de desenvolver-se no 
sentido do aprendizado permanente, compartilhado e colaborativo entre seus 
membros (MOREIRA, 2009, p. 372). 

Dentre as equipes que, segundo Moreira (2009, p. 373-374), comumente 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

4 

fazem parte de projetos de EaD, destacam-se: equipe gestora; equipe de autores e 
conteudistas; equipe pedagógica; equipe de design instrucional; equipe de arte; 
equipe de tutores ou mediadores da aprendizagem; equipe de monitoria pedagógica; 
equipe de suporte técnico e equipe tecnológica.  

2.2. Polidocência na EaD 

Indo além das concepções de Belloni (2003) e Moreira (2009), Mill (2010, p. 23-24) 
propõe o conceito de polidocência para a análise da docência na EaD mediada pelas 
TDIC. Tendo como pressuposto que a docência é uma categoria profissional e que, 
enquanto tal, possui um arcabouço de saberes inerentes ao seu exercício, o autor 
argumenta que a docência na EaD é caracterizada pela divisão das tarefas e dos 
saberes docentes entre um coletivo de trabalhadores com formações diversas. 

Para o autor, na EaD normalmente um único profissional não dá conta, 
sozinho, de realizar todas as atividades envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem. Dessa maneira, o trabalho docente é dividido, e o trabalhador perde o 
controle sobre o processo como um todo. Em consequência, surge a necessidade de 
atribuir cada atividade a um profissional diferente, que atua, de modo colaborativo e 
fragmentado, junto aos demais envolvidos (MILL, 2010, p. 23). Essa interdependência 
que deve haver entre os profissionais da polidocência para que o processo de ensino-
aprendizagem ocorra vai além da multidisciplinaridade ou multifuncionalidade, como 
defendem Belloni (2003) e Moreira (2009).  

O conceito de polidocência considera professores não apenas os 
responsáveis pelo conteúdo que será abordado nos materiais didáticos (conteudistas, 
autores ou formadores), mas também os profissionais que acompanham os alunos 
em suas atividades cotidianas dentro dos AVA (tutores virtuais e presenciais). Há 
ainda a influência intensa na docência daqueles que dão assessoria tanto técnica 
(web designers, programadores e outros profissionais) quanto pedagógica (designers 
instrucionais), bem como os demais que contribuem para o fazer docente. Todos 
juntos partilham os saberes do educador presencial (MILL; OLIVEIRA; RIBEIRO, 
2010, p. 16). 

3. O papel do tutor virtual na polidocência 
Tomando como base a concepção de polidocência na EaD (MILL, 2010), 
compreende-se o tutor virtual como mediador do processo de ensino-aprendizagem 
em ambientes virtuais. Nesse sentido, sua atuação relaciona-se à gestão das 
atividades realizadas pelos discentes, uma vez que é o responsável pelo 
acompanhamento dos alunos, motivando-os, promovendo o diálogo entre eles para 
que negociem significados e construam conhecimento coletivamente (RIBEIRO; 
OLIVEIRA; MILL, 2009, p. 245). 
 Dessa maneira, considera-se que o tutor virtual, enquanto membro da 
polidocência, desempenha papel de suma relevância para o processo de ensino-
aprendizagem na EaD. Isso porque, em sua interação cotidiana com os estudantes 
nos AVA, esses profissionais são relacionados à figura do professor presencial, uma 
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vez que exercem ativamente a mediação pedagógica, auxiliando-os na compreensão 
dos conteúdos, esclarecendo dúvidas, sugerindo outros materiais de estudo, 
propondo discussões, enfim, motivando-os a interagirem e a construírem 
conhecimento de forma compartilhada, cooperativa e colaborativa. 

Por meio da pesquisa realizada, verificou-se que, na Rede e-Tec Brasil/IFSP, 
o tutor virtual atua efetivamente no processo de ensino-aprendizagem mediado pelas 
TDIC, responsabilizando-se pela mediação pedagógica nos AVA, conforme a fala do 
Tutor Virtual A. 

[Atuo como] Um mediador, orientador e principalmente um motivador. 
Acredito que ele [aluno] necessita muito mais que a orientação, a motivação 
como suporte à busca do conhecimento e superação de limites (Comentário 
1 – Tutor Virtual A). 

 
Além da função de mediação, os tutores virtuais identificaram outros aspectos 

relacionados à sua atuação, conforme verifica-se nos Comentário 2 e 3. 
 
Entendo que mediar [papel do tutor] é fomentar no aluno a busca pela 
resposta, a busca pela construção do conhecimento (Comentário 2 – Tutor 
Virtual B). 
 
Para mim, o tutor virtual é quem auxilia o aluno em seus estudos e realização 
de atividades, esclarecimento de dúvidas com relação ao conteúdo, utilizando 
o AVA. Essencialmente ao conteúdo, mas não tem como não auxiliar com 
questões tecnológicas. Eu não acredito que à primeira vista seria 
responsabilidade do tutor virtual responder a questões tecnológicas, mas os 
alunos acabam perguntando e acredito que devemos auxiliá-los, mesmo nem 
sempre ser nossa primeira função (Comentário 3 – Tutor Virtual C). 

 

A partir dos comentários em destaque, fica evidente a compreensão, pelos 
sujeitos pesquisados, de que cabe ao tutor virtual promover espaços de construção 
coletiva de conhecimento, estimular a aprendizagem dos estudantes, bem como 
esclarecer dúvidas, selecionar materiais didáticos e acompanhar os alunos em seu 
processo formativo e de aprendizagem. 

4. Perfil pessoal e profissional dos tutores virtuais da Rede e-Tec 
Brasil/IFSP: alguns dados de pesquisa 

De forma a analisar o perfil dos sujeitos que atuam em cursos EaD como tutores 
virtuais, levantou-se, na investigação, alguns dados referentes às suas características 
pessoais e profissionais. Em relação ao perfil pessoal, enfoca-se, neste artigo1, dados 
sobre sexo e faixa etária. Já no que diz respeito ao perfil profissional, discute-se 

                                                 
1 Tendo em vista os limites do artigo, não foi possível apresentar todos os aspectos levantados na 

pesquisa completa sobre os perfis pessoal e profissional dos tutores virtuais investigados. Para um 
panorama mais completo, consultar CHAQUIME, L. P. A prática pedagógica na Educação a 
Distância transformando a docência: uma análise sobre saberes e desenvolvimento profissional de 
tutores virtuais. 2014. 228 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2014. 
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acerca da formação inicial, maior titulação e experiência docente, tanto na educação 
presencial quanto na EaD.   

No que se refere ao perfil pessoal dos tutores virtuais, as informações sobre 
sexo foram organizadas na Figura 1 e as relativas à faixa etária estão na Figura 2.  

 
 

Figura 1. Distribuição dos tutores virtuais da Rede e-Tec Brasil/IFSP em relação ao sexo 
(números absolutos e percentual). Fonte: autoria própria. 

 

 

 
Figura 2. Distribuição dos tutores virtuais da Rede e-Tec Brasil/IFSP em relação à faixa etária 

(números absolutos e percentual). Fonte: autoria própria. 
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No que concerne ao sexo, observa-se a predominância dos homens (59,04%) 
em relação às mulheres (40,96%). Essa predominância masculina na docência virtual 
também foi verificada por Ribeiro, Mill e Oliveira (2010, p. 48), num estudo que enfocou 
professores de cursos oferecidos pela parceria entre uma instituição pública federal 
de ensino superior e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

No que diz respeito à faixa etária, observa-se que a maior parte possui entre 
25 e 35 anos (43,37%). Os que estão entre 36 e 45 anos perfazem 34,73% do total; 
há 15,66% de tutores na faixa compreendida entre 46 e 55 anos e apenas 7,23% 
possui mais de 55 anos de idade. Numa tentativa de aproximação desses dados aos 
estudos de Huberman (1992) acerca do ciclo de vida profissional dos professores, é 
possível dizer que, considerando-se apenas a idade cronológica, a maioria dos tutores 
virtuais da Rede e-Tec Brasil/IFSP encontra-se na fase de início da carreira. Nesse 
período, é possível verificar sequências de exploração e de estabilização, explicadas 
da seguinte maneira pelo autor: 

A exploração consiste em fazer uma opção provisória, em proceder a uma 
investigação dos contornos da profissão, experimentando um ou mais papéis. 
Se esta fase for globalmente positiva, passa-se a uma fase de “estabilização”, 
ou de compromisso, na qual as pessoas centram a sua atenção no domínio 
das diversas características do trabalho (HUBERMAN, 1992, p. 37). 

 

Pode-se dizer que, no caso da Rede e-Tec Brasil/IFSP, os sujeitos se 
encontram numa fase de exploração da carreira, e, assim, a EaD mostra-se como uma 
alternativa para conhecer novas possibilidades referentes à docência. Seguindo o 
raciocínio de Huberman (1992), se esses docentes considerarem positiva a 
experiência na EaD, podem querer se especializar nessa modalidade e, assim, 
entrariam numa fase de estabilização. 

 No que diz respeito ao perfil profissional dos tutores virtuais e, de modo 
específico, à sua formação inicial, perguntou-se qual tipo de curso de graduação 
haviam realizado e, como resposta, podiam assinalar mais de uma opção. Assim, 
verificou-se que 43% (48 docentes em números absolutos) afirmaram ter cursado 
alguma licenciatura; 40% (44 tutores virtuais) cursaram bacharelado; 10% (11 
docentes) fizeram cursos de tecnologia; e 7% (8 docentes virtuais) afirmaram ter 
cursado técnico de nível médio. Depurando-se esses dados, tem-se que: 26 tutores 
cursaram apenas licenciatura; 30, apenas bacharelado; quatro, somente curso de 
tecnologia; 13 cursaram licenciatura e bacharelado; seis fizeram licenciatura e curso 
de tecnologia; três cursaram licenciatura e curso de nível médio; três, licenciatura, 
bacharelado e técnico de nível médio; dois possuem licenciatura, curso de tecnologia 
e técnico de nível médio; e, por fim, um tutor fez bacharelado e curso de tecnologia.  

Dos dados apresentados, conclui-se que, na Rede e-Tec Brasil/IFSP, dos 83 
tutores pesquisados, 48 possuem o grau de licenciado, o que representa que a maior 
parte (57,83% do total) possui formação inicial para atuar como professor tanto na 
educação básica quanto no ensino profissionalizante (GATTI, 2010). 
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Relacionando-se a formação inicial ao sexo, dos 48 licenciados, 24 são 
mulheres e 24 são homens. Contudo, quando se restringe a observação aos que 
possuem apenas o grau de licenciado, tem-se que 17 são do sexo feminino e somente 
nove são do sexo masculino, considerando o total de 26 tutores virtuais. Dessa 
maneira, embora a tutoria virtual da Rede e-Tec Brasil/IFSP seja caracterizada por um 
maior percentual de homens em relação às mulheres, quando se enfoca os tutores 
virtuais que têm formação somente em licenciatura, constata-se que a maioria (65% 
do total de 26 pessoas que são apenas licenciadas) é do sexo feminino. Tais dados 
corroboram com as concepções de Marcelo García (2001) e Gatti (2010), segundo as 
quais, historicamente, verifica-se uma predominância das mulheres na profissão 
docente. 

 Outro aspecto verificado na pesquisa quanto ao perfil profissional foi a maior 
titulação dos tutores virtuais no momento da aplicação do questionário. O resultado 
está exposto na Figura 3.  

 
Figura 3. Maior titulação do tutor virtual da Rede e-Tec Brasil/IFSP. Fonte: autoria própria. 

 

As informações colhidas na pesquisa indicaram que 100% dos tutores virtuais 
participantes são graduados. Além disso, 89,15% (74 tutores virtuais) possuem algum 
tipo de pós-graduação, sendo 45,78% especialistas e 43,37% mestres e/ou doutores. 
Merece destaque, ainda, o fato de 3,61% ter atingido o nível de pós-doutoramento, 
conforme se observa na Figura 3. Tais dados coincidem com os encontrados por 
Oliveira, Mill e Ribeiro (2010), num estudo que enfoca os tutores virtuais de cursos 
oferecidos pela parceria entre uma instituição pública federal de ensino superior e a 
UAB. Na apresentação dos dados da pesquisa, os autores dizem que é “possível 
considerar nosso corpo de tutores altamente privilegiado. Além do fato de serem 100% 
graduados, observamos que mais de 80% possuem pós-graduação (mestrado e/ou 
doutorado) e 4 possuem pós-doutorado” (OLIVEIRA; MILL; RIBEIRO, 2010, p. 79). 
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A investigação também levantou o tempo de experiência na docência, tanto 
presencial quanto virtual dos tutores virtuais da Rede e-Tec Brasil/IFSP. Sobre isso, 
verificou-se o exposto na Figura 4. 

 
Figura 4. Tempo de experiência na educação presencial e na EaD dos tutores virtuais da Rede 

e-Tec Brasil/IFSP (números absolutos e percentual). Fonte: autoria própria. 

 

A Figura 4 demonstra que a grande maioria, isto é, cerca de 71% dos 
respondentes, apontou ter mais de cinco anos de experiência na educação presencial. 
Conforme se verifica nos Comentários 4, 5 e 6, os pesquisados consideram que a 
experiência presencial contribui bastante para a atuação do tutor no ambiente virtual. 

Eu acredito que é importante que [o tutor virtual] tenha experiência docente 
presencial. Eu acho que isso [...] é o que acaba dando suporte, é a pessoa 
que já enxergou as dificuldades, que já olhou o aluno, sabe, de repente, se 
colocar no lugar do aluno pra [...] fazer uma pergunta direcionada, no sentido 
de que o aluno entenda, inclusive, qual é a dúvida dele pra depois realmente 
expor o que ele gostaria. Então eu acho que o suporte do ensino presencial 
é importante (Comentário 4 –Tutor Virtual D). 

[...] a experiência presencial permite perceber atitudes que são muito 
similares também a distância (Comentário 5 – Tutor Virtual E). 

Penso que a atuação no magistério presencial é bastante diferente da 
atuação como tutor virtual, mas acredito ser muito importante a experiência e 
formação. Acredito que a experiência na relação professor/aluno, saber 
explicar e esclarecer dúvidas dos alunos [...], pois pensando na relação 
professor/aluno acredito que entendemos um pouco melhor das ansiedades 
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dos alunos (Comentário 6 – Tutor Virtual C). 

 

Em suas considerações (Comentários 4, 5 e 6), os tutores virtuais esclarecem 
que a experiência na educação presencial contribui, em especial, nas interações com 
os alunos. Conforme explicam, um profissional que possui experiência presencial está 
mais sensível às dificuldades que os alunos apresentam frequentemente. Assim, 
podem antecipá-las e atuar pedagogicamente para solucioná-las e proporcionar um 
melhor aproveitamento do curso pelos alunos. 

Acerca da Figura 4, chama a atenção, ainda, a observação dos tempos de 
experiência correspondentes a um semestre, um ano, dois anos, três anos e de três 
a cinco anos. Nesses intervalos, o quantitativo referente à experiência docente na EaD 
(77 tutores) é maior do que na docência presencial. Uma possível explicação para 
esses dados pode estar relacionada à expansão considerável dos cursos oferecidos 
na modalidade EaD, especialmente após a criação, em 2005, da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB)2 e da própria Rede e-Tec Brasil, em 2007. Com o aumento da oferta 
de cursos EaD, consequentemente cresce a demanda por profissionais para atuarem 
como tutores virtuais, professores-formadores e conteudistas. Isso pode ser 
confirmado quando se pergunta, aos participantes da pesquisa, sobre atividades 
docentes que realizam ou já realizaram além da tutoria virtual. Como resposta, 10 
tutores virtuais (12,05%) afirmaram possuir experiência docente no ensino superior a 
distância. 

Ainda em relação ao fato de o tempo de experiência na EaD ser maior do que 
na educação presencial no intervalo de um semestre a de três a cinco anos de 
experiência nas modalidades, depuraram-se os dados cruzando-os com a faixa etária 
entre 25 e 35 anos. Utilizou-se o critério de idade buscando verificar se há docentes 
ingressando em ambas as modalidades simultaneamente. Os resultados foram os 
seguintes: há 16 tutores virtuais que indicaram ter experiência em ambas as 
modalidades no intervalo que vai de um semestre a de três a cinco anos, e 10, desses 
16, possuem entre 25 e 35 anos de idade, o que indica que estão em início de carreira. 
Desses 10, há um tutor que possui mais experiência em EaD do que na educação 
presencial (três anos na EaD e dois anos na educação presencial); há duas pessoas 
que ingressaram conjuntamente em ambas as modalidades, pois afirmaram ter 
experiência de três a cinco anos em ambas; há um docente que tem três anos de 
experiência na educação presencial e dois na EaD; e um docente que indicou ter um 
ano de experiência presencial e um semestre de EaD. Por fim, quatro tutores virtuais 
que afirmaram possuir de três a cinco anos de presencial têm apenas um semestre 
de experiência em EaD. Sendo assim, as informações encontradas levam a 
considerar a hipótese de que muitos docentes, atualmente, estão iniciando suas 
carreiras já atuando em ambas as modalidades, o que pode contribuir para uma 
                                                 
2 Em linhas gerais, a UAB consiste num sistema de formação que, por meio de parcerias com 

instituições públicas de ensino superior, objetiva expandir e democratizar a oferta desses cursos em 
todo o país. Para saber mais a respeito, recomenda-se o acesso ao site: <http://uab.capes.gov.br/>. 
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formação mais ampla, considerando que a educação mediada pelas TDIC traz novas 
exigências para a docência (TARDIF; LESSARD, 2012). 

Contudo, considera-se importante destacar o Comentário 7, feito pelo Tutor 
Virtual F, acerca da experiência em EaD: 

[Os editais devem] exigir experiência em EaD porque um tutor sem 
experiência pode jogar fora o trabalho do formador e do conteudista não 
dando apoio no momento em que o aluno solicita, não usando as ferramentas 
adequadas (Comentário 7 – Tutor Virtual F). 

Conforme é possível perceber, a fala em questão reconhece e enfatiza o 
quanto a experiência em EaD favorece a atuação do tutor virtual e sua interação com 
o conjunto polidocente. 

5. Considerações finais 

As discussões apresentadas neste artigo tiveram como foco o perfil pessoal e 
acadêmico de tutores virtuais que atuam em cursos técnicos oferecidos na 
modalidade EaD, especificamente a que utiliza as TDIC para promover a mediação 
pedagógica entre alunos e professores.  

 Acerca do perfil pessoal, os dados sobre sexo demonstraram a predominância 
dos homens em relação às mulheres na docência virtual, fato já verificado em outros 
estudos com o mesmo enfoque, como o de Ribeiro, Mill e Oliveira (2010). Contudo, 
ao observar-se a formação inicial concomitantemente ao sexo, verificou-se que as 
mulheres são a maioria, pois apontaram, em maior porcentagem, cursos de 
licenciatura como primeira formação acadêmica. Tais dados são coincidentes com 
análises, como as de Marcelo García (2001) e Gatti (2010), que demonstram o 
predomínio das mulheres na profissão docente, historicamente. 

 Ainda sobre o perfil pessoal, as informações acerca da faixa etária indicaram 
que 43,37% ou 36 tutores virtuais têm entre 25 e 35 anos. Buscando relacionar esse 
dado aos estudos de Huberman (1992) acerca do ciclo de vida profissional docente, 
pode-se considerar que esses tutores encontram-se em início de carreira, fase 
caracterizada por sequências de exploração e estabilização.  

 Acerca do perfil profissional, quando se observou a formação inicial, verificou-
se que 48 tutores virtuais (57,83% do total investigado) eram licenciados, do que se 
conclui, baseando-se em Gatti (2010), que possuem formação para atuar como 
professor tanto na educação básica como na profissionalizante. 

 Tendo em vista a maior titulação no momento em que responderam o 
questionário, a pesquisa demonstrou que um percentual de 89,15% (74 tutores) 
possui algum tipo de pós-graduação, entre especialização, mestrado e doutorado. Tal 
informação coincide com outros estudos, como o de Oliveira, Mill e Ribeiro (2010), 
que demonstram a alta qualificação dos profissionais que atuam na EaD. 

 Por fim, em relação ao tempo de experiência tanto presencial quanto virtual, a 
pesquisa apontou que cerca de 71% (59 tutores virtuais) dos participantes possuem 
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mais de cinco anos de experiência presencial. No entanto, verificou-se, em relação ao 
tempo de experiência virtual, que a soma do quantitativo de tutores que possui entre 
um semestre e de três a cinco anos de experiência na EaD resulta em 77 sujeitos ou 
92,77% do total de participantes. Esse fato pode estar relacionado ao aumento da 
oferta de cursos EaD a partir de 2005 e, ainda, indicar que, atualmente, muitos 
docentes estão iniciando suas carreiras atuando, de forma simultânea, nas 
modalidades presencial e EaD, o que pode lhes proporcionar uma formação mais 
ampla e condizente com o contexto educacional contemporâneo. 
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Resumo - Esta pesquisa buscou investigar a trajetória escolar dos ingressantes na 
Licenciatura em Ciências Biológicas à distância. Trata-se de uma pesquisa 
documental e quantitativa, baseada em dados secundários obtidos junto ao 
Observatório da vida do estudante universitário da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Observou-se que a maioria dos estudantes é proveniente de escola 
pública, terminou o ensino médio há mais de 5 anos. Com os dados levantados é 
possível inferir que através da oferta do curso de ciências biológicas a distância está 
sendo possibilitada a oportunidade de ingresso de pessoas que se encontravam 
afastadas do ensino superior e que possui um papel democratizante do acesso de 
um público com perfil diferenciado. 

Palavras-chave: perfil escolar; alunos ingressantes; curso de ciências biológicas 
a distância  

Abstract - This research examined to investigate the school trajectory of entrants to 
the Degree in Biological Sciences at bay. It is a documental and quantitative research, 
based on secondary data obtained from the Observatory of life college student at the 
Federal University of Rio Grande do Norte. It was observed that most students comes 
from public school, finished high school for more than five years. With the collected 
elements you can infer that by offering the course of Biological Sciences distance is 
being made possible the opportunity for admission of persons staying away from 
higher education and has a democratizing role of access to a public with different 
profile. 

 

Keywords:school profile; students entering; degree in biological sciences the 
distance. 
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Introdução 

A Educação a distância (EAD) vem alcançando uma posição de destaque no Brasil, 
por ser instrumento de democratização do acesso à Universidade Pública, oferecendo 
um novo meio para a inclusão daqueles que, por questões de horário, localização de 
moradia, falta de recursos materiais entre diversas causas (OLIVEIRA et al, 2004) não 
conseguiam fazer um curso superior. Cabe ressaltar também, que essa modalidade 
de educação permite dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, introduzindo um 
novo paradigma na relação aluno-professor, em que ambos têm novas 
responsabilidades e novos perfis.  

A carência de professores licenciados em áreas específicas, sobretudo nas 
Ciências é um dado conhecido e comprovado na região Nordeste do Brasil. No Rio 
Grande do Norte ainda é possível encontrarmos professores lecionando no Ensino 
Médio e dispondo apenas de formação compatível com o ensino de nível fundamental. 
(Projeto do Curso de Ciências Biológicas à Distância – UFRN). Neste aspecto, há uma 
grande contribuição a ser dada na formação de professores de biologia, por meio do 
oferecimento de cursos de licenciatura a distância, nessa região.  

O crescimento dos cursos de formação superior à distância na área de Ciências 
tornou-se evidente a partir da consolidação legal desta modalidade e das políticas 
implementadas. Por outro lado, é importante salientar a grande complexidade do 
tema, pois construir uma EAD capaz de promover a construção do conhecimento 
requer um grande compromisso com a qualidade e com o perfil diferenciado desses 
estudantes, exigindo pesquisas mais específicas, bem como experiências que 
relacionem diferentes abordagens capazes de serem flexíveis, a partir das devidas 
adequações feitas para essa modalidade.  

Atualmente existe uma grande necessidade de ampliação da oferta de cursos 
superiores semipresenciais ou totalmente à distância, necessidade esta advinda 
principalmente da grande valorização atribuída ao diploma universitário e pela 
necessidade de educação continuada (atualização profissional).  

Um fato que contribui para o crescimento de cursos à distância está relacionado 
à infraestrutura física disponível como também às dimensões do nosso país, 
característica que limita o acesso de certas populações à educação presencial 
(MALTEMPI, 2003). Porém as Instituições que promovem a Educação a Distância 
precisam planejar suas atividades para não correr o risco de prometer resultados de 
aprendizagem e não serem capazes de estruturar e conduzir seus cursos e gerar 
frustrações nos participantes  

De acordo com Litwin (2001), o desafio permanente da educação a distância 
consiste em não perder de vista o sentido político original da oferta, em verificar se os 
suportes tecnológicos utilizados são os mais adequados para o desenvolvimento dos 
conteúdos, em identificar as propostas de ensino e a concepção de aprendizagem 
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subjacente e em analisar de que maneira os desafios da “distância” são tratados entre 
alunos e docentes e entre os próprios alunos. O verdadeiro desafio continua sendo o 
seu sentido democratizante, a qualidade da proposta pedagógica e de seus materiais.   

Além de se conhecer a formação dos licenciandos, é importante também 
conhecer suas características principais, a situação socioeconômica e cultural e 
outros aspectos relevantes do futuro professor (BRITO, 2007). O planejamento de um 
curso a distância requer cuidados especiais, pois ele atinge um público diferenciado e 
bastante heterogêneo, de diferentes segmentos da população e com diferentes 
necessidades para enfrentarem o desafio de novas propostas educacionais. No 
entanto, o sucesso de um programa educacional, quer presencial quer distância, está 
relacionado ao empenho dos participantes e, sobretudo à condução dos 
coordenadores, instrutores e às condições de acompanhamento oferecidas aos 
estudantes (FREITAS, 1995).  

Um fato que merece atenção é que a EAD não é um tipo de educação 
adequado a todas as pessoas, indiscriminadamente, exigindo dos alunos muita 
disciplina e principalmente autonomia. Ela se destina especialmente a pessoas 
adultas, e embora seja destinada a democratizar o acesso à educação, observa-se 
ser tanto mais efetiva quanto mais elevado for o nível educacional dos educandos. 
Certamente os riscos de se ter uma educação não satisfatória são reais, por isso, 
necessita ser constantemente reelaborada, para que seja adequada ao público que 
se deseja educar.  Segundo Gutierrez e Prieto (1994), "o ideal de um sistema de auto-
aprendizagem é a auto-avaliação", posição que parece bastante coerente; no entanto, 
sabemos que tal prática é muito difícil de ser implantada e requer um 
acompanhamento sistemático. Neste sentido, pesquisas que visem contribuir com o 
aprimoramento dos cursos a distância são necessárias para garantir uma discussão 
qualificada sobre o tema e sua compreensão. 

Entender o perfil de quem escolhe o curso de licenciatura, e o que pensam os 
licenciandos sobre sua futura profissão, é uma forma de contribuir com a formação 
inicial de professores (MIRANDA et al; 2012). Nesse sentido e partindo da concepção 
de que aspectos socioeconômicos influenciam a formação do futuro professor, este 
estudo propõe-se a contribuir com a discussão sobre o perfil do ingressante no curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade à distância. Especificamente, 
pretende-se analisar o perfil do licenciando com relação às suas características 
individuais, familiares e a sua trajetória escolar. 

O conhecimento obtido com esta pesquisa pode contribuir para o entendimento 
do perfil diferenciado do ingressante no curso de licenciatura modalidade à distância 
e estimular reflexões e adequações necessárias para receber apropriadamente esses 
alunos.  
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Procedimentos metodológicos 

A pesquisa se desenvolveu numa abordagem quantitativa e, a partir dos objetivos da 
pesquisa, são apresentados, nesta seção, os aspectos metodológicos fundamentais, 
quais sejam: a caracterização da amostra, o instrumento de coleta de dados, e o modo 
como foram analisados os dados recolhidos. 

A amostra 

Nesta investigação foram examinadas as respostas a um questionário 
socioeconômico, o qual é aplicado no ato da inscrição para o Processo Seletivo 
Vestibular. Os dados destes questionários foram obtidos através do Observatório da 
vida do estudante universitário (OVEU) desenvolvido e utilizado pela Comissão 
Permamente de Vestibular (COMPERVE) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), sendo este um centro de informações estatísticas sobre os estudantes 
que ingressam na UFRN. Estes dados foram disponibilizados por ano de ingresso e 
se referem aos alunos aprovados em primeira chamada nos vestibulares de 2009, 
2010, 2012 e 2014 no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade à 
distância. No total, foram 748 questionários, nos quatro anos, conforme a Tabela 1. 

 

Ano de ingresso (Turma) Número questionários 

2009 (1ª turma) 140 
2010 (2ª turma) 250 
2012 (3ª turma) 258 
2014 (4ª turma) 100 

Total 748 

Tabela 1 – Quantidade de questionários por ano de entrada 

O instrumento de coleta de dados  

O questionário compreendeu diversos aspectos relacionados com o perfil dos 
alunos ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e, neste 
trabalho, serão tratadas algumas das váriáveis referentes apenas a a trajetória 
escolar. Apresentam-se, a seguir, a categoria e variáveis do questionário utilizado 
(Quadro 1).   
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Categoria Variáveis 

Trajetória 
Escolar 
(9 variáveis) 

Ano de conclusão do Ensino Médio,  
Escola onde concluiu o Ensino Médio, 
Frequência a cursinho, 
Ingresso em curso universitário, 
Número de vezes que prestou vestibular,  
Tipo de curso,  
Tipo de escola em que concluiu o ensino fundamental,  
Tipo de escola em que concluiu o ensino médio,  
Turno em que concluiu 

Quadro 1 – Categoria e variáveis trabalhadas 

A análise dos dados 

Para análise, foram utilizados os dados dos candidatos que foram aprovados 
na primeira chamada do vestibular nos anos 2009 (1ª turma), 2010 (2ª turma), 2012 
(3ª turma) e 2014 (4ª turma).  Os dados foram disponibilizados por ano de ingresso e 
posteriormente trabalhados em sua totalidade quando possível, pois para algumas 
questões não constam os dados referentes às quatro turmas, uma vez que os 
questionários sofrem alterações e atualizações a cada processo seletivo. Por esse 
motivo algumas questões não foram aplicadas em todos os processos seletivos, 
porém, por se tratarem de informações importantes para os objetivos da pesquisa, 
decidiu-se utilizá-las nas análises. Tais questões estão devidamente especificadas 
pelo N (número de questionários).  

Resultados e discussão 

A pesquisa revelou que mais de 70% dos aprovados, concluiu o Ensino Médio e o 
Ensino Fundamental em escolas públicas, comparados a 43,8% oriundos de escolas 
particulares (Figura 1). Pode-se interpretar estes dados por diferentes enfoques, uma 
vez que atribuem a procura por cursos de licenciatura aos alunos de menor status 
social, por ser um curso de aprovação mais “fácil” (MARQUES e PEREIRA, 2002). 
Outro enfoque, do qual compartilhamos, associa-se com a interação direta com os 
alunos levando a maior inserção de egressos da rede pública, ampliando a função 
social da universidade federal.   



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

6 

 

Figura 1 - Tipo de escola onde o ingressante cursou o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 
(N=648) 

Sobre o perfil educacional dos alunos do curso, constatou-se que 66% concluiu 
o ensino médio pelo menos há mais de 5 (cinco) anos antes de ingressar na 
Universidade (Tabela 2) demostrando que a Educação a distância está oferecendo 
oportunidade para alunos que estavam afastados da escola há muito tempo. 

 

 % 

2009 5,2 
2008 13,6 
2007 7,6 
2006 7,6 
2005 ou antes 66 

Tabela 2 - Ano de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente) (N=648) 

Um percentual de 69,9% cursou o ensino médio regular (Tabela 3). De fato, o 
ensino técnico-profissionalizante não era muito acessível aos estudantes do interior 
do Rio Grande do Norte. A expansão e interiorização desta modalidade de ensino no 
estado do Rio Grande do Norte se tornou uma realidade mais acentuada entre os anos 
de 2006 a 2013 com a criação de vários Institutos Federais no estado, fato que 
coincide com a maioria dos alunos já terem concluído o ensino médio. 
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 % 

Regular 69,9 
Magistério 8,6 
Técnico-profissionalizante 13,3 
Supletivo 4,8 
Outro 3,4 

Tabela 3 -  Modalidade de Curso do Ensino Médio (N=648) 

Na presente pesquisa observou-se uma predominância (53,5%) de alunos que 
cursaram o ensino médio no turno diurno (Tabela 4). Esses dados corroboram com o 
estudo realizado por Bormann (2012), sobre ensino médio noturno no Rio Grande do 
Norte em que foi constatada uma queda na matricula no ensino médio noturno e uma 
predominância no turno diurno. No entanto, o percentual de 30,9% de alunos que 
cursaram o ensino médio no turno noturno, é um dado relevante e pode estar 
associado a que muitos destes provavelmente já estavam inseridos no mercado de 
trabalho e por esse motivo cursavam no turno da noite o ensino médio. 

 

 % 

Todo diurno 53,5 
Todo noturno 30,9 
Parte diurno, parte noturno 15,6 

Tabela 4 - Turno em que o ingressante cursou o Ensino Médio – (N=648) 

Uma maneira costumeira de preparação para o ingresso em uma universidade 
é frequentar cursinhos preparatórios, no entanto a maioria dos ingressantes (53,5%) 
afirmou não ter frequentado nenhum cursinho (Tabela 5).  Este fato pode estar 
relacionado com a baixa renda declarada pelos pesquisados, visto que, de acordo 
com Borges e Carnielli (2005) a maioria dos cursinhos disponíveis são encontrados 
na rede particular e cobram preços elevados. O cursinho preparatório pode ser 
considerado como essencial e, neste sentido, o fator socioeconômico interfere no 
acesso ao ensino superior público. 
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 % 

Cursinho da rede particular 21,2 
Cursinho da rede pública 13,9 
Curso de matérias isoladas 11 
Cursinho e curso de matérias isoladas 0,3 
Cursinho da UFRN 0,15 
Não 53,5  

Tabela 5 – Frequência em cursinho para ingressar na UFRN (N=648) 

De maneira geral, historicamente em todo território brasileiro, a demanda de 
candidatos por vaga em vestibulares das Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), revela que existe uma quantidade de vagas disponíveis inferior a quantidade 
de candidatos, de certa forma, por esse motivo é comum que seja necessário o 
candidato se submeter várias vezes ao vestibular. Na presente pesquisa, verificou-se 
que 62,4% dos ingressantes afirmaram que se submeteram ao vestibular mais de uma 
vez (Tabela 6).   

 

 % 

Nenhuma 37,6 
Uma 27,8 
Duas 16,4 
Três ou mais 18,2 

Tabela 9 - Quantas vezes o ingressante prestou Vestibular (N=648) 

Nesta pesquisa observou-se que 50,8% está ingressando em um curso 
superior pela primeira vez (Tabela 7) e aliado ao fato de que são alunos com idade 
mais elevada e pela baixa renda declarada, podemos afirmar o forte caráter inclusivo 
da educação superior a distância no país. Uma pesquisa realizada por Vianney (2008) 
confirma que uma simples confrontação entre os perfis socioeconômicos dos alunos 
da EAD com os alunos do ensino presencial de cursos equivalentes atesta a 
importância social desempenhada pelas instituições que implantaram cursos 
superiores a distância no país. 

 

 % 

Não 50,8 
Já está cursando 13,8 
Já o concluíu 22,3 
Sim, mas o abandonou 11,3 
Sim, mas não sabe se vai continuar 1,8 

Tabela 7 - Ingresso anterior em algum curso universitário (N=390) 
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Um percentual de 22,3% já possui uma graduação e, neste caso, a procura por 
um curso em uma área mais específica para o exercício da docência pode ser 
relacionada com a necessidade de formação continuada para ampliação dos níveis 
de ensino em que podem exercer a docência, ou também com a adequação à 
docência que já exercem mesmo sem possuírem a graduação necessária para atuar 
no ensino fundamental e médio. 

Considerações finais 

A análise do perfil da trajetória escolar desses alunos contribui com dados relevantes 
visto que o bom aproveitamento em um curso a distância requer o desenvolvimento 
do pensamento crítico-reflexivo e da autonomia do estudante, situação que 
provavelvente seja diferente das habituais práticas de ensino tradicionais as quais, 
possivelmente, a maioria dos alunos vivenciou até então. De maneira geral, os dados 
aqui apresentados revelam que o aluno ingressante no curso de Ciências Biológicas 
na modalidade a distância apresenta um perfil diferenciado, indicando o quanto é 
importante conhecer o perfil dos ingressantes, na busca de construir estratégias 
adequadas para a aprendizagem na modalidade à distância. 
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Resumo – A educação a distância se tornou comum no cotidiano das Instituições 
de Ensino Superior brasileira através da crescente oferta de vagas nesta modalidade 
de ensino. Nessa perspectiva, este trabalho apresenta um modelo que possibilita 
integrar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem - que em geral se caracterizam 
como as salas de aula dos cursos a distância; com os Sistemas de Gestão 
Acadêmica - estes aperfeiçoaram as rotinas administrava e acadêmica das 
instituições. Ambos são importantes para o contexto que estão inseridos e não 
devem ser enfraquecidos em detrimento do outro, devendo ser interligados, 
permitindo que troquem informações relevantes para o processo administrativo e de 
ensino-aprendizagem. Diante dessa realidade e se baseando nos preceitos da 
Enterprise Application Integration e da Arquitetura Orientada a Serviços é proposto 
um Web Service genérico que pode ser ajustado facilmente para se adequar a 
realidade de qualquer Instituição. Isso se tornou relevante, pois, em geral, as 
soluções apresentadas na literatura, focam apenas em demandas específicas de 
determinado estabelecimento, não podendo ser implantado de forma facilitada em 
outras realidades existentes que possuem demandas semelhantes. 

Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Integração; Sistemas de 
Gestão Acadêmica; Educação a Distância. 

Abrstract - Distance education has become common in the daily lives of Brazilian 

higher education institutions through the growing number of places in this type of 
education. From this perspective, this paper presents a model that makes it possible 
to integrate the Learning Management System - typically characterized as 
classrooms for distance learning courses; with Academic Management Systems - 
these perfected routines ran and academic institutions. Both are important to the 
context they are inserted and should not be weakened over the other and should be 
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interconnected, allowing them to exchange information relevant to the administrative 
process and teaching-learning. Faced with this reality and based on the precepts of 
Enterprise Application Integration and Service Oriented Architecture is proposed a 
generic Web Service that can be adjusted easily to suit the reality of any institution. 
This became relevant because, in general, the solutions presented in the literature 
focus only on specific demands of individual establishment, can not be deployed in 
an easier way other existing realities that have similar demands. 

Keywords: Learning Management System; Integration; Academic Management 
Systems; Distance education. 

 

1 Introdução 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), especialmente os Sistemas de 
Informação, estão atualmente presentes na maioria das organizações, sejam públicas 
ou privadas, acompanhando uma evolução natural característica da sociedade 
globalizada contemporânea. Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
dispõem de inúmeros softwares com funções específicas e muitos destes trabalham 
isoladamente, atendendo demandas essenciais de um determinado setor ou 
departamento, mas sendo relevantes para os objetivos a que se propõem. 

As IES nos últimos anos, adotaram ou desenvolveram diversas ferramentas 
que otimizaram suas rotinas e descentralizaram serviços, porém, com o passar do 
tempo, surgiu uma necessidade de centralizar esses recursos ou simplesmente 
integrá-los, proporcionando que o todo, funcione de forma articulada e dinâmica. Os 
chamados Sistemas de Gestão Acadêmica (SGA) apresentam características 
essenciais ao controle dos processos administrativos e gerenciais da gestão das 
Instituições de Ensino, otimizando processos e rotinas administrativas (SILVA, 2012). 

Em paralelo a essa renovação tecnológica que os processos administrativos e 
acadêmicos das IES foram submetidos, está o avanço e consolidação da Educação a 
Distância (EAD) como modalidade de ensino, acessível e passível de atendimento de 
grande público. Nesse sentido, percebe-se que no Brasil a EAD vem se fortalecendo 
sistematicamente nos últimos anos, tendo a disseminação das TICs, principalmente 
os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como um importante aliado nesse 
processo de crescimento, possibilitando o surgimento de diversas ofertas de cursos 
de graduação e pós-graduação oriundos em grande escala pela iniciativa privada, mas 
também através de ações da administração pública (Censo da Educação Superior – 
INEP, 2012). 

Segundo Puerta e Amaral (2008), o crescimento da oferta dos cursos de EAD 
faz com que a integração destes nos processos e rotinas das IES torne-se cada vez 
mais relevante, afinal, apesar dos discentes da EAD normalmente estarem distantes 
das sedes acadêmicas, estes se caracterizam como alunos regulares com os mesmos 
direitos e deveres das turmas presenciais. 

Percebe-se então que há demanda de integração entre AVA e SGA é uma 
necessidade eminente em quase todas as IES que ofertam cursos a distância. Pois, 
tanto os SGA como os AVAs têm funções relevantes no ambiente que estão inseridos 
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e executam adequadamente as tarefas para a qual foram desenvolvidos. Porém, 
percebe-se uma necessidade de que estes tenham um bom nível de integração, 
compartilhando informações importantes para o gerenciamento dos cursos a distância 
e dos alunos que fazem parte destes, garantindo uma interoperabilidade necessária 
ao crescimento das demandas e ações da EAD em qualquer instituição de ensino. 

A partir desta conjuntura, esse trabalho propõe a implementação de um modelo 
de solução tendo como pressuposto Arquitetura Orientada a Serviços e os conceitos 
da Enterprise Application Integration, possibilitando que os Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem possam compartilhar informações com os Sistemas de Gestão 
Acadêmica utilizados nas IES de forma a otimizar processos, melhorando rotinas e 
procedimentos acadêmicos. 

Para facilitar a apresentação das temáticas propostas, este trabalho está 
dividido em várias sessões que guiaram a leitura de forma sistemática, com destaque: 
na sessão dois são expostos os motivos e a contextualização do projeto e sua 
demanda para as IES atualmente, descrevendo situações que podem ocorrer devido 
a não existência de uma integração; A sessão três expõe o referencial teórico utilizado, 
destacando definições necessárias à compreensão do projeto em suas várias etapas. 
O item quatro por sua vez, apresenta de fato o modelo de integração proposto, com 
suas várias características e abordagens e para finalizar, é exposto as considerações 
referentes a tudo que foi apresentado. 

 

2 Contextualização e Motivação 

Os AVA e os SGA, são ferramentas que têm funções distintas e igualmente 
importantes no contexto educacional, porém, mesmo sendo de grande necessidade, 
em geral, não existe qualquer comunicação entre ambas e quando existem, são muito 
restritas, limitando-se a resolver demanda particulares, não sendo adaptável a outras 
realidades de forma facilitada. Essa fragilidade torna vários serviços ineficientes ou 
redundantes, com isso a integração entre estes dois softwares é uma necessidade 
emergente, face o crescimento do número de vagas da EAD e consolidação dos SGA 
nas IES. 
 Com base no cotidiano de nossa IES, que oferta cursos na modalidade EAD, 
diversas rotinas e procedimentos administrativos e acadêmicas são afetadas devido 
a não existência de uma integração entre o AVA e o SGA. Essa problemática envolve 
muitos setores e situações adversas podem surgir, com destaque: 

 Divergências no procedimento de matrícula – Os alunos se matriculam no SGA 
e estes dados devem ser vinculados ao AVA. Sem uma integração entre os 
sistemas, essa tarefa é realizada de forma manual ou utilizando procedimentos 
que não garantam a segurança da informação, o que pode ocasionar erros nas 
matrículas. 

 Erros nos cadastros dos discentes, docentes e tutores no AVA – Embora os 
dados oficiais estejam no SGA, eles também fazem parte do AVA. Com a não 
integração dos sistemas, esses cadastros podem ficar inconsistentes. 
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 Falta de sincronia das informações – A falta de integração pode gerar uma série 
de inconsistência nas informações, por exemplos, uma situação onde o aluno 
pode estar matriculado no AVA, quando na verdade já cancelou seu vínculo 
com a IES ou mesmo, está regularmente matriculado no SGA e não dispor de 
seus cursos no AVA. 

 Redundância na digitação de notas e avaliações - O SGA é o local oficial de 
postagem de notas, contudo os alunos interagem mais com o mecanismo de 
registro de notas do AVA. A falta de integração gera redundância na digitação 
de notas nos sistemas e pode levar a inconsistências. 
É importante ressaltar que estes exemplos caracterizam apenas algumas de 

várias situações que podem ocorrer numa IES que não tem seu SGA integrado com 
o AVA. Essas demandas podem afetar também os cursos presenciais da instituição 
já que é comum atualmente, a oferta de disciplinas ou parte delas a distância, fazendo 
uso intensivo de AVAs, como autoriza a Portaria nº 4.059 do Ministério da Educação, 
de 10 de dezembro de 2004 (MEC, 2004). 
 Com base na relevância dos SGA e dos AVA para as IES, além do impacto 
destes softwares no cotidiano acadêmico, a próxima seção aborda a importância da 
integração desses sistemas. 
 

3 Metodologia 

Um estudo sobre as funções e recursos dos AVA foi realizado inicialmente visando 
compreender sua organização, estrutura e enfoques principais. Além de pesquisas 
sobre as características mais comuns dos SGA também foi realizada com o objetivo 
de perceber características semelhantes e padrões comuns de estrutura e 
desenvolvimento. 

Neste contexto e buscando fortalecer o embasamento teórico sobre os 
conceitos e temáticas abordados, foi realizada uma minuciosa pesquisa bibliográfica, 
afim de perceber a viabilidade do projeto, identificar trabalhos relacionados e analisar 
ainda as tecnologias disponíveis que permitam realizar a ações propostas na 
execução das fases de desenvolvimento e implementação. 

As tecnologias, ferramentas e recursos utilizados neste trabalho, são 
embasados em padrões definidos na literatura que possibilitaram realizar ações 
almejadas. Um framework de desenvolvimento de Web Services foi pesquisado e 
posteriormente estudado tomando por base os preceitos da Arquitetura Orientada a 
Serviços e da Integração de Aplicações Corporativas (do inglês Enterprise Application 
Integration - EAI) para apoiar a implementação das ferramentas que possibilitarão a 
integração almejada nos objetivos do projeto. 
 

4 Integração de sistemas para fortalecimento da EAD 

Integrar sistemas legados caracteriza-se como uma necessidade emergente de 
muitas IES que dispõem de softwares consolidados que não podem ser simplesmente 
substituídos por outros. Os SGA e os AVA são exemplos comuns, presentes em 
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muitas instituições que necessitam dispor de uma integração para aperfeiçoar os 
processos em que estão inseridos. Nessa perspectiva, torna-se relevante conceituar 
de forma sucinta estas ferramentas, além de apresentar padrões e arquiteturas de 
integração que garantem um projeto normatizado e bem estruturado. Essas temáticas 
serão expostas na sequência. 

 
4.1 Sistemas de Gestão Acadêmica nas IES 

Ao conceituar os SGA, Silva (2012) apud Ziulkoski (2008) enfatiza que os Sistemas 
de Gestão Acadêmica são plataformas geralmente desenvolvida em ambiente web 
para atender as necessidades de gestão e planejamento de uma instituição de ensino, 
possibilitando a otimização de seus recursos. 

As IES estão cada vez mais complexas, face a ampliação gradativa da oferta 
de vagas e do surgimento de cursos ofertados na modalidade EAD, que aumenta a 
dificuldade da gestão e a maioria dos SGA não estão preparados para gerenciar 
adequadamente a graduação a distância. Para que se possa otimizar a utilização de 
recursos, o primeiro passo, é a unificação ou integração entre os sistemas de gestão. 
Só assim o mantenedor da rede de instituições consegue ter as necessárias 
informações para monitorar a qualidade do ensino e a utilização de recursos 
(WOLYNEC, 2007). 

Os SGA se propõem a controlar e agilizar os processos internos da instituição, 
possibilitando a consolidação de informações relevantes para a gestão”, e isso tem se 
tornando preponderante para o gerenciamento de demandas cada vez maiores, face 
o crescimento da oferta de vagas (SILVA, 2012). 

A transparência das informações proporcionada por estes sistemas possibilita 
o controle e acompanhamento mais eficiente do processo administrativo, e, por 
consequência, possibilitam planejar as ações de forma simples, e competente, 
otimizando o uso dos recursos e diminuindo os custos (SILVA, 2012). 

Devido ao crescimento da oferta de vagas em cursos a distância, os AVA 
passam a ter uma relevância significativa para o gerenciamento acadêmico destes, 
no contexto de qualquer IES. Nessa perspectiva, a próxima seção conceitua os AVA. 
 

4.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Segundo Santos (2002), os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são um 
espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, 
potencializando, assim, a construção de conhecimentos, logo, a aprendizagem. 

Para Martins (2002) o ambiente de aprendizagem é um sistema que fornece 
suporte a qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno, isto é, um conjunto de 
ferramentas que são usadas em diferentes situações do processo de aprendizagem. 
Segundo o autor, este ambiente deve assegurar uma interação muito grande do 
aprendiz com o objeto de estudo. Contudo, essa interação, não deve ser mecânica, 
deve ultrapassar barreiras, criando situações novas e vivencias importantes ao 
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aprendiz, desafiando-o e estimulando-o e ao mesmo tempo permitindo que novas 
situações sejam criadas ampliando seu desenvolvimento. 

Uma das características principais da EAD é a possibilidade de transmitir 
conhecimentos sem a necessidade do professor e aluno estarem presentes no mesmo 
espaço físico. De acordo com Garcia e Sobrinho (2014) “no ambiente virtual existe a 
flexibilidade de horários para navegação e comunicação, oferecendo aos estudantes 
a oportunidade de optarem como e quando estudar, garantindo assim, seu próprio 
rendimento escolar”. Percebe-se então, a importância dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem pois possibilita a interação entre todos os participantes de um curso a 
distância: alunos, tutores, professor e coordenações envolvidas. 

No contexto de uma IES, o AVA e o SGA devem ser integrados. A próxima 
seção aborda a importância dessa integração. 

 
4.3 Importância de Integrar Aplicações 

Ao analisarmos a importância dos SGA e dos AVA, constata-se que ambos são 
extremamente relevantes no ambiente que estão inseridos, não sendo adequado 
eliminar um em detrimento do outro, e sim, integrá-los, permitindo que estes se 
comuniquem de forma satisfatória e processos possam ser otimizados. Nesse 
contexto, em meados da década de 90, surge o conceito chamado de Integração de 
Aplicações Corporativas (do inglês Enterprise Application Integration - EAI) que 
segundo Chaves, Baroni e Ferreira (2005) “surgiu como uma alternativa para tornar 
possível a integração de aplicações empresariais com menor customização, 
contemplando as ferramentas, métodos e o planejamento que possibilitam que à 
organização obtenha vantagem competitiva com a integração de sistemas legados”. 
 Esses conceitos tornaram-se importantes à medida que os sistemas 
empresariais, até então centralizados, necessitavam se ajustar frente as mudanças 
ocasionadas pelas novas tecnologias de comunicação que surgiam e se 
disseminavam sistematicamente. Nesse cenário, muitas organizações dispunham de 
vários sistemas, importantes para elas, que não poderiam simplesmente serem 
descartados, já que isso entre outras coisas ocasionaria grande investimento. A 
necessidade de integrar essas ferramentas se fortalece com o crescimento dessa 
demanda que atinge não somente empresas privadas, mas a administração pública 
de maneira geral.  

Para Sordi e Marinho (2006) o “EAI contempla as ferramentas, os métodos e o 
planejamento que possibilitam à organização obter vantagem competitiva com a 
integração de todas as aplicações em um sistema empresarial unificado, capaz de 
compartilhar as informações e suportar os processos de fluxos de negócios”. O 
propósito deste método é justamente integrar aplicações já existentes, que contêm 
informações que possuem valor de mercado agregado ao longo dos anos e são 
importantes para as Instituições em que estão inseridas e que necessitam se 
comunicar com as novas aplicações emergentes, que já incorporam novas 
plataformas, tecnologias e ferramentas de comunicação atuais. 
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No mundo Web, um outro modelo de integração é a Arquitetura Orientada a 
Serviços que também consiste de uma metodologia que possibilita a integração entre 
sistemas. A próxima seção aborda esse conceito. 
 
4.4 Arquitetura Orientada a Serviços 

Os sistemas empresariais eram desenvolvidos para funcionar localmente, porém, com 
o advento da internet essas ferramentas necessitam estar disponíveis de forma 
ininterrupta e acessível de qualquer local. Com isso, novas formas e conceitos de se 
desenvolver softwares passaram a surgir, a Arquitetura Orientada a Serviços (Service-
Oriented Architecture - SOA) é um exemplo disto.  

A arquitetura SOA basicamente consiste de um serviço consumidor e um 
provedor de serviços, onde um serviço consumidor faz uma requisição para um 
provedor de serviços, que responde com o resultado para o serviço consumidor; o 
provedor de serviços pode também ser um consumidor de serviços. As conexões de 
requisição e resposta são definidas de maneira que seja possível que ambos os 
serviços possam entendê-la. (KUEHNE, 2009, p. 98)   

Oliveira (2012) descreve SOA focando que o mesmo estabelece a 
disponibilização de componentes modulares que podem ser descobertos e usados 
pelos clientes, além de fornecer um repositório para publicação e descoberta de 
serviços, possibilitando a transparência de localização. Baseado nessa premissa, a 
abstração desses serviços torna-se mais clara, ao ponto que é possível identificar 
como a estrutura SOA funciona. 

SOA garante ainda itens como reusabilidade, independência de arquitetura, de 
linguagem de programação, assegurando que processos de integração entre 
sistemas legados possam ser realizadas de forma eficaz. Uma das tecnologias que 
melhor representa essa arquitetura são os chamados Web Services, estes serão 
detalhados na sessão seguinte. 

 
4.5 Web Services 

Parte integrante da SOA, os Web Services estão se popularizando a cada dia por 
possibilitar que aplicações distintas, possam comunicar-se, independente da 
linguagem de programação utilizada. Vieira (2006) conceitua destacando o 
reaproveitamento de código entre módulos de sistemas desenvolvidos em diferentes 
linguagens. Segundo este autor, isso é possível através de requisições cliente-
servidor, nas quais um servidor atende requisições dos clientes para a funcionalidade 
a qual se propõe a disponibilizar e retorna uma resposta. A partir desses argumentos, 
é possível visualizarmos a importância desta tecnologia na garantia da comunicação 
entre recursos distintos. 

Em suma, os Web Services são compostos pelos serviços propriamente dito e 
pela descrição deste serviço. Segundo Oliveira (2012), “o serviço consiste num 
módulo de software instalado numa plataforma computacional com acesso à rede e 
oferecido pelo "provedor de serviços", enquanto que a descrição do serviço contém 
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os detalhes da interface e da implementação de um serviço, o que inclui os tipos de 
dados, operações, informação da ligação e da rede”. A padronização é uma 
característica muito forte dos Web Services, pois, normatizam as formas de 
comunicação disponível e norteia as formas de integração entre recursos construídos 
sob arquiteturas distintas. 

Analisando as definições dos diversos autores, conclui-se que os Web Services 
são desenvolvidos como ferramentas de software, estes possuem funcionalidades 
bem caracterizadas e podem ser implementados numa variedade de linguagens de 
programação e hardwares diversos e mesmo assim garantem a comunicação entre 
sistemas distintos, sendo uma temática muito discutida na atualidade, face a 
necessidade de integração entre sistemas legados. 
 Baseado em todos os conceitos e definições apresentados, a figura expressada 
por Kuehne (2009) em sua pesquisa, representa a estrutura básica de um Web 
Service: 

 
Figura 01 – Estrutura básica de um Web Service 

Fonte: KUEHNE (2009) 

 
Observando a Figura 01, observa-se que o funcionamento do Web Service se 

dá através de um Provedor de Serviço, que dispõe de diversas funcionalidades. Este 
serviço é descrito de um modo que seja compreensível por outros sistemas. Esse 
serviço é hospedado num Serviço de Registro que o torna acessível para ser 
consumido por aplicações-cliente que compreendem a descrição do serviço e utilizam 
seus recursos. Essa padronização na comunicação e na troca de mensagens 
possibilita que aplicações construídas sob plataformas distintas possam interagir 
trocando informações; permite ainda, por exemplo, que informações contidas em 
banco de dados diferentes possam consultar informações uma da outra de forma 
eficiente. 
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Nesse contexto, é perceptível a importância dos Web Services como 
possibilidade real de garantir uma integração entre ferramentas distintas, 
desenvolvidas sob arquiteturas e plataformas divergentes. Trata-se de uma solução 
importante para muitos sistemas legados, que devido a sua relevância e volume de 
dados, não podem ser descartados, tendo a integração como um mecanismo 
extremamente essencial às suas atividades. Dessa forma, os Web Services se 
apresentam ainda como um recurso que pode possibilitar a integração entre sistemas 
acadêmicos e ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

5 Modelo para integração de AVAs com SGA 

No contexto deste trabalho foi desenvolvido um modelo que possibilita uma interação 
entre os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com os Sistemas de Gestão 
Acadêmica (SGA), em uso pela maioria das IES, através da troca de informações 
necessárias ao gerenciamento dos cursos ofertados na modalidade a distância. 

Utilizando como base teórica os preceitos da Arquitetura Orientada a Serviços 
(Service-Oriented Architecture - SOA) e os conceitos da Integração de Aplicações 
Corporativas (Enterprise Application Integration – EAI), foi realizado uma análise sobre 
itens comuns à gestão de cursos a distância, afim de identificar quais recursos 
necessitariam de uma possível integração, além de suas divergências e semelhanças, 
analisando ainda, as principais características e estruturas destes sistemas. 

Optou-se por utilizar a tecnologia Web Service por esta atender aos objetivos 
deste trabalho, pois tem como principal característica a possibilidade de permitir que 
softwares desenvolvidos sob plataformas distintas, possam se comunicar; podendo 
ainda, ser implementada numa ampla variedade de linguagens de programação. O 
Web Service foco deste projeto realiza interação diretamente com a base de dados 
do AVA e SGA adotado, dispondo de um pacote padrão de serviços e funcionalidades 
que possibilitam um melhor gerenciamento da gestão acadêmica e administrativa da 
educação a distância na IES que for inserido. 
 No tocante aos SGA, buscou-se identificar qual o nível de acesso é necessário 
e permitido, pois, em geral, trata-se de sistemas proprietários; além disso, foi 
necessário mapear um padrão adaptável há uma variedade de estruturas que possam 
surgir, objetivando tornar a ferramenta moldável a qualquer AVA ou SGA adotado por 
determinada IES. Percebeu-se então que os SGBD em uso por estes softwares, 
poderiam ser diferentes (Oracle, MySQL, PostGree, etc.) e mesmo se fossem 
semelhantes, as nomenclaturas das tabelas e colunas poderiam ser divergentes entre 
os sistemas, o que necessitava de um mecanismo que pudesse ser adaptar a estas 
diferenças. 

Ao ser incorporado numa realidade especifica, o usuário terá que inicialmente 
configurar os requisitos do banco de dados do SGA que o Web Service será vinculado, 
informando itens como: tipo do banco de dados (MySQL, PostgreeSQL, etc); endereço 
IP de localização do banco; porta utilizada; schemas; usuário e senha de acesso ao 
banco É necessário ainda, configurar as informações referentes ao Ambiente Virtual 
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de Aprendizagem em uso, possibilitando que também tenha permissões para interagir 
no banco de dados do AVA. Após essas configurações iniciais de acesso, o usuário 
deverá especificar exatamente quais tabelas pretende-se trabalhar no banco de dados 
do SGA. 

Essas etapas são muito importantes, porque as nomenclaturas das tabelas e 
colunas do banco podem ser diferentes de um SGA para outro e através deste 
mecanismo, é possível configurar os padrões do SGBD e selecionar exatamente as 
tabelas e colunas necessárias para cada serviço a ser oferecido, garantindo que este 
possa ser ajustado a qualquer realidade de forma simplificada. Esse procedimento 
deverá ser realizado para todos os serviços disponibilizados pelo Web Service.  

 Buscando estruturar este trabalho, a etapa de desenvolvimento foi dividida em 
fases, visando atender aos objetivos planejados através dos modelos e requisitos 
descritos no projeto. Inicialmente, será apresentado arquitetura geral do Web Service, 
onde será possível visualizar de forma ampla os recursos e funções da ferramenta, 
para a partir daí, descrever quais serviços o sistema terá por patrão ofertados aos 
seus usuários, além de descrever o mecanismo idealizado para acessar as bases de 
dados de qualquer AVA e SGA de forma simplificada. As fases da evolução do projeto 
são descritas a partir de agora. 
 
5.1 Arquitetura e modelagem 

Iniciando o processo de modelagem, através de uma figura é descrito a visão geral da 
ferramenta e da aplicação envolvida, incluindo as tecnologias utilizadas, as formas de 
comunicação e expondo de forma clara e objetiva a arquitetura do sistema proposto. 
É que o detalha a Figura 02. 

 
Figura 02 – Descrição do Modelo de Integração 

 Fonte: autoria própria 
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 Analisando a Figura, percebe-se que o Web Service se comunica com as bases 
de dados do AVA e SGA diretamente, interpretando as diferenças entre ambas, ou 
seja, o AVA pode ser desenvolvido numa arquitetura distinta do SGA que ambos 
podem se comunicar. É importante destacar ainda, a importância do software 
denominado neste projeto de “Gerenciador”, este, tem como uma de suas funções, 
configurar os parâmetros necessários ao funcionamento do Web Service em qualquer 
realidade que for inserido, além de funcionalidades diversas para gestão das 
demandas dos usuários da ferramenta, fazendo uso dos seus serviços 
disponibilizados. O usuário fará uso do Web Service através do Gerenciador, que 
administra todos as funções e recursos. 
 A comunicação entre o Web Service e à base de dados do AVA faz uso de um 
protocolo de comunicação simples de acesso a objetos (Simple Object Access 
Protocol – SOAP), este de forma sucinta, se caracteriza como um envelope, que 
descreve os conteúdos das mensagens e as formas de processá-las, além de regras 
de codificação que definem os tipos de dados definidos pela aplicação e convenções 
para chamadas e respostas a procedimentos (OLIVEIRA, 2012). Por outro lado, o 
entendimento entre o Web Service e o SGA, utiliza-se de uma comunicação direta 
com a base de dados, conseguida através das configurações iniciais descritas na 
ferramenta gerenciadora e através de diversos comandos SQL os serviços são 
executados à medida que são requisitados. 
 Vários serviços padrões foram incorporados ao sistema, visando oferecer 
diversas opões aos seus utilizadores, no tocante a gestão da EAD na perspectiva da 
IES, estes serão o destaque da sessão seguinte. 
 

5.2 Serviços disponibilizados 

Os Web Services possibilitam que sistemas divergentes possam se comunicar 
sem grandes preocupações com a arquitetura e linguagens de programação 
utilizadas, contudo, os serviços devem especificar de forma clara, quais as suas 
funcionalidades, acessos e recursos, para que as aplicações-cliente possam consumi-
los adequadamente. Ao se projetar um Web Service, deve-se analisar 
minuciosamente quais as funcionalidades os clientes terão acesso, considerando 
necessidades e segurança, adequando aos serviços que se pretender disponibilizar. 

No contexto deste trabalho, foi avaliado quais informações precisariam ser 
compartilhadas no âmbito especifico da EAD e seus cursos, já que a ferramenta foca 
nesse escopo. Com esses objetivos, o Web Service ira dispor dos seguintes serviços 
a seus utilizadores, a saber: 

Serviços Parâmetros retornados Descrição do serviço 

Criar usuário Usuários cadastrados recentemente. 
Cria o usuário, senha e perfil no AVA 
daqueles que ainda não dispõem. 
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Matricular Matrícula, polo, disciplinas matriculadas 
Vincula no AVA nas turmas que está 
matriculado e nos polos/unidades 
específicos. 

Sincronizar status 
Identificador de alunos trancados ou 
cancelados 

Executa a alteração no AVA caso o aluno 
esteja com status trancado ou cancelado. 

Sincronizar situação 
matrícula 

Situação dos alunos em cada disciplina 
Bloqueia o acesso do aluno em uma ou 
várias disciplinas a depender do seu 
status. 

Gerenciar perfis 
Retorna dados de alunos, professores, 
tutores e coordenadores 

Atribui o perfil desejado dentre os 
disponíveis para cada usuário listado. 

Criar polo/unidade 
acadêmica/sede 

Listagem dos polos de apoio presencial 
com disciplinas e alunos ativos 

Cria no AVA os grupos de cada polo de 
apoio presencial que dispõe de alunos e 
turmas ativas. 

Criar turma 
Listagem das disciplinas ativas no 
semestre atual 

Cria turmas no AVA. 

Notas 
Retorna do AVA a média geral do aluno 
em determinado componente curricular. 

Inseri no SGA a média obtida pelo 
discente em cada componente curricular 
que ele está matriculado. 

Quadro 01 – Serviço ofertados pelo Web Service 
Fonte: autoria própria 

  
Estes serviços garantem várias funcionalidades interessantes para gestão dos 

cursos ofertados a distância em algumas rotinas que ocasionavam retrabalhos e 
inconsistência na sua execução, principalmente à medida que a oferta de vagas 
cresce, com destaque: 

 A realização de forma dinâmica e eficiente da vinculação dos alunos no SGA e 
no AVA; 

 A possibilidade de manter as duas bases de dados sincronizadas, evitando 
inconsistência de informações; 

 A criação de usuários, turmas, cursos padrões de forma automatizada aos 
novos usuários dos ambientes; 

 Atribuições de perfis a usuários de forma facilitada; 

 A sincronização das notas entre ambas as plataformas de forma facilitada. 
Novos serviços podem ser incorporados ao Web Service atendendo a demandas 
especificas dos locais que o sistema for implementado. 

 
6. Considerações 

A integração de sistemas de informação se caracteriza como uma demanda atual para 
muitas organizações que dispõem de softwares consolidados que não podem ser 
simplesmente substituídos por outros. Na esfera acadêmica, tornou-se muito 
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relevante fazer com que os Sistemas de Gestão Acadêmica – responsáveis pelo 
gerenciamento dos cursos, turmas, notas, etc., pudessem interagir de forma eficiente 
com as salas de aula dos cursos a distância – os AVA.  

Essas duas ferramentas têm funções distintas e igualmente importantes no 
contexto educacional, porém, mesmo sendo de grande necessidade, em geral, não 
existe qualquer comunicação entre ambas e quando existem, são muito restritas. Essa 
fragilidade torna procedimentos limitados, além de gerar vários serviços ineficientes 
ou redundantes. A integração entre estes dois sistemas é uma necessidade 
emergente, face o crescimento do número de vagas da EAD e consolidação dos SGA 
nas IES.  

Na literatura, de forma ampla, são encontradas soluções específicas para o 
contexto de cada IES, não fornecendo formas de padronizar essa integração, não 
sendo ajustável a qualquer contexto que apresente demandas semelhantes. 
Observando a importância e a crescente demanda por tal integração, este trabalho 
apresentou um modelo que possibilita através da criação de um Web Service 
genérico, que pode se adaptar a qualquer AVA e SGA em uso pela IES, aperfeiçoando 
o gerenciamento dos cursos ofertados na EAD e possibilitando um ganho de 
eficiência. 

Toda a documentação, modelagem e conteúdos gerados nesse projeto serão 
disponibilizados para a academia, a fim de possibilitar que outras IES, que possuem 
também necessidade de integração entre AVAs e SGA, possam adaptar a solução 
aqui apresentada aos seus contextos específicos. Como trabalhos futuros, pretende-
se incorporar o sistema gerado num contexto real de duas IES, executando no 
cotidiano da instituição e auxiliando no gerenciamento dos cursos ofertadas na 
instituição. 
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Resumo – Os cursos massivos são um meio de disseminação do conhecimento 
aberto, e em grande parte, gratuito. Este artigo faz uma avaliação de usabilidade 
de cinco MOOCs existentes no mercado mundial, são eles: Coursera, edX, 
MiríadaX, Udacity e Veduca. A usabilidade tem como objetivo elaborar interfaces 
capazes de permitir uma interação fácil, agradável, com eficácia e eficiência. Foi 
utilizada a metodologia proposta pelo especialista em usabilidade de sistemas 
Jakob Nielsen em Heuristic Evaluation of User Interfaces, de 1993. A avaliação foi 
realiza pela ótica do desenvolvedor de software, não de usuários finais, 
contemplando as principais tarefas e telas dos sistemas, tendo como base cinco 
atributos principais: intuitividade, eficiência, memorização, erros e satisfação. Com 
os resultados coletados foram construidos, quatro tabelas para avaliação de 
usabilidade, e uma de características. 

Palavras-chave: MOOC, Usabilidade, Ambientes Virtuais de Aprendizagem . 

Abstract: The massive courses are a way of spreading the open knowledge, and 
mostly free. This article evaluates the usability of five existing MOOCs in the world, 
they are: Coursera, EDX, MiríadaX, Udacity and Veduca. Usability aims to develop 
interfaces able to allow easy interaction, pleasant, effectively and efficiently. We 
used the methodology proposed by usability expert Jakob Nielsen systems Heuristic 
Evaluation of User Interfaces, 1993. The evaluation was held from the perspective 
of the software developer, not end users, covering the main tasks and screens of 
the systems, with the based on five key attributes: intuitiveness, efficiency, 
memorization, errors and satisfaction. With the collected results were built four 
tables for evaluating usability, and features. 

Keywords: MOOC, Usability, Virtual Learning Environments. 

1. Introdução 

No desenvolvimento de softwares a busca da qualidade envolve diversos aspectos 
na produção, desde funcionalidades, confiabilidade e segurança de uso, até as 
chamadas qualidades extras ou implícitas como flexibilidade, adaptabilidade e 
facilidade de entendimento. Dentro desse conjunto de critérios está a interface que é 
responsável pela interação do usuário com o computador a qual deve primar pela 

mailto:raysekiane@gmail.com
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qualidade da comunicação entre ambos. 

No contexto de AVAs e MOOCs, temos um universo interio de tipos de 
usuários, dos mais avançados, que já nasceram na era da internet, até os mais 
novos ingressantes desse mundo com poucas habilidades. E é pensando em todos 
os tipos de usuário que essas plataformas abrangem, ou almejam abrangir, que a 
usabilidade se torna imprescindivel. Uma interface mal planejada, que não seja 
amigavél e eficiente, pode ser responsável pela desistencia de alunos em ambientes 
de aprendizagem massivos, um dos maiores problemas envolvendo esse tipo de 
plataforma.  

Para Nielsen (1993), usabilidade de sistemas está totalmente ligada a estes 
cinco fatores: intuitividade, eficiencia, memorização, erros e satisfação. E são estes 
fatores que este trabalho, atravéz de uma análise de uso, pretende qualificar em 
cinco MOOCs: Coursera, edX, MiríadaX, Udacity e Veduca.  

2. MOOC 

Diferente dos AVAs tradicionais, que servem para dar apoio à disciplinas presenciais 
ou fazerem cursos fechados totalmente virtualizados, os MOOCs (Massive Open 
Online Courses)  aparecem com o princípio de massificar estes cursos via rede, 
sendo, portanto, abertos a todos os usuários que se propuserem a realizar o curso. 
Este conceito de “aberto”, segundo Mattar (2013b) já é bastante problemático, pois 
em muitos casos uma taxa é cobrada caso o aluno deseje receber um certificado de 
participação. Por outro lado, o conhecimento ainda permanece aberto, mesmo que, 
conforme o autor alerta exista a tendência de que algumas MOOCs passem a serem 
pagos em um futuro não muito distante.  

Siemens (2012) diferencia dois tipos de MOOCs na atualidade: cMOOCs e 
xMOOCs. Nos cMOOCs ou MOOCs conectivistas, sua essência consiste em gerar 
conectividade. O compartilhamento de informações entre seus próprios participantes 
é bastante expressivo, pois além de utilizar conteúdos já disponíveis online na rede, 
também geram e distribuem outras ferramentas como vídeos, áudios e textos entre a 
duração do curso. Já a xMOOC se trata de uma nova geração das MOOCs, Nesse 
sentido Siemens (2012) e Mattar (2013a) enfatizam uma abordagem, de 
aprendizado mais tradicional por meio de apresentações de vídeos e pequenos 
exercícios de teste, focando portanto na duplicação do conhecimento.    

Segundo Mattar (2013b), muitas dessas plataformas são baseadas no 
conceito de anonimato dos movimentos OpenCourseWare. Sendo assim, as 
interações entre alunos e equipe pedagógica são bastante enfraquecidas. Outra 
característica diz respeito a duração dos curso, que em geral são de grande 
duração, tornando-se um fator desmotivador aos participantes. Esse aspecto pode 
ser percebido em um dos cursos oferecidos pela Universidade de Stanford, onde dos 
160 mil inscritos apenas 15% concluíram o curso em sua totalidade (SIEMENS, 
2013). 
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Contando com a interação dos usuários, as cMOOCs, que segundo McAuley 
(2010) são construídos pelo envolvimento ativo dos alunos, que autoorganizam sua 
participação em função de seus objetivos de aprendizagem, conhecimento prévios e 
interesses comuns. Por este motivo, possuem pouca estrutura, comparados a outros 
cursos online, redefinindo assim a própria noção de curso e relação entre educando 
e educando e educador. De acordo com Mattar (2013b) este é o motivo pela qual as 
MOOCs possibilitam aprendizagem social e informal interativa com baixo custo e 
oferecida em larga escala. 

3. Usabilidade 

Segundo o renomado especialista em usabilidade Jakob Nielsen, usabilidade foi 
definida como "A usabilidade é um atributo de qualidade que avalia quão fácil 
interfaces de usuário são para usar”. Nielsen usa o termo usabilidade para se 
denotar as considerações que podem ser abordadas pelos métodos propostos por 
ele que são usados durante o processo de design para melhorar a facilidade de uso. 

A usabilidade tem como objetivo elaborar interfaces capazes de permitir uma 
interação fácil, agradável, com eficácia e eficiência. Ela deve capacitar a criação de 
interfaces transparentes de maneira a não dificultar o processo, permitindo ao 
usuário pleno controle do ambiente sem se tornar um obstáculo durante a interação. 

De acordo com Nielsen, usabilidade é tradicionalmente associada a estes cinco 
atributos:  

 Intuitividade: O sistema deve ser fácil de usar, de modo que um novo usuário 

consiga ter uma produtividade satisfatória. 

 Eficiência: O sistema deve ser eficiente para utilizar, de modo que uma vez 

que o utilizador tenha aprendido o sistema, um alto nível de produtividade é 

possível.  

 Memorização: As telas do sistema devem apresentar facilidade de 

memorização permitindo que usuários ocasionais consigam utilizá-lo mesmo 

depois de um longo intervalo de tempo. 

 Erros: O sistema deve ter uma baixa taxa de erro, caso o ocorra algum deve 

fornecer fácil recuperação a partir deles. Além disso, erros catastróficos não 

devem ocorrer.  

 Satisfação: O sistema deve satisfazer o usuário, sejam eles iniciantes ou 

avançados, permitindo uma interação agradável. 

Avaliações de usabilidade permitem detectar e corrigir problemas de usabilidade 
específicos, a fim de melhorar a interação dos usuários. De acordo com Lores "A 
avaliação de usabilidade inclui um conjunto de metodologias e técnicas para analisar 
a usabilidade de um sistema interativo nas diferentes fases do ciclo de vida". 

Diretrizes de usabilidade têm tipicamente milhares de regras a seguir e, portanto, 
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são vistas como intimidantes pelos desenvolvedores. Para simplificar o uso dos 
princípios de usabilidade durante o design de um sistema, Nielsen propôs um 
conjunto de 10 heurísticas gerais de usabilidade que são amplamente utilizados 
neste tipo de avaliação. 

As 10 Heurísticas de Usabilidade, por Jakob Nielsen são: 

1. Visibilidade do status do sistema: O sistema deve sempre manter os usuários 
informados sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado em 
tempo razoável.  

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: O sistema deve falar a 
linguagem dos usuários, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao 
invés de termos orientados ao sistema. Deve seguir convenções do mundo real, 
tornando as informações que aparecem em uma ordem natural e lógica.  

3. Controle do usuário e liberdade: Usuários frequentemente escolhem algumas 
funções do sistema por engano e vão precisar sempre de uma “saída de 
emergência” claramente marcada para sair daquele estado indesejado sem ter que 
passar por um extenso “diálogo”. Deve fornecer suporte para desfazer e refazer.  

4. Consistência e padrões: Os usuários não precisam adivinhar que diferentes 
palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Siga os padrões da 
plataforma.  

5. Prevenção de erros: Ainda melhor do que boas mensagens de erro é um 
projeto cuidadoso que impede que em primeiro lugar esse erro possa 
ocorrer.  Eliminar as condições passíveis de erros e verificá-las, apresentado aos 
usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com uma 
determinada ação.  

6. Reconhecimento em vez de recordação: Minimizar a carga de memória do 
usuário tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se 
lembrar da informação de uma parte do diálogo para outra. Instruções de uso do 
sistema devem estar visíveis e serem facilmente recuperáveis quando necessário.  

7. Flexibilidade e eficiência de utilização: Aceleradores – invisíveis para o usuário 
novato – podem frequentemente acelerar a interação para o usuário experiente, o 
sistema pode atender a ambos os usuários inexperientes e experientes. Permitir aos 
usuários personalizar ações frequentes.  

8. Estética e design minimalista: Os diálogos não devem conter informações 
irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um 
diálogo compete com as unidades relevantes de informação e diminui sua 
visibilidade relativa.  

9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e resolver erros: Mensagens de 
erros devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos), indicar com precisão 
o problema e construtivamente sugerir uma solução.  
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10. Ajuda e documentação: Mesmo que seja melhor que um sistema possa ser 
usado sem documentação, pode ser necessário fornecer uma ajuda e 
documentação. Qualquer informação deve ser fácil de ser pesquisada com foco na 
atividade do usuário, deve fornecer uma lista de passos concretos a serem 
realizados e não ser muito grande. 

Ao aplicar o "checklist de usabilidade" em uma avaliação heurística para saber o 
quais as falhas e frustrações de um projeto, o resultado é uma determinação de se a 
interface do usuário está em conformidade com as heurísticas. 

4. Método de Avaliação 

Os MOOCs por serem massivos, abrangem um número muito grande de usuários, 
entre eles usuários experientes e iniciantes. Por isso devem possuir características 
que acomodem ambos os tipos de usuários que o procuram. Mais que isso, devem 
ser atrativos e não intimidadores para os usuários que procuram este tipo de 
sistemas pela primeira vez, pois o MOOC tem o objetivo de disseminação de 
conhecimento,  e procura atingir o maior numero de pessoas possível.  

Com esta ideia foram avaliadas, de acordo com as heurísticas de Nielsen, as 
seguintes telas/tarefas de sistema: 

 Tela inicial; 

 Busca de curso; 

 Cadastro de usuário; 

 Cursar uma aula.  

Este trabalho utilizou o método de avaliação heurística proposto por 
Nielsen(1993). Como proposto por Souza, R. (2014) cada tarefa foi avaliada de 
acordo com as dez heurísticas e foram levantados pontos positivos e negativos em 
cada uma delas, para isso utilizou como guia o checklist desenvolvido por Deniese 
Pierotti. O checklist contempla as 10 heurísticas de Nielsen e faz até 30 afirmações 
para cada uma, que devem ser respondidas com sim, não ou não se aplica. Por se 
tratar de um trabalho qualitativo um sistema de conceitos foi formulado para avaliar 
as plataformas.  

Este método de conceitos foi inspirado no sistema SUS (System Usability Scale) 
de avaliação e na classificação dos erros. O SUS é essencialmente um método que 
trabalha com a avaliação do usuário final, este trabalho não realizou testes com 
usuários apenas se inspirou nos itens que o mesmo usa, como nível de facilidade de 
uso, nível de suporte, grau de aprendizado necessário para utilizar o sistema etc.  

De acordo com  número de erros, padronização, número de passos para concluir 
a tarefa, grau de documentação e ajuda e acessibilidade para qualquer nível de 
usuário os sistemas foram classificados como péssimo, ruim, bom ou ótimo. 

5. Avaliação 
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Todos os testes realizados foram executados com usuários do tipo estudante, 
disponível a todos. Este trabalho não contempla uma avaliação sobre os materiais e 
conteúdos disponibilizados pelos MOOCs, somente como os sistemas se 
apresentam e funcionam. Os sistemas que oferecem a opção de exibição em 
português, estes assim foram avaliados e a qualidade da tradução considerada, os 
demais foram avaliados no idioma nativo. Para cada tarefa escolhida uma tabela de 
heurísticas que foram violadas é apresentada, e para a tarefa de assistir uma aula, 
também, as principais características de cada um.  

5.1. Tela Inicial 

A avaliação das telas iniciais foi realizada simulando um novo usuário, logo, o login 
de aluno não foi realizado.  

 

Tabela 1 – Avaliação da Tela Inicial 

Plataformas Heurísticas Violadas Classificação 

Consistencia e 
Padrão 

Estética e Design 
Minimalista 

Coursera X  Ótima 

edX X X Boa 

MiríadaX X  Boa 

Udacity   Ótima 

Veduca X  Boa 

Fonte: Souza(2014) 

Os principais problemas encontrados na página inicial foram relativos a 
tradução das páginas, nas plataformas que disponibilizavam. No caso do edX, foi 
observado um layout de página que não favorecia a legibilidade das informações, 
por isso a quebra da heurística de design.  

5.2. Cadastro de Novo Usuário 

Três das plataformas deixaram a dever a respeito da ajuda ao usuário, não dando 
informações necessárias ou auxilio para preencher os formulários. As demais, 
apresentaram um padrão diferente de design na tela de cadastro, algo não 
recomendável, pois pode confundir usuários menos experientes.  

 

 

 

 

Tabela 2: Avaliação Cadastro de Novo Usuário 

Plataformas Heurísticas Violadas Classificação 
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Consistência e 
Padrão 

Ajuda e 
Documentação 

Coursera   Ótima 

edX  X Boa 

MiríadaX X  Boa 

Udacity  X Boa 

Veduca X X Ruim 

Fonte: Souza(2014) 

5.3. Busca de Curso 

Todas, com exceção do Veduca, apresentaram ótimos sistemas de busca. O 
MiríadaX obteve uma avaliação inferior pois seu sistema de busca não possuía 
busca por palavra-chave, somente por categorias. E o Veduca se mostrou o mais 
fraco nesta área, com layout diferente das demais telas, pouca ajuda ao usuário e 
um mecanismo de busca com poucos recursos.  

 

Tabela 3: Avaliação de Busca de Curso 

Plataformas Heurísticas Violadas Classificação 

Consistênci
a e Padrão 

Ajuda e 
Documentação 

Controle e 
Liberdade 

Coursera    Ótima 

edX    Ótimo 

MiríadaX   X Boa 

Udacity    Ótimo 

Veduca X X X Ruim 

Fonte: Souza(2014) 

5.4. Aula 

Para avaliar a aula, ou um módulo de um curso de cada sistema, foi escolhido 
previamente um curso que estivesse disponível durante o período de realização 
deste trabalho. 
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Tabela 4: Avaliação de Aula 

Plataformas Heurísticas Violadas Classificação 

Visibilidade do 
Sistema 

Ajuda e 
Documentação 

Coursera   Ótima 

edX   Ótimo 

MiríadaX  X Boa 

Udacity   Ótimo 

Veduca X  Boa 

Fonte: Souza(2014) 

Os pouco problemas de usabilidade encontrados foram, primeiramente no 
MiríadaX, a falta de documentação e tutorias para cursar as aulas. E no Veduca 
algumas tarefas do sistemas que demoram um tempo desnecessário para serem 
executadas, como por exemplo salvar uma nota, quebrando a heurística de 
visibilidade do sistema.  

Foram levantadas as ferramentas que cada sistema oferece como suporte ao 
aprendizado dos alunos, quais os seus diferenciais e  avaliada a usabilidade para 
completar um modulo. Todos os cursos escolhidos são da modalidade gratuita e 
estavam disponíveis entre os meses de setembro e novembro de 2014.  

 

Tabela 5: Recursos Aulas 

Plataformas/ 
Recursos 

Coursera edX MiríadaX Udacity Veduca 

Vídeo Aula Sim* Sim* Sim Sim* Sim 

Legenda/ 
Transcrição 

Sim* Sim* Sim Sim* Sim 

Textos/Slides 
para download 

Sim Sim Não Sim Não 

Exercícios Sim Sim Sim Sim Não 

Fóruns Sim Sim Sim Sim  Sim 

Fonte: Souza(2014) 

6. Considerações Finais 

Foram analisadas cinco diferentes plataformas MOOC, verificando a usabilidade das 
principais tarefas de cada uma e realizando um levantamento das principais 
características das mesmas.  

Ao verificar as plataformas de acordo com as heurísticas de usabilidade foi 
possível analisar os problemas que usuários do sistema se deparam durante o uso 
das mesmas. Como estes ambientes tem um grande número de usuários, sendo 
estes com capacidades e conhecimentos diferentes, a ferramenta deve possuir um 
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perfil simples e fácil utilização, para abranger o maior número de pessoas possível. 
Os problemas encontrados, design inconsistentes, erros de tradução, mecanismos 
de busca mal projetados, desmotivam o usuário a se cadastrar e a testar e 
incentivam a desistência dos que já são alunos, um dos maiores problemas dos 
grandes MOOCs. Estes erros encontrados são de fácil solução, e se corrigidos 
poderiam melhor significativamente a experiência e a forma de adquirir o 
conhecimento transmitido pelo usuário.  

Os MOOCs apresentados são casos de sucesso, e estão bem consolidados 
no mercado, e mesmo que a primeira vista possam parecer ligeiramente 
semelhantes na realidade possuem características que podem fazer a diferença. 
Estudar esses ambientes proporciona um melhor entendimento da mecânica das 
plataformas, assim motivando a construção de novos ambientes virtuais que 
atendam as necessidades do publico.  O Coursera e o edX foram as plataformas que 
menos problemas apresentaram durante os testes, mas mesmo estas ainda 
poderiam melhorar, principalmente no fato de ajuda ao usuário, onde todos os 
MOOCs deixaram um pouco a desejar. Mais ajuda com ícones e mensagens 
aparecendo para guiar o aluno e mesmo tutoriais poderiam ser uteis. Pouca 
estrutura para pessoas com algum tipo de necessidade especial é apresentado, 
como a áudio descrição, algo que este tipo de sistema poderia apresentar para 
melhorar a inclusão de todos os tipo de usuários.  
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Além da EaD:  

Aprendizagem móvel e o desafio da educação para todos. 

 

Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk 

PUCPR  

 tharsilamd@hotmail.com
 

Resumo – A educação é fator essencial para o desenvolvimento da sociedade. No 
Brasil, os índices relativos à educação apresentam-se inferiores aos desejados. A 
Educação à Distância surge como resposta a esses desafios educacionais e ganha 
cada vez mais espaço. Além disso, a evolução tecnológica vem permitindo 
incremento nas práticas educacionais. A disseminação dos dispositivos móveis 
pessoais, como smartphones e tablets, estabeleceu uma mudança de paradigma 
nas formas de comunicação. Neste sentido, surge o conceito de Aprendizagem 
Móvel, na qual esses dispositivos suportam o compartilhamento de conteúdos, 
contribuindo para um aprendizado mais efetivo e personalizado. Embora a 
aprendizagem móvel apresente, ainda, iniciativas pontuais, as discussões vem 
avançando no meio acadêmico, o que pode ser observado pela crescente 
quantidade de publicações acerca da temática. O presente artigo questiona quais 
são os fatores necessários para desencadear a aprendizagem móvel como modelo 
de educação formal, buscando, por meio de um estudo exploratório documental, 
vislumbrar as perspectivas de aprimoramento desta nova prática educacional. A 
análise permitiu compreender elementos que constituem o desafio da consolidação 
da aprendizagem móvel – discutindo o papel da sociedade, do poder público e do 
segundo e terceiro setores da economia nas ações e na formulação de políticas 
públicas voltadas à educação móvel.  

Palavras-chave: Aprendizagem Móvel, Educação à Distância, Dispositivos Móveis, 
Políticas Públicas. 

 

Introdução 

A educação é parte fundamental da construção e desenvolvimento de uma 
sociedade sólida e eficaz, e é uma ferramenta de impulso a melhores condições de 
vida. 

Em comparação a outros países, a educação no Brasil se apresenta com 
índices qualitativos e quantitativos significativamente inferiores aos desejados. 
Conforme já observado em outras locais, as fragilidades educacionais, se corrigidas 
ou minimizadas, podem refletir positivamente em outras áreas de interesse coletivo.  

Os processos educacionais devem responder e adaptar-se às demandas 
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sociais de maior eficácia e rapidez, à dinâmica de uma sociedade ativa, 
constantemente transformada e conectada. À medida em que a Educação à 
Distância – EaD - ganha espaço e incremento nas práticas educacionais, surge a 
necessidade de um alcance cada vez maior, em especial daqueles que tem um 
acesso dificultado à educação. A exposição à informação, que advém das mais 
diferentes fontes e nas mais diversas formas, vem exigindo uma “sofisticação” do 
aprendizado. A relação docente-discente, bem como destes com os conteúdos deve 
ser aprimorada para acompanhar este novo modelo social.  

É importante que o formato tradicional da sala de aula possa ampliar-se para 
outros âmbitos e superar limites, no sentido de aproximar-se cada vez mais do 
estudante, diversificando a compreensão do conteúdo e tornando a experiência do 
aprendizado mais constante e eficaz.  

Uma das formas de responder de maneira eficaz a este desafio educacional 
pode ser a utilização de dispositivos móveis – smartphones e tablets – como agentes 
de complementação da educação tradicional. Este processo constitui a 
aprendizagem móvel, também citada por diversos autores como Mobile Learning ou 
simplesmente M-Learning. Este sistema pode ocorrer a partir do compartilhamento 
de conteúdos significativos que contribuam para uma aprendizagem mais efetiva e 
mais personalizada. 

A disseminação destas ferramentas na sociedade estabeleceu uma mudança 
de paradigma nas formas de comunicação, e, além de permitir novas ações, também 
criou novas demandas – antes inexistentes.  

A utilização global de dispositivos móveis cresceu consideravelmente nos 
últimos anos. De acordo com a CISCO (2015), em 2014 o número foi de 7,4 bilhões 
de aparelhos e conexões, enquanto que em 2013 o valor era de 6,9 bilhões. A 
perspectiva para os próximos 4 anos é de 8,2 bilhões de dispositivos móveis em 
todo o mundo.  

No Brasil também ocorreu este incremento. De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (IBGE, 2013), o número de brasileiros 
que utiliza telefone celular aumentou consideravelmente nos últimos anos. Enquanto 
em 2005 este índice era de 56.258.000 pessoas, em 2013 passou a ser 130.176.000 
pessoas, o que corresponde a 75,2% da população com mais de 10 anos de idade. 
O acréscimo corresponde a 131, 4% do valor inicial, valor este que é bastante 
significativo e indicativo de um potencial telecomunicacional a ser aproveitado.  

As regiões Norte e Nordeste apresentam o menor número de pessoas que 
possuem estes aparelhos em relação às demais regiões. No entanto, destacam-se 
por apresentarem os maiores índices de crescimento neste intervalo de tempo: 
22,8% e 24,9% respectivamente. 

O percentual de domicílios brasileiros com acesso à internet via dispositivos 
móveis – smartphones e tablets – já superou os 50% nas 5 regiões. Destaca-se, 
novamente, a região Norte, onde este valor é de 76,8%, superando, inclusive, o 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3 

acesso via computador pessoal, que é de 64,8%.  

Estes dados mostram que os dispositivos móveis possuem uma presença 
significativa na sociedade. Por natureza, a principal utilização destes aparelhos, 
entre muitas funcionalidades possíveis -  é a comunicação entre pessoas – via 
ligação, mensagens de texto e voz e contatos em redes sociais. Faz-se necessário 
aproveitar o potencial desta tecnologia para que a utilização supere estes limites, e 
possa, também, auxiliar no contexto de uma vida mais corrida, dinâmica e 
inteligente. Este é o desafio dos novos e emergentes modelos educacionais: 
promover o ensino e aprendizagem no formato “móvel”.  

Esta discussão é tema de documento da UNESCO, de 2014, sobre 
aprendizagem móvel, que traça um cenário e estabelece diretrizes para o 
desenvolvimento desta modalidade educacional. O documento, intitulado “O Futuro 
da aprendizagem móvel: implicações para planejadores e gestores de políticas”,  faz 
parte de uma série de 14 publicações sobre o assunto, divididos por categorias de 
discussão e regiões geográficas. 

De acordo com Melo & Boll (2014),o número crescente de aplicativos voltados 
para a área educacional exigirá, nos próximos anos, que sejam criados repositórios 
didáticos para incrementar, organizar e administrar o material nestas plataformas. 
Isso pode representar, de acordo com as autoras, uma revolução nos moldes de 
acesso móvel e cultura digital, podendo contribuir, inclusive, para manter a 
frequência dos estudantes.  

Como exemplo, pode-se citar uma das mais recentes possibilidades da EaD, 
os MOOCs – Massive Open Online Courses. Os MOOCs são plataformas que 
promovem uma participação interativa em larga escala, por meio de cursos online 
que são, muitas vezes, gratuitos (SERGEEVNA, 2015). No entanto, de acordo com 
Barros e Spilker (2013), há um índice elevado de evasão nas formas atuais de oferta 
de MOOCs, problema que pode ser explicado, provavelmente, pelo pouco 
reconhecimento, ainda existente, deste modelo de aprendizagem. Neste sentido, a 
adaptação para plataformas móveis pode contribuir para uma maior e melhor 
consolidação deste tipo de ferramenta educacional.  

 A mudança de paradigma dessa nova modalidade de apropriação 
tecnológica gera a necessidade de aprofundar os atuais debates, questionando, 
além de “como” implentar a aprendizagem móvel,  também “por que não” 
implementá-la? (FULLER; JOYNES, 2015).  

Assim, este artigo questiona quais são os fatores necessários para 
desencadear, efetivamente, a aprendizagem móvel como modelo de educação 
formal. O objetivo é, portanto, compreender quais são as perspectivas de 
aprimoramento desta nova prática educacional, em complementação à educação 
tradicional e presencial. O artigo busca, ainda, provocar reflexões acerca das  
diretrizes necessárias para proporcionar um aprendizado móvel personalizado, 
segundo expectativas sociais e necessidades individuais, no qual também seja 
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possível a geração de atratividade. 

Para esta discussão, foi necessária a realização de um estudo exploratório 
documental, elaborado a partir de documentos oficiais da UNESCO relativos à 
aprendizagem móvel (dos anos de 2014 e 2015), e complementando com outras 
referências.  

Para compreender como é possível efetivar a aprendizagem móvel e quais 
são as perspectivas desta modalidade educacional, este artigo levanta três questões 
distintas: inicialmente, um levantamento conceitual e da aprendizagem móvel. Em 
segundo lugar, as demandas necessárias para a implementação e consolidação 
desta nova prática na educação. Esta discussão servirá de base para, no terceiro 
tópico,  discutir as responsabilidades dos atores envolvidos no processo. Por fim, 
faz-se uma análise destas questões em conjunto.  

 

Aprendizagem móvel como prática educacional  

O conceito de aprendizagem móvel parte do pressuposto de aprendizado em 
qualquer lugar e momento, por meio da utilização de dispositivos tais como telefones 
móveis e tablets (UNESCO, 2013; GEORGIEV et al., 2004).  

Para Melo e Boll (2014), o conceito de aprendizagem móvel está relacionado 
às novas possibilidades de comunicação, como consequência da ampliação da 
capacidade de conexão e da criação de novas territorialidades. Este é um molde que 
permite novas práticas de trocas bilaterais entre professores e estudantes 
(GEORGIEV et al., 2004).  

De acordo com Sharples et al. (2009), a aprendizagem móvel pode ser 
caracterizada como o processo de conhecimento que se dá na exploração de um 
meio interativo, onde estão presentes diversos contextos e tecnologias. Neste 
sentido, a aprendizagem móvel não confronta os moldes mais formais de educação, 
pois ambas as práticas possuem elementos fundamentais comuns: 

O contexto: Na aprendizagem móvel, o contexto é simultaneamente uma 
construção e um desafio. É uma construção pois é uma criação constante na 
interação entre pessoas. E é um desafio pois  a sala de aula tradicional é 
fundamentada sobre um contexto estabilizado - um local fixo. Quando este modelo é 
transformado, como no caso da aprendizagem móvel, o desafio é criar a estabilidade 
temporária, retomando a idéia das práticas tradicionais de educação.  

A conversação: Funciona como uma “ponte” para estabelecer o aprendizado 
no contexto.  

Para os autores, o uso da tecnologia móvel não deve ser o alvo, mas o meio. 
Assim, o processo de aprendizagem deve ser misto, uma experiência combinada – 
ora auxiliado por estas tecnologias, ora não - e adequado conforme as 
necessidades.  
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Este processo, segundo eles, deve ser entendido como parte de um novo 
estilo de vida que é cada vez mais móvel. Ao desconstruir a idéia da “vida móvel” 
para melhor entender a aplicabilidade da aprendizagem móvel, alguns elementos 
são destacados:  

a) a possibilidade de mobilidade no espaço físico – com as pessoas em 
constante movimento; 

b) a mobilidade permitida pela tecnologia – com a evolução que permite 
múltiplas funções num único e leve dispositivo; 

 c) a mobilidade num espaço “conceitual” – onde a atenção de cada indivíduo 
se molda de acordo com os múltiplos interesses pessoais; 

 d) a mobilidade no espaço pessoal – em que há a participação de vários 
grupos sociais: entre os estudantes, destes com as famílias, em locais de trabalho e 
outros. 

Em resumo, as possibilidades da aprendizagem móvel estão relacionadas à 
expansão do alcance, à otimização do tempo, à facilidade e agilidade de 
transmissão de dados, ao custo benefício, podendo também servir como fomento a 
metas mais abrangentes de educação, tais como a administração escolar e a 
relação escola-comunidade. (UNESCO, 2013).   

Embora as possibilidades educacionais e benefícios das plataformas móveis 
sejam muitas, a aplicação ainda é pontual e com poucos resultados - ou com 
resultados difíceis de mensurar. Isso se deve, em parte, à dificuldade normalmente 
gerada pela tecnologia – em termos operacionais e financeiros. Estes são, no 
entanto, fatores que podem ser contornados gradativamente por meio de 
planejamento e ações estratégicas, como será discutido mais adiante. 

Outra dificuldade comum é o relativo desconhecimento das possibilidades que 
os dispositivos móveis podem oferecer para a educação. No meio acadêmico essa é 
uma discussão que já avançou, pois surgiu em meio ao novo advento tecnológico e 
aos debates referentes à EaD. Uma busca simples na base de periódicos da CAPES 
apresenta que o termo “aprendizagem móvel” aparece em 105 publicações, sendo 
17 delas nos últimos dois anos. Este pode ser o primeiro passo para que a temática 
seja mais conhecida na sociedade, e é papel dos pesquisadores ajudar a 
desmistificar e aprimorar o conceito. 

  

AGENTES PROMOTORES DA APRENDIZAGEM MÓVEL    

A análise bibliográfica permite compreender que os desafios da consolidação da 
aprendizagem móvel podem ser resumidos em três áreas: o acesso, a apropriação 
da tecnologia e a formação/capacitação dos envolvidos.  Estas questões devem ser 
consideradas em seus âmbitos quantitativo e qualitativo. Além disto, estas três áreas 
devem ser norteadoras da ação da sociedade e da formulação de políticas públicas 
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voltadas à educação móvel. 

Acesso 

O ponto de partida para a implementação e formalização da aprendizagem 
móvel é a infra-estrutura de acesso. Em primeiro lugar, pólos de apoio em que seja 
possível a instalação e bom funcionamento de equipamentos e de rede. Além disso, 
é preciso que seja possível ampliar e superar os limites da sala de aula tradicional – 
em plenitude, com a possibilidade de acesso a conteúdos e de diálogos com 
professores e outros estudantes – para outros ambientes, como locais de trabalho, 
de trânsito e de residência. Faz-se necessária a elaboração de políticas públicas que 
promovam, em todas as esferas de poder, condições homogêneas e sustentáveis de 
conectividade e acessibilidade digital nos espaços públicos e privados.  

A UNESCO (2014), estabelece o termo “sustentabilidade de acesso” para a 
aprendizagem móvel. Ou seja, as mesmas características presentes no conceito de 
sustentabilidade - equidade, resposta às demandas sociais, custo-benefício, 
resiliência – devem ser consideradas no acesso aos dispositivos móveis. Assim, é 
preciso que haja um planejamento de equilíbrio entre a evolução tecnológica e a 
capacidade de absorção que cada comunidade tem de determinada tecnologia, 
considerando funcionalidades, preços, prazos de validade e necessidades 
específicas. 

O acesso aos dispositivos, além das questões técnicas já mencionadas, 
também está relacionado aos tipos de conteúdo veiculados entre estudantes e 
professores. Primeiramente, é de absoluta importância que o conceito de 
responsabilidade social, que deve estar presente em toda relação docente-discente, 
seja também visível nas ações e funções disponibilizadas nas plataformas móveis. 
Neste sentido, é importante que haja instrumentos de controle e orientação ética - 
para estudantes e professores - criados nas próprias iniciativas educacionais e 
também pelo poder público.  

Além disso, é importante também que a aprendizagem seja personalizada, ou 
seja, que exista um processo de identificação das necessidades individuais dos 
estudantes. Quando, em uma sala de aula tradicional, o professor tem condições 
que permite uma atenção individualizada a cada estudante, o processo de aprender 
torna-se mais eficiente e atrativo. E este sistema pode também ser utilizado em 
plataformas móveis, sendo enriquecido, ainda, pela diversas capacidades 
tecnológicas que podem auxiliar nesta função. Uma das possibilidades, por exemplo, 
é a disseminação de conteúdo em formatos diversos - vídeo-aulas, textos, 
infográficos, debates em hangout, skype,  entre outros – que permitam ao estudante 
escolher o que melhor funciona para seu estilo de estudo. 

Este ambiente que permite uma variedade de modos de interação faz parte 
de um sistema denominado aprendizagem sensível ao contexto. Para Oliveira (2013, 
p.51),  um sistema sensível ao contexto é aquele em que, de forma inteligente, 
extrapola-se o simples trabalho com as informações fornecidas pelo usuário, levando 
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em conta também as informações “armazenadas em bases de conhecimento 
contextuais, as inferidas por meio de raciocínio e, ainda, aquelas percebidas a partir 
do monitoramento do ambiente.”  

A aprendizagem sensível ao contexto -  ao extrapolar a utilização de 
informações e aprofundando-as - aproxima-se do conceito de conhecimento 
ontológico e epistemológico de Nonaka e Takeuchi (1997). Para os autores, a 
informação é um fluxo de mensagens, e o conhecimento é gerado neste fluxo – Ou 
seja, a informação é um meio que permite que o conhecimento seja construído. 
Assim, o conhecimento está diretamente relacionado à ação, orientada por crenças 
e compromissos, é específico e relacional.  

Ao considerar a relevância das características de acesso aqui discutidas – 
infra-estrutura, responsabilidade, personalização – a tecnologia  utilizada passa a 
ser naturalmente melhor compreendida, e assim, ainda mais facilmente disseminada 
na sociedade, como será abordado na sequência.  

 

Apropriação da tecnologia 

Quando se propõe um paralelismo entre pessoas e tecnologias, cria-se uma 
tensão referente ao papel – privilegiado - do conhecimento, e qual o local legítimo da 
tecnologia (SHARPLES et al., 2009).  

A tecnologia possui um caráter naturalmente atrativo, pois pode auxiliar na 
resolução de problemas, otimizar o trabalho e oferecer novas possibilidades para as 
mais diversas necessidades. Na educação, é importante que este potencial natural 
seja aproveitado para a geração de interesse. O uso de dispositivos móveis pode, 
além de trazer novidades para o processo de aprendizagem, contribuir para uma 
maior participação, engajamento e frequência do estudnte.  

A mudança de conceito da aprendizagem móvel – tecnologias essencialmente 
utilizadas para comunicação sendo usadas na educação – deve ser gradativa e 
constantemente revisitada.  

Essa alteração de paradigma é o que Cuban (1988) chama de mudança de 
segunda ordem. O autor caracteriza as mudanças que ocorrem no âmbito 
educacional em dois grupos: as de primeira ordem, mais superficiais, quando há 
necessidade de uma simples readequação ou correção, e as de segunda ordem, 
mais profundas, intervenções que alteram e reestruturam as condições da 
instituição, os papéis de cada um e as rotinas. As mudanças de segunda ordem 
trazem soluções inovadoras, muitas vezes trasngressoras, e exigem 
questionamento, planejamento e formação dos atores envolvidos.  

Assim, um elemento fundamental para o sucesso deste processo é a 
apropriação da tecnologia pela sociedade que fará uso dela.  
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Conforme a teoria da Construção Social das Tecnologias  - SCOT, os 
artefatos são construídos culturalmente e socialmente, e a eles a sociedade atribui 
significados.  Ou seja, as pessoas, constituintes de grupos sociais – na comunidade, 
no mercado, no poder público, etc - determinam qual é a demanda e por quê ela 
existe, e qual a tecnologia que responderá a essa demanda (PINCH, BIJKER, 1984). 

Em muitos casos, usar o dispositivo móvel como complemento educacional 
pode apresentar-se como um fator de dificuldade para a comunidade, seja pelo não-
conhecimento, pela falta de hábito ou pela interface.  Para que o dispositivo seja 
observado como propulsor do crescimento e do desenvolvimento, e não com medo 
do novo, deve-se planejar o sistema de modo a simplificar ao máximo o acesso.  

Além do manejo da tecnologia, deve-se atentar para a questão do formato da 
mensagem a ser transmitida. O conteúdo veiculado em dispositivo móvel exige um 
modelo didático diferenciado daquele utilizado em uma sala de aula tradicional. A 
adaptação deve considerar, por um lado, a apresentação do conteúdo em linguagem 
adequada à tecnologia. Por outro lado, deve-se evitar que neste processo crie-se 
superficialidade, sendo necessário levar em conta a responsabilidade e a relevância 
do conteúdo em termos formais. 

A consideração destes pontos leva a uma naturalização gradativa do objeto 
tecnológico, fazendo com que ele seja paulatinamente visto como a ampliação da 
sala de aula tradicional.  

 

Formação 

Paulo Freire, afirma que deve ser combatida a visão “bancária” da educação, 
na qual o modelo é fixo: educador é o que sabe, portanto, educa, e educandos são 
os que não sabem, portanto, educados. Para Freire (1987, p.11):   “o educador, que 
aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis.”  

Assim, o processo de busca pelo conhecimento é negado. Deve-se pensar 
sempre em uma realidade em que os dois lados – docente e discente – são aliados 
e são sujeitos da ação.  

Esta idéia leva a crer que a educação deve ter sempre um olhar visionário, o 
que justifica, novamente, a opção pela diversificação do ensino por meio de 
plataformas móveis. No entanto, a simples adoção da tecnologia no meio acadêmico 
não garante o incremento do ensino. Ela é a ferramenta, e o sucesso ou o fracasso 
das iniciativas depende, priordialmente, do processo didático. A tecnologia exige, 
portanto, total e constante adaptação de ambientes e profissionais, no intuito de 
acompanhar a evolução das  práticas pedagógicas.  

Um dos temores relacionados à aprendizagem móvel é o da aparente 
substituição do professor, ou até mesmo da sua desnecessidade frente à tecnologia. 
É importante considerar que não há uma substituição, mas uma alteração de papéis. 
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Neste ambiente, de acordo com Santana et al. (2014), a atividade do professor é 
ampliada, pois além de transmitir informações e orientar, também deve-se dar o 
incentivo a novas experiências. Isto requer planejamento, pesquisa e 
comprometimento pedagógico. 

Nessa nova configuração os professores, bem como os estudantes, são 
“produmidores” na aprendizagem (UNESCO, 2013). Ou seja, ao mesmo tempo em 
que consomem o conteúdo, produzem-no, numa relação bilateral de trocas. Para 
que isto ocorra de maneira acertiva, é necessária que haja planejamento e 
preparação dos envolvidos. A implementação e consolidação da aprendizagem 
móvel depende, como terceiro fator-chave, da formação docente.  

A consolidação da educação permeada por tecnologias deve ser, de acordo 
com Laurillard et al. (2009), sistêmica. É importante que os professores estejam 
envolvidos com o conceito de ensino permeado por tecnologias, de forma a montar 
uma rede docente colaborativa. Deve-se entender o contexto profissional, quais são 
as práticas a ser aprimoradas. Além disso, é importância que haja conformidade 
entre a inovação e os valores docentes, bem como tempo hábil para analisar a 
estrutura pedagógica.  

A nível institucional, é importante que sejam assumidos os benefícios da 
aprendizagem móvel: para o estudante, por meio de sua experiência, e para a 
instituição, com os repositórios criados. O desafio da aprendizagem móvel está, 
especialmente, em ir além de “como” utilizar os dispositivos, pois a emergente 
quantidade de aplicativos e funcionalidades pode gerar uma saturação no usuário. A 
responsabilidade está em fomentar o uso de maneira profissional e voltada para o 
aprendizado, propriamente, tanto individual quanto institucional (FULLER; JOYNES, 
2015).  

 

AGENTES SOCIAIS DA APRENDIZAGEM MÓVEL 

A consolidação da aprendizagem móvel enquanto complementação da 
educação tradicional depende de açoes provenientes do Estado, da sociedade e dos 
setores econômicos – especialmente segundo e terceiro (figura 01). Estes três 
agentes tem papel fundamental na valorização desta modalidade, e possuem em 
comum a responsabilidade de fazer o sistema funcionar com o máximo de 
aproveitamento educacional e minimizando os riscos. 

No âmbito educacional, o Estado tem papel impulsionador e fiscalizador. As 
políticas públicas devem fomentar a inovação na educação, reconhecendo, em 
primeiro lugar, a aprendizagem móvel como modelo educacional válido e eficaz. Em 
segundo lugar, deve-se formalizá-la como possibilidade e estratégia de incremento 
do ensino, admitindo os benefícios da prática. Por fim, as ações pontuais devem ser 
convergentes aos interesses coletivos, de modo a contemplar os três elementos aqui 
discutidos: a acessibilidade, em termos de condições infra-estruturais e de 
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responsabilidade social; a apropriação das tecnologias, como reconhecimento da 
prática educacional móvel; e a formação constante dos profissionais envolvidos. 

À sociedade, por sua vez, compete o papel de comprometimento com estes 
novos moldes educacionais. Deve-se assumir as vantagens e os riscos do modelo, 
aproveitando-o plenamente e construindo um sistema sólido e valorizado de 
educação inovadora. Neste sentido, é relevante também a observação dos erros e 
acertos, a fim de que as instituições e o poder público sejam cobrados no intuito de 
constante aprimoramento. 

Aos setores econômicos, por fim, cabe o papel de propriciar condições 
estruturais e técnicas de fomento à aprendizagem móvel. No âmbito desta temática, 
ressalta-se especialmente a participação do segundo setor – enquanto 
desenvolvedor da tecnologia – e do terceiro setor – enquanto provedor de serviços 
técnicos e estruturais para o bom funcionamento da mesma. Neste sentido, os 
setores são responsáveis por oferecer à sociedade e ao poder público possibilidades 
e ferramentas para que os dispositivos tenham largo alcance, atratividade e múltiplas 
funcionalidades.  Isso pode ocorrer simultaneamente por meio do desenvolvimento 
tecnológico propriamente dito, com apoio financeiro, em incentivo à criação de novas 
interfaces e em parcerias com a academia. 

 

Figura 1 – Tripé Estado-Sociedade-Setor Econômico e o papel na consolidação da 
aprendizagem móvel como prática educacional recorrente. 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A apredizagem móvel emerge como modelo inovador e potencialmente capaz de 
responder ao desafio educacional brasileiro. Embora os dispositivos móveis sejam 
cada vez mais práticos e funcionais, a utilização dos mesmos como ferramentas de 
ensino ainda é incipiente, informal e pouco valorizada na sociedade. 

Conforme discutido neste artigo, a elaboração e implementação de políticas 
públicas são parte fundamental do processo de consolidação da aprendizagem 
móvel. O poder público possui as ferramentas para formalizá-la, reconhecendo-a 
como modelo de educação ativo não apenas no ensino superior, mas também em 
outras fases da vida escolar.  

A aprendizagem móvel poderá atender às expectativas sociais a partir de uma 
relação integrada e mutuamente benéfica de duas ações fundamentais: de um lado, 
o incentivo top-down, ou seja: o apoio proveniente do poder público -  por meio de 
políticas específicas - auxiliando as instituições em termos legais, e estas, por 
consequência, criando condições de formação responsável e capacitação do corpo 
docente para o trabalho com as novas tecnologias. De outro lado, a participação 
bottom-up da sociedade discente, bem informada e capaz de utilizar esta tecnologia, 
gerando conhecimento a ser disseminado em rede e atendendo às demandas 
individuais. 

Estas relações se complementam e se retroalimentam, num processo que 
não apenas utiliza a tecnologia como suporte, como também a vislumbra como 
finalidade, impulsionando o desenvolvimento de novas funcionalidades a partir das 
demandas como maior rapidez e melhor retorno.  

Entende-se que neste processo de adaptação às novas práticas 
educacionais, o sucesso está diretamente atrelado à disposição dos atores 
envolvidos, no sentido do constante aprimoramento das práticas pedagógicas. 
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Resumo – O presente estudo discute os ganhos em termos de autonomia e 
desenvolvimento cognitivo proporcionados pela utilização de recursos tecnológicos, 
em especial os dispositivos móveis nas práticas educacionais. O objeto de análise é 
o ambiente de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis App Inventor 
2, também chamado de App Inventor para Android (AIA). Foram estudados diversos 
relatos de experiências nos quais o AIA é utilizado na construção de processos 
educativos. É apresentado o ambiente de desenvolvimento, com a descrição das 
principais ferramentas e procedimentos para a construção de aplicativos 
educacionais. São apresentadas partes de um aplicativo exemplar para o estudo de 
inglês onde cada parte é devidamente explicada. Discute-se os possíveis obstáculos 
e desvantagens para a utilização do AIA, bem como as soluções para superá-los. 
Por fim é proposta uma experiência de aplicação prática de desenvolvimento de 
aplicativos educacionais em oficinas realizadas juntos aos estudantes da 
Universidade Aberta do Brasil. 

 

Palavras-chave: Dispositivos móveis, App Inventor, AIA. 
 

Abstract – This study discusses the gains in autonomy and cognitive development 
provided by the use of technological resources, in particular mobile devices in 
educational practices. The object of analysis is the application development 
environment for App Inventor 2 mobile devices, also called App Inventor for Android 
(AIA). Several reports of experiences in which the EIA is used in the construction of 
educational processes were studied. The development environment is presented 
with the description of the main tools and procedures for the construction of 
educational applications. Parts of an exemplary application for English study where 
each part is explained properly are presented. It discusses the possible obstacles 
and disadvantages to the use of AIA as well as the solutions to overcome them. 
Finally, it proposes a practical application experience of developing educational 
applications in workshops together students of the Open University of Brazil. 

 

Keywords: Mobile devices, App Inventor, AIA. 
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Introdução 
 

Seja por meio de celular, computador ou TV via satélite, as diferentes tecnologias já 
fazem parte do dia a dia de alunos e professores de qualquer escola. Segundo Godoi 
(2010), “o grande desafio, porém, é fazer com que essas ferramentas de fato auxiliem 
o ensino e a produção de conhecimento em sala de aula. ” 

 

Os dispositivos móveis, como os smartphones e os tablets, incorporam 
funcionalidades presentes em vários equipamentos de forma isolada. Estes 
dispositivos possuem a capacidade de fotografar, gravar e tocar áudio e vídeo, 
fornecer a geolocalização, enviar mensagens de texto usando a rede de telefonia, 
acessar a Internet e ter acesso a todos os serviços oferecidos pela rede mundial de 
computadores, além de realizar ligações telefônicas. E a cada dia aumentam seu 
poder de processamento. 

 

Tais dispositivos, por seu tamanho e peso reduzidos, são companheiros 
inseparáveis de um grande número de pessoas. Uma pesquisa realizada em 41 
países em 2014 pela eMarketer1 faz a projeção de que 25% da população mundial 
será proprietária de um smartphone até o final do ano de 2015 e que o número total 
de smartphones ativos no mundo deve ultrapassar a marca de 2 bilhões em 2016 
(MAHAJAN, 2014). No Brasil, segundo pesquisa da Telefónica2, 78% dos brasileiros 
entre 18 e 30 anos dizem possuir um smartphone e 42%, um tablet (WALTRICK, 
2014). 

 

Este cenário tem levado pesquisadores a investigar e refletir sobre a 
“aprendizagem móvel” ou, na forma original em inglês, Mobile Learning ou m-learning. 
Esta modalidade de educação oferece um amplo campo para a pesquisa por ser ainda 
uma área emergente. Para Moura, 

 
o m-learning oferece um vasto potencial para melhorar todos os tipos de ensino: 

presencial, misto ou a distância. É fundamental conhecer e avaliar o seu potencial e 

identificar novas formas em que a mobilidade pode contribuir para experiências 

significativas de aprendizagem, porque a tecnologia móvel torna possível uma nova 

matriz de interações dentro e fora da sala de aula e amplia as fronteiras educativas 

(MOURA, 2011, p. 10). 
 

Como modalidade caracterizada pelo uso das tecnologias digitais, é importante 
que se tenha clareza sobre as formas como pode ser utilizada. Costa (2013) apresenta 
uma classificação dos tipos de utilização das tecnologias e os graus de exigência 
cognitiva dos alunos em cada abordagem. O autor lista três abordagens: aprender da 
tecnologia, aprender sobre tecnologia e aprender com tecnologia. 

 

Segundo Costa (2013), no “aprender da tecnologia” a ênfase é dada ao uso da 
tecnologia como transmissora de informação; sendo a tecnologia tratada como uma 

 
 

1 
eMarketer realiza pesquisas de mercado com o objetivo de oferecer informações para as empresas realizarem o 

planejamento de estratégias digitais (http://www.emarketer.com/). 
2 Empresa espanhola de telecomunicações com atuação global. 

http://www.emarketer.com/)
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ferramenta do professor para transmissão do conhecimento que exige pouco do aluno 
do ponto de vista cognitivo. Como contraponto a esta perspectiva negativa, o autor 
destaca como vantagem desta abordagem a capacidade de 

 
poder responder a necessidades e ritmos de aprendizagem diferenciados através da 

disponibilização de percursos individualizados e da capacidade de dirigir a 

aprendizagem, estimulando e facilitando a autoavaliação de  conhecimentos e a 

repetição de exercícios tantas vezes quantas quiser (COSTA, 2013, p. 57). 
 

Apesar de Costa (2013) avaliar que as atividades que se baseiam em 
transmissão de informação exigem pouco dos estudantes, ver um vídeo, fazer a leitura 
de um texto ou ouvir um áudio, com propósito de aprendizagem, “requerem muita 
reconstrução ativa” (Bordwell; Iser apu ACKERMAN, 2002), exigindo do estudante a 
mobilização de um amplo conjunto de recursos cognitivos. 

 

Na questão relativa ao “aprender sobre tecnologia”, o foco do trabalho está em 
como utilizar a tecnologia. Saber utilizar as tecnologias é fundamental para que elas 
possam ser utilizadas na educação; no entanto, essas habilidades são adquiridas com 
mais frequência em espaços diferentes dos espaços escolares (COSTA, 2013). Outro 
ponto é que as mudanças acontecem com tanta rapidez no mundo das tecnologias 
que não é interessante uma abordagem com foco na aprendizagem sobre a utilização 
de uma tecnologia específica. 

 

Na última abordagem, relativa à questão de “aprender com tecnologia”, o 
trabalho está centrado no ato de produzir algo com a tecnologia de modo a “estender, 
alargar ou reforçar a capacidade de pensar” dos alunos (COSTA, 2013). Para o autor, 
esta perspectiva não se baseia em aplicações ou produtos específicos desenvolvidos 
para este propósito, como as linguagens de programação como LOGO e SCRATCH 
e softwares de modelagem, mas sim na ideia de que o aluno não pode produzir algo 
“sem analisar com suficiente profundidade e pensar criticamente sobre o conteúdo 
estudado” (JONASSEN 2000; TEODORO 2002; SALOMON 2002 apud COSTA, 
2013). Portanto, esta abordagem pode ser aplicada em diversas situações, como a 
produção de um vídeo, um podcast, a resolução de um problema por meio de uma 
planilha eletrônica ou o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones. As 
ferramentas utilizadas com este propósito se enquadram na categoria de “ferramentas 
cognitivas” (DERRY 1990; JONASSEN 1996; KOMMERS, JONANSEN, MAYES 1992 
apud COSTA, 2013). Esta é uma perspectiva que “vê o aluno como agente ativo na 
construção do conhecimento e em que as tecnologias assumem o papel de parceira 
intelectual na aprendizagem, apoiando e ampliando as capacidades individuais” 
(COSTA, 2013, p. 59). 

 

Cada uma dessas abordagens pode ser útil em cada situação particular 
dependendo dos objetivos que se deseja alcançar. Mas para ampliar o conhecimento 
sobre o potencial do m-learning é necessário explorar todas essas abordagens. E uma 
das formas de se “aprender das tecnologias móveis” seria através da apropriação do 
conhecimento e das competências necessárias para o desenvolvimento dos 
aplicativos para os dispositivos móveis. 



XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

4 

 

 

 
 
 
 
 

Para trilhar este caminho, é necessário o uso de ferramentas que não exijam 
muito tempo de aprendizagem, uma vez que o objetivo principal não é adquirir o 
domínio de técnicas de programação ou formar programadores profissionais. Nesse 
sentido, também existem diversas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos que 
oferecem facilidades para quem é iniciante em programação e, por isso, adequadas 
para aquisição de competências transversais que podem contribuir para uma 
formação global dos estudantes. 

 

Por meio de uma busca simples na Web, é possível identificar diversas 
soluções. No trajeto de pesquisa para este artigo, foram testadas algumas soluções 
que permitem a criação do aplicativo por meio do navegador. Foram elas: Easy Easy 
Apps, Fábrica de Aplicativos, Mobile Roadie, Good Barber, AppMachine e App 
Inventor para Android. 

 

Todas essas soluções configuram-se como ferramentas de fácil aprendizado 
para a criação de aplicativos utilizando os recursos de arrastar e soltar. No entanto, 
todas, com exceção da App Inventor para Android (AIA), permitem apenas a produção 
de aplicativos que apresentam conteúdo ou, no máximo, implementam alguma 
funcionalidade pronta sobre a qual o criador do aplicativo não tem nenhum controle. 
Os aplicativos desenvolvidos nestes ambientes se assemelham a páginas web 
estáticas para dispositivos móveis, oferecendo um limitado poder de expressão de 
ideias. 

 

Dentre as ferramentas testadas, o AIA foi o único a apresentar o poder de 
expressão das linguagens de programação como Java ou Python. Sendo, por isso, o 
escolhido para ser avaliado como ferramenta de ensino-aprendizagem que pode ser 
usada por não programadores a fim de propor ações que levem os estudantes a 
experimentarem, criarem ou produzirem algo com o propósito de ampliar sua 
capacidade de pensar, de compreender um problema e, ao mesmo tempo, propor 
soluções. 

 

Para realizar esta avaliação, foram desenvolvidos os aplicativos descritos no 
livro App Inventor 2 - Create your own Android Apps (WOLBER, 2014). O livro foi 
escrito pelo Professor David Wolber da Universidade de São Francisco nos Estados 
Unidos, juntamente com três dos criadores originais do App Inventor: Hal Abelson, do 
MIT e os engenheiros da Google Ellen Spertus e Liz Looney. O livro é voltado para 
público iniciante em programação e a edição de 2011 pode ser baixada do endereço 
http://www.appinventor.org/ (WOLBER, 2015). 

 

Foram desenvolvidos 10 aplicativos do livro e dois de autoria dos autores. 
Durante o desenvolvimento, foram avaliados os seguintes aspectos: facilidade de uso, 
compreensão do funcionamento do ambiente, acesso a ajuda e compreensão da 
sintaxe da linguagem. 

 

Os aplicativos desenvolvidos enquadram-se nas categorias de jogos, 
aplicativos educacionais, navegação e localização e multimídia. Com o 
desenvolvimento,  foi  possível  explorar  recursos  de  geolocalização,  técnicas  de 

http://www.appinventor.org/


XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

5 

 

 

 
 
 
 
 

animação para jogos, reconhecimento de voz, acesso a banco de dados, envio de 
mensagens SMS e elaboração de um quizz. 

 

O uso do App Inventor na educação 
 

Há vários relatos de experiências nas quais o AIA é utilizado com o propósito de 
contribuir para processos educativos. Jacon (2014) descreve uma experiência 
realizada por duas professoras, que consistiu no desenvolvimento de um aplicativo 
que orientava um estudo dirigido e apresentava um conjunto de questões no final. O 
aplicativo foi utilizado com alunos do curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e tinha como objetivo "potencializar o 
ensino de conhecimentos químicos com emprego da mobilidade" (JACON et al, p. 77, 
2014). Os autores do trabalho concluíram que 

 
a aprendizagem com mobilidade aumenta o interesse, a motivação e, principalmente, 

a curiosidade dos acadêmicos em aprender de uma maneira diferente, mas as 

limitações técnicas e sociais dos acadêmicos ainda são um grande problema a ser 

resolvido (JACON et al, 2014, p. 77). 
 

 
 

De Moura (2015) investiga as estratégias de desenvolvimento, por meio do AIA, 
de um aplicativo m-learning relacionado a atividades com funções trigonométricas. 
Segundo a autora, a ferramenta foi escolhida por ser de fácil aprendizado e por 
permitir a criação de software para smartphones. 

 

Gomes e Melo (2013) apresentam uma proposta metodológica de ensino de 
programação através do AIA e relatam experiências no Brasil do uso dessa ferramenta 
para vários níveis de ensino. As autoras concluem que o AIA é 

 
uma possibilidade para auxiliar o ensino de lógica de programação e difundir o 

pensamento computacional, além de propiciar uma interessante abordagem para 

inserção das tecnologias móveis em contextos educativos. A interface gráfica de fácil 

uso possibilita aos estudantes explorar os conceitos básicos de programação e 

algoritmos de modo mais intuitivo, sem que estes precisem se ater a detalhes de 

sintaxe, e assim concentrarem-se na concepção da resolução dos problemas (GOMES 

E MELO, 2013, p.627). 
 

Gomes e Melo (2014) citam um aplicativo desenvolvido com o AIA para o 
ensino de física que utiliza o acelerômetro do dispositivo para visualizar na tela os 
vetores de velocidade e aceleração de uma partícula. Contribuindo para uma maior 
compreensão do uso de vetores nos estudos sobre movimento. 

 

Hsu e Ching (2013) implementaram um curso de pós-graduação online em uma 
universidade do noroeste dos Estados Unidos no qual educadores sem experiência 
em programação aprenderam a desenvolver aplicativos móveis utilizando o AIA. Os 
autores apresentam como requisitos importantes para a criação do curso online de 
programação a não necessidade de instalação de software para a criação do ambiente 
de programação como forma de permitir que os alunos comecem a desenvolver o 
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mais breve possível,  o uso de material multimídia como vídeos para facilitar o 
andamento do curso e a criação de um senso de comunidade entre os participantes 
por meio de uma comunidade de aprendizagem para troca de ideias e experiências. 
Neste trabalho, esses requisitos foram alcançados, integrando o uso do AIA para o 
desenvolvimento dos aplicativos, do Moodle e de sites e blogs para as atividades de 
comunicação, colaboração e interação. 

 

Eles concluíram que os participantes experimentaram um senso de 
empoderamento e conquista por terem sido capazes de criar algo inédito. Também 
destacam o AIA como alternativa viável para a resolução criativa de problemas por 
meio do projeto de aplicativos móveis, além de demonstrarem que é possível 
desenvolver este tipo de projeto em cursos à distância, sendo isto um incentivo para 
que os educadores explorarem e experimentem a incorporação deste tipo de 
atividade. Eles também sugerem que sejam realizadas futuras pesquisas, replicando 
o projeto deles com alunos e contextos de aprendizagem diversos a fim de validar 
suas conclusões. 

 

A partir das experiências descritas, percebe-se que o AIA tem sido objeto de 
pesquisa em vários países por conta do seu potencial de ser utilizado em contextos 
educacionais, não apenas como ferramenta para o aprendizado de conceitos de 
programação, mas também como uma ferramenta que permite aos professores 
desenvolver aplicativos que contribuam para o aprendizado de seus conteúdos. 

 

O ambiente de desenvolvimento App Inventor 2 
 

O AIA é um ambiente para desenvolvimento de aplicativos para Android gratuito e 
baseado em um serviço em nuvem, criado pela Google e atualmente mantido pelo 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, Massachusetts Institute of 
Technology, MIT) (MIT, 2015). Para acessar este serviço, basta ter uma conta de 
email gerenciada pela Google. 

 

Todo o desenvolvimento é realizado a partir do navegador em um ambiente 
composto pelas janelas Designer e Blocks. Na janela Designer, a interface do 
aplicativo é montada visualmente utilizando os recursos de arrastar e soltar. Os 
recursos dos dispositivos, como capacidade de obter a geolocalização, identificar a 
posição do aparelho, enviar mensagens de SMS e identificar o recebimento de 
chamadas podem ser acessados através dos componentes do AIA. São 52 
componentes organizados em nove categorias: Interface de usuário (User Interface), 
Leiaute (Layout), Multimídia (Media), Desenho e Animação (Drawing and Animation), 
Sensores (Sensors), Social, Armazenamento (Storage), Conetividade (Conectivity) e 
Lego Mindstorms. 

 

Os componentes da categoria Interface de Usuário são bem conhecidos dos 
usuários, pois são em sua maioria visíveis, e oferecem os elementos que permitirão 
aos usuários interagirem com o aplicativo, como botões, caixas de textos para entrada 
de dados, rótulos de texto, caixas de diálogo para upload de imagens e arquivos, entre 
outras. 
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Para organizar os componentes visíveis da interface do aplicativo são 
fornecidos os componentes da categoria Leiaute. Os elementos podem ser 
organizados na forma de uma tabela, como uma coluna vertical ou coluna horizontal. 
A partir da combinação das formas tabular, horizontal e vertical é possível organizar 
os componentes visíveis da interface das mais variadas formas. 

 

Para acessar os recursos multimídia do dispositivo, existem os componentes 
da categoria Multimídia. Com eles, é possível gravar e tocar áudio e vídeo, tirar 
fotografias, apresentar galeria de imagens, fazer a conversão de som falado em texto, 
sintetizar voz a partir de um texto e traduzir textos por meio do acesso ao serviço web 
Yandex. 

 

A categoria de Desenho e Animação fornece os elementos necessários para a 
elaboração de animações, essenciais para elaboração de jogos. 

 

Na categoria Sensores, há os componentes que permitem a leitura de código 
de barra, a indicação da localização do equipamento a partir das informações do GPS. 
Com os componentes dessa categoria, também é possível medir a aceleração obtida 
pelo aparelho quando ele é balançado, permitindo que se faça um cálculo da força 
aplicada para esta ação, já que se tem a massa e a aceleração do equipamento. 

 

Para desenvolver um aplicativo que receba e envie mensagens, realize 
chamadas, compartilhe arquivos e mensagens com outros aplicativos instalados no 
equipamento existem os componentes da categoria Social. 

 

Com os componentes da categoria Armazenamento, é possível construir um 
aplicativo capaz de manter informações de maneira persistente em arquivos, banco 
de dados interno no aplicativo e em banco de dados externos a partir de serviços web. 

 

Para desenvolver um aplicativo que se conecta à web ou a outro dispositivo por 
meio do bluetooth existe os componentes da categoria Conectividade. 

 

Finalmente, na categoria Lego Mindstorms estão os componentes para 
desenvolver aplicativos que controlam robôs LEGO NXT MINDSTORMS usando 
Bluetooth. 

 

Cada componente é definido por um conjunto de propriedades. Por exemplo, 
um botão possui uma altura, largura, cor de fundo, tipo e tamanho de fonte. Estas 
propriedades recebem valores iniciais e podem ser modificadas durante a execução 
do aplicativo. O componente também pode realizar ações específicas já predefinidas. 
Por exemplo, um componente player da categoria multimídia possui a função “Pause”, 
que provoca uma pausa na mídia que ele está tocando. Essas ações são conhecidas 
como funções ou métodos. Além das funções, os componentes são notificados 
quando acontecem determinados eventos e assim podem iniciar a execução de ações 
baseada em eventos. Por exemplo, um botão, ao ser clicado, é notificado sobre o 
evento de clique e assim é capaz de realizar as ações que o desenvolvedor do 
aplicativo especificar por meio do manipulador de eventos de clique do botão. Essas 
ações são a resposta do componente ao evento. Portanto, cada componente possui 
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um conjunto de propriedades variáveis, funcionalidades e manipuladores de eventos. 
 

Na janela Blocks é desenvolvida toda a lógica do aplicativo e seu 
funcionamento. Todo o desenvolvimento é feito utilizando blocos que representam as 
estruturas presentes nas linguagens de programação estruturada como variáveis, 
estruturas de controle, estrutura de dados e funções de propósito geral. Estas 
estruturas permitem armazenar dados, atribuir ou obter valores das propriedades dos 
componentes, realizar operações lógicas e matemáticas, manipular texto, modificar o 
fluxo do aplicativo baseado em eventos e criar novas funções. 

 

O funcionamento de um aplicativo está diretamente relacionado à forma como 
ele responde aos eventos sofridos pelos componentes do aplicativo. Os eventos 
podem ser de origem diversas. Existem os eventos gerados pelo usuário, pelos 
sensores do aparelho, pelo relógio, por outros aparelhos ou pela web (WOLBER, 
2014). 

 

De maneira bem simplificada, desenvolver um aplicativo para um dispositivo 
móvel usando o AIA consiste em escolher os componentes que devem compor o 
aplicativo e como ele irá se comportar diante dos eventos ocorridos. Esta noção pode 
ser resumida na figura 1. 

 
 

Figura 1 - Arquitetura de um aplicativo desenvolvido no AIA. 
 

 

Para exemplificar a sintaxe da linguagem visual do AIA, será analisado um 
trecho de um aplicativo que utiliza o componente de reconhecimento de voz para 
verificar se o usuário realizou a pronúncia de uma frase em inglês de forma correta 
(figura 2). Este aplicativo possui um rótulo de texto nomeado como “FraseLabel”, cujo 
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valor é obtido de forma aleatória de uma lista de frases em inglês. O usuário deve ler 
a frase. A fala do usuário será convertida em texto pelo componente de 
reconhecimento de voz e copiada para o rótulo de texto “ResultadoLabel” e 
comparada com a frase inicial. Caso estejam iguais, o rótulo de texto “FinalLabel” 
recebe o texto “Parabéns pela pronúncia”, caso contrário, o texto “Não foi bom. Precisa 
melhorar a pronúncia”. 

 

 
 

Figura 2 - Trecho de um aplicativo desenvolvido no AIA. 
 

 
 

O trecho do programa será analisado por partes. O componente de 
reconhecimento de voz “SpeechRecognizer”, cuja instância no aplicativo foi nomeada 
como SpeechRecognizer1, possui o manipulador de evento “AfterGettingText”, 
representado pelo bloco da figura 3. Este evento ocorre quando o componente termina 
de gerar o texto a partir da fala do usuário. Todos os manipuladores de evento 
começam com a palavra inglesa “when” e poderia ser interpretado como “Quando o 
componente de reconhecimento de voz obter o texto correspondente a fala do usuário, 
faça”. O manipulador de evento tem a disposição o texto gerado na variável “result”. 

 
 

Figura 3 - Manipular de evento do componente SpeechRecognizer. 
 
 

A primeira ação realizada pelo manipulador de evento é copiar para o rótulo 
“ResultadoLabel” o valor “result” através da estrutura mostrada na figura 4. Esta 
estrutura pode ser interpretada como “atribua a propriedade Text do componente 
ResultadoLabel o valor obtido da variável result”. 
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Figura 4 - Estrutura para atribuição de valor a propriedade de um componente. 
 
 

A seguir é utilizada a estrutura de controle “if-then-else” (figura 5) que permite 
tomar decisões a partir de determinadas condições. 

 

 
 

Figura 5 - Estrutura de controle if-then-else. 
 
 

Esta estrutura deve ser interpretada como “Se determinada condição for 
verdadeira então realize as ações x, caso contrário, realize as ações y”. No exemplo, 
a condição é definida pela comparação do conteúdo dos rótulos “FraseLabel” e 
“ResultadoLabel”. Se eles forem iguais, é atribuído a propriedade “Text” do rótulo 
“FinalLabel” o valor “Parabéns pela pronúncia”, caso contrário, ele recebe o valor “Não 
foi bom. Precisa melhorar a pronúncia”. 

 

Conclusão 
 

Este estudo permitiu identificar as características do AIA que contribuem para que o 
seu uso seja apropriado para pessoas sem conhecimento prévio de programação. 

 

O fato do desenvolvimento ser realizado diretamente a partir do navegador, não 
sendo necessária a instalação de qualquer software ou plug-in na máquina do usuário, 
permite que o AIA seja utilizado logo no primeiro contato do usuário com o ambiente. 
Fato destacado por Hsu e Ching (2013) como importante para o projeto de cursos à 
distância. Será necessário instalar um programa que emula um smartphone com 
Android para testar o aplicativo, caso o desenvolver não tenha um dispositivo com 
este sistema operacional. 

 

Todos os elementos que compõem um programa, componentes e blocos, estão 
organizados em categorias que facilitam a localização dos recursos necessários para 
o desenvolvimento de cada aplicativo. Cada elemento possui uma ajuda contextual 
que reduz a necessidade de memorização e busca em manuais de referências. 

 

Não existe a necessidade de digitar os códigos e os erros de sintaxe são 
reduzidos uma vez que os blocos somente se encaixam quando estão sintaticamente 
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corretos. Esta característica é destacada por Wolber (WOLBER, 2014). 
 

A sintaxe do AIA foi avaliada como sendo de fácil compreensão. Apesar de ser 
necessário ter noção dos conceitos de programação como variáveis, estruturas de 
controle, listas e manipulação de eventos, estes conceitos podem ser apresentados 
gradualmente durante o desenvolvimento de um projeto. 

 

Entre os aspectos que podem representar barreiras para o uso do AIA, destaca- 
se o fato do ambiente estar disponível no idioma inglês, assim como todo o materiail 
de referência. Este fator pode dificultar o aprofundamento através do autoestudo por 
parte dos alunos que não dominam medianamente a língua inglesa. Este problema 
pode ser atenuado para os estudantes com algum conhecimento do idioma espanhol, 
uma vez que existe esta opção de idioma no ambiente de desenvolvimento. 

 

Percebeu-se o potencial educativo dessa ferramenta no decorrer dos estudos, 
pois a necessidade de se aplicar conceitos teóricos, como os de razões 
trigonométricas e probabilidades, que parecem estar distantes do dia-a-dia, surge 
naturalmente no processo de desenvolvimento dos aplicativos educacionais. A prática 
de desenvolvimento de aplicativos desenvolve o raciocínio lógico e aproxima os 
conteúdos teóricos de situações cotidianas. 

 

A próxima etapa deste estudo será a realização de experimentos por meio de 
oficinas realizadas como parte das atividades do Programa Aproxime-se, do Centro 
de Apoio a Educação a Distância (CAED) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), realizadas nos polos UAB, tendo como público alvo os estudantes 
dos cursos de graduação a distância. 
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Resumo – O referido estudo tem como objetivo apresentar dados que permitam 
observar a inserção dos alunos no mercado de trabalho dos cursos Técnicos em Redes 
de Computadores, Informática e Planejamento em Gestão em Tecnologias da 
Informação, ofertados pela Universidade Estadual do Maranhão mediado pelo Núcleo 
de tecnologias para Educação – UemaNet. Para tanto, nos apoiamos em pesquisa 
realizadas no polo de apoio presencial no município de Santa Inês Maranhão no 
período de julho a outubro de 2013 nos cursos da primeira oferta. Propõe analisar o 
quantitativo de alunos que foram inseridos no mercado de trabalho enquanto alunos 
dos referidos cursos, bem como o motivo que os levou a realizarem um curso técnico. 
Os cursos Técnicos da rede e-Tec Brasil objetiva ofertar cursos de nível médio de 
forma subsequente, na modalidade a distância por meio de polos de apoio presencial, 
proporcionando oportunidades de qualificação profissional. A pesquisa está pautada em 
uma metodologia descritiva e qualitativa dos dados colhidos por meio de entrevistas 
com um total de 35 alunos envolvendo os três cursos. 

Palavras-chave: Cursos Técnicos a distância; formação profissional; mercado de 
trabalho. 

1. Introdução 

Neste estudo, apresentam-se dados que possibilitam verificar o quantitativo de 
alunos dos cursos Técnicos em Redes de Computadores, Informática e 
Planejamento em Gestão em Tecnologias da Informação que ingressaram no 
mercado de trabalho e as funções adquiridas enquanto estudantes dos cursos 
técnicos e os motivos que levaram a realizar os referidos cursos. As discussões 
referem-se à formação profissional na possibilidade de qualificar e formar técnicos 
capazes de fazer frente às necessidades do mundo do trabalho e de permanente 
auto aperfeiçoamento, inovando-se tecnologicamente para acompanhar as 
transformações sociais e produtivas em curso. 

Os alunos dos Cursos Técnicos são oriundos de municípios vizinhos do 
polo de apoio presencial de Santa Inês- MA que procuram os cursos técnicos para 
qualificar-se e serem inseridos no mercado de trabalho com maiores conhecimentos 
obtidos através das experiências adquirindo assim, a prática necessária para o 
exercício da profissão escolhida. O desenvolvimento dos cursos ocorreu no período 
de 2012 a 2014 no Núcleo de Tecnologias para Educação – UemaNet da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, na modalidade a distância. 
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Buscou-se neste estudo, analisar a ocupação dos alunos antes do 
ingresso e durante a realização dos cursos técnicos, para que se perceba a 
importância da qualificação profissional.  A metodologia abordada é de cunho 
quantitativo e qualitativo, pois possibilita quantificar o número de alunos que 
entraram no mercado de trabalho e perceber quais razões ingressaram nos cursos 
técnicos.  

Optou-se pelos pressupostos da pesquisa qualitativa que, segundo 
Triviños (1987), não admite visões isoladas, fragmentadas. A ênfase é no processo 
de investigação, que ocorre através de uma interação constante possibilitando 
avanços e reformulações na pesquisa. Neste sentido a opção é pela análise dos 
dados nesta perspectiva, prestando atenção ao rigor epistemológico, controle 
ideológico e comprometimento com a fidedignidade das informações. A pesquisa foi 
executada in loco, no polo de apoio presencial no período de julho a outubro de 
2013, tendo como instrumento de pesquisa a entrevista, na qual possibilita a 
interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. 

Convém registrar o quantitativo de alunos matriculados por curso no polo 
de apoio presencial de Santa Inês – MA e a carga horária dos mesmos: Curso 
Técnico em Redes de Computadores: 60 alunos com carga horária de 1350h; Curso 
Técnico em Informática: 60 alunos, 1315h e Curso técnico em Planejamento em 
Gestão em Tecnologias da Informação com 30 alunos, 1345h. Sendo analisado nos 
três cursos um total de 35 alunos que responderam a entrevista. 

A educação profissional segundo Bastos (1998) além de necessariamente 
vinculada à educação básica, deve respaldar-se também nos fundamentos do 
ensino médio. A grande dificuldade no Brasil, com relação às várias formas de 
profissionalização reside nas deficiências quantitativas e qualitativas do ensino 
médio. Para tanto, é necessário que haja uma qualificação mais específica para os 
alunos oriundos do ensino médio, onde se busca o alicerce para que possa ir além 
das práticas do ensino técnico e das teorias que caracterizam o ensino propedêutico 
como preparação a universidade.  

Ressalta-se, que houve um salto significativo na procura pelos Cursos 
Técnicos a distância, pois os jovens estão amadurecendo a competitividade nas 
áreas tecnológicas, resultado da inclusão digital que propaga conhecimentos em 
todo o Estado do Maranhão através da Universidade Estadual. Nessa pesquisa, 
abordam-se como produto final de análise os aspectos positivos e negativos que 
culminaram para perceber o quanto ainda tem a fazer em relação a desmistificar a 
EAD como curso que “apenas serve para obter títulos”, é necessária uma divulgação 
que compreenda as Tecnologias como facilitador da educação na perspectiva de 
renovar e oferecer formações de qualidade para aqueles que não tiveram ou não 
tem acesso ao ensino regular presencial. 

É importante registrar as contribuições nos capítulos seguintes sobre a 
formação técnica profissional e a aprendizagem por meio das tecnologias, que 
possibilita a qualificação na área do conhecimento pretendido pelos alunos.  
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2. A formação técnica - profissional e a EAD 

A Educação técnico-profissional caracteriza-se por manter uma base de ensino 
teórico-prático, abrangendo a formação das ciências e das técnicas, estabelecendo 
ainda um círculo completo e dinâmico entre geração, transferência e aplicação de 
conhecimentos (BASTOS, 1991, p.16). 

Segundo Belloni (2001), para sobreviver e integrar-se ao mercado de 
trabalho, o indivíduo precisa desenvolver uma série de capacidades novas: 
autogestão, resolução de problemas, adaptabilidade e flexibilidade diante de novas 
tarefas, assumir responsabilidades, aprender por si próprio e trabalhar em grupo.  

A educação a distância aparece nesse cenário com o importante papel de 
possibilitar o acesso à educação de qualidade a um número cada vez mais 
significativo de pessoas, apoiada na interação entre os participantes do processo 
educativo, na aprendizagem colaborativa e no estudo autônomo. (FORMIGA, apud 
ASSIS, 2012, p. 18).  

Para Formiga e Litto ( 2009) a EAD no Brasil tem um longo histórico que 
inclui duas características. Por um lado, os adultos subescolarizados tem sido alvo 
principal das iniciativas de EAD. Por outro, é constante a tentativa de incorporar as 
mais recentes tecnologias de comunicação a essas iniciativas de EAD.  

Para Preti (1996) a eficácia da Educação a Distância está, hoje, 
inegavelmente comprovada, o que não significa falta de questionamentos e estudos 
contínuos sobre essa modalidade. Há uma significativa produção internacional que 
aponta aspectos positivos e negativos referentes ao sistema.  O importante é que se 
conceba a Educação a Distância como um sistema que pode possibilitar 
atendimento de qualidade, acesso ao ensino de 3° grau, além de se constituir em  
forma de democratização do saber. Em muitos países já ganhou seu espaço de 
atuação, reconhecida pela sua qualidade e inovações metodológicas e considerada 
como a educação do futuro, da sociedade mediatizada pelos processos informativos.    

A EAD é, pois, uma alternativa pedagógica de grande alcance e que deve 
utilizar e incorporar as novas tecnologias como meio para alcançar os objetivos das 
práticas educativas implementadas, tendo sempre em vista as concepções de 
homem e sociedade. Nesse processo, o educador precisa saber potencializar a 
autonomia, a criatividade e a comunicação dos estudantes, e, por sua vez, tornar-se 
produtor de seu próprio saber (MIRANADA & FILHO, 2012, p. 13). 

A educação a distância deve ser compreendida como uma prática 
educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se 
democratizar o conhecimento. É, portanto, uma alternativa pedagógica que se 
coloca hoje ao educador que tem uma prática fundamentada em uma racionalidade 
ética, solidária e compromissada com as mudanças sociais.  (PRETI, 1996, p. 26).  

Nessa perspectiva, segundo Formiga & Litto (2009) trabalhar com a EAD 
requer profissionais e atores sensíveis e dispostos a inovação, porque atuam em um 
setor de transitoriedade, no qual a única certeza é a permanente mudança, cujas 
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influências chegam pelos diferentes idiomas dos países que produzem 
conhecimento exponencial para a área. 

 

3. A aprendizagem por meio das tecnologias 

As tecnologias no seu conjunto não têm as mesmas repercussões sobre as 
qualificações, porém uma mesma tecnologia pode exercer influências diversas, pode 
implicar diferentes qualificações e diferentes níveis de formação.  

Nesse sentido, a tecnologia, sem dúvida, é um modo de produção, 
utilizando a totalidade dos instrumentos, dispositivos, invenções e artifícios. Por isso, 
é também uma maneira de organizar e perpetuar as relações sociais no âmbito das 
forças produtivas (BASTOS, 1998, p. 13).  

Dessa forma, a educação tecnológica, mesmo vinculada à educação, 
caracteriza-se pela vinculação com a formação teórica prática, assim: 

[...] busca agregar conhecimentos técnico-científicos aos limites e às 
direções de suas aplicações, para formar um todo de concepção vinculada 
a execução. A educação tecnológica está envolvida com máquinas e 
ferramentas. É a concretude de um fazer. Cada máquina, porém, é utilizada 
pelo indivíduo como instrumento de uma ação libertadora para assim inseri-
los na sociedade (BASTOS, 1998, p.35).  

Observa-se assim, que a educação tecnológica contribui para formação 
dos sujeitos inseridos na modalidade a distância e ou regular, envolvendo as 
diferentes ferramentas que colaboram para concretizar os estudos, fazendo com que 
as interações sejam facilitadas e inseridas de forma libertadora na sociedade. 

Nesse sentido, as tecnologias de informação e comunicação – TIC’s 
foram as molas propulsoras da educação a distância. Elas possibilitam o processo 
de ensino-aprendizagem, desde que estejam baseadas em uma metodologia 
adequada para os cursos a distância. As pessoas envolvidas com o uso das 
tecnologias são tão relevantes, que uma condição social para o sucesso de 
incorporação das tecnologias na prática pedagógica, é a formação do professor. 
Este precisa conhecer as possibilidades dos recursos sem, necessariamente, ser um 
especialista, mas deve articular o potencial da ferramenta, os objetivos e o processo 
de ensino e aprendizagem (SERRA, 2008, p. 79). 

Sendo assim, o desenvolvimento das redes computacionais e sua 
progressiva integração culminaram com a consolidação da internet e contribuíram 
para ampliar não só as produções individuais, mas também a distribuição e o 
compartilhamento de informações e a comunicação multidirecional entre usuários. 
No contexto da educação, o desenvolvimento e a difusão das TICs impulsionam a 
expansão da educação on-line, tanto da perspectiva da oferta, quanto da demanda 
(FORMIGA, 2012, p. 259). 

Dessa forma, a tecnologia através de sua história, é parte integrante da 
cultura, na medida em que, como cultura tecnológica, adquire a aptidão para ligar e 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

5 

desligar os laços complexos do conjunto de elementos do ser técnico em relação ao 
homem e ao seu meio, oferecendo-lhes a necessária harmonia. 

4. Análise e discussões 

Para um melhor entendimento da metodologia, realizou-se uma entrevista com os 
alunos ingressos nos Cursos Técnicos da Rede e-Tec Brasil no polo de apoio 
presencial no município de Santa Inês- MA, mediado pelo Núcleo de tecnologias 
para Educação - UemaNet. Informa-se ainda que o número total de inscritos nos três 
cursos consistiu em 150 alunos, obtendo uma amostra de 35 alunos entrevistados. 

 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Ocupação anterior ao curso  Ocupação durante o curso 

Desempregado                           1  Técnico em manutenção CPD                1 

Técnico em manutenção PC      1  Suporte Técnico                                      1 

Autônomo                                   3  Micro empreendedor                               4 

Funcionário Público                    5  Funcionário Público                                 4 

Estudante                                   2  Estudante                                                1 

Serviço Privado                          1   Técnico operacional de computador       2 

TOTAL:                                13                                                           13 

Tabela 1: Demonstrativo de atividades ocupadas pelos alunos dos Cursos Técnicos 

 

Os alunos que ingressaram no Curso Técnico em Redes de Computadores, já 
exerciam atividades que facilitou no seu estudo enquanto alunos do referido curso 
técnico, pois ao ingressar no curso obtiveram maiores informações e práticas para 
exercer outras atividades que complementaram os quais já exerciam. Aborda-se a 
fala de um aluno ao ser entrevistado, que coloca que o curso técnico ajudou a sair 
do anonimato, pois o mesmo trabalhava como operador de informática com 
conhecimentos adquiridos pelo senso comum.  

Observa-se, que um número significativo de alunos conseguiram 
ingressar no mercado de trabalho como micro empreendedor, ou seja, montaram a 
própria loja de manutenção para atender a comunidade onde residem e prestar 
serviços para as escolas públicas e privadas.  Esse salto deve-se também as 
realizações das práticas profissionais que obtém durante o curso que facilita a 
operação manual em tempo real na execução das práticas. As atitudes educativas 
irão dotar os alunos de elementos críticos sobre produtos, práticas e 
experimentações das técnicas, pois elas dão sentido às técnicas (BASTOS, 1998, 
p.124). 
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Tabela 2: Demonstrativo de atividades ocupadas pelos alunos dos Cursos Técnicos 

 

Notou-se, que os alunos do Curso Técnico em Planejamento e gestão em TI, foram 
promovidos nas atividades que já exerciam, bem como outros alunos conseguiram 
novos empregos devido à experiência no curso. De 9 alunos, 2 foram chamados 
para trabalhar em empresas privadas como Técnico Operacional de computador. 
Nota-se que os alunos estão mais capacitados e sentindo-se confiantes para exercer 
atividades na área e realizar concurso público, sem antes mesmo do término do 
curso.  

Para Barbosa (2005) os avanços alcançados pelas tecnologias da 
informação permitem antever novas formas de produção de conhecimentos, por 
meio das quais alunos, professores, pais, pesquisadores e administradores podem 
encontrar meios de escapar da educação tradicional em direção aos novos cenários, 
atividades e conceitos. 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Ocupação anterior ao curso Ocupação durante o curso 

Professor (a)                                               6            Professor (a)                                              3 

Estudante                                                    5 Estudante                                                   3 

Técnico em manutenção de computador   1 Técnico em laboratório de Informática       2  

Funcionário público                                     1    Aprovado em concurso público                  2 

 Empresa de Criação de Software               1 

 Micro Empreendedor (montou escola de 
informática)                                                 2           

TOTAL:                                              13                                                              13 

CURSO TÉCNICO EM GESTÃO E TI 

Ocupação anterior ao curso  Ocupação durante o curso 

Digitador                                      1  Aprovado no concurso Público              1  

Vendedor                                     1    Gerente de farmácia                              1 

Operador de caixa                       2  Operador de caixa                                 1 

Vigilante                                       1  Técnico Operacional de PC                   2 

Coord. Laborat. Informática         1  Vigilante                                                 1 

Auxiliar administrativo                  1  Coord. De laborat. de informática          1 

Professor                                      1  Secretária                                               1 

Representante comercial             1  Professor                                                1 

TOTAL:                                   9                                                            9 
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Tabela 3: Demonstrativo de atividades ocupadas pelos alunos dos Cursos Técnicos 

No Curso Técnico em Informática, é notória a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho, percebe-se que, de cada 5 estudantes profissionais que ingressaram no 
curso, apenas 3 continuaram com a mesma função, pois os demais alunos 
montaram uma escola de informática e tiveram aprovação em concurso público. 
Outro dado que convém registrar é o número de professores que procuraram o 
curso técnico, pois de 6 professores, somente 3 permaneceram em sala de aula. 
Sendo que 3 professores ficaram distribuídos nas atividades de técnico em 
laboratório de Informática da escola a qual trabalha e tornando-se micro 
empreendedores na montagem de uma escola de Informática.  

Para Bastos (1998) a aprendizagem tecnológica é um processo que se 
faz no contato direto com as técnicas, interpretando-as através de reflexões que 
unificam saber ao fazer, o conceber ao executar. Tais reflexões refletem sobre toda 
experiências de vida que são frutos do entendimento de harmonia e unidade com o 
trabalho, a sociedade e o mundo. 

Gráfico 1: Demonstrativo de motivos de ingresso nos cursos técnicos 

 

Percebe-se então, que os motivos pelos quais induziram os alunos a ingressarem 
nos cursos Técnicos em Redes de Computadores, Informática e Planejamento em 
Gestão em Tecnologias da Informação, estão vinculados a inserção no mercado de 
trabalho com 45,8%. Tendo em vista uma qualificação de qualidade em pouco 
tempo e que tenha um retorno mais rápido.  A importância da qualificação 
profissional sobre a inserção no mercado de trabalho é reiterada com as diferentes 
estratégias de qualificação e suas possíveis implicações sobre a inserção dos 
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indivíduos no mercado de trabalho brasileiro (DIEESE, 2011, p.43). 

Assim, 25,7% dos entrevistados, responderam que a realização da 
inscrição nos cursos, foi devido ao anseio de obter conhecimentos de novas 
tecnologias. Percebe-se que as transformações e mudanças ainda aguçam a 
curiosidade dos estudantes, e assim aperfeiçoam-se para que o mercado de 
trabalho exige, trocando experiências e sendo um profissional dinâmico na área de 
escolha do trabalho. Outro ponto a ser mencionado é a busca pela formação de 
qualidade com 17,10% dos alunos, onde afirmam que fazer um curso Técnico não é 
só adquirir certificado para ingressar no mercado de trabalho é necessário uma 
instituição de referência que possa oferecer qualidade na certificação e no ensino. 

 A mudança tecnológica tem ocasionado profundas transformações, tanto 
nos indivíduos como nas organizações e sociedades, podendo ser entendida como 
toda alteração, transformação ou inovação, que seja percebida pelo homem, desde 
que tenha ocorrido em procedimentos, conhecimentos ou utensílios através dos 
quais a sociedade amplia o alcance das capacidades humanas (CARVALHO, 2015, 
p.166). 

5. Considerações finais 

Os cursos técnicos a distância em Redes de Computadores, Informática e 
Planejamento em Gestão em Tecnologias da Informação, contribuiu para 
qualificação dos estudantes na área de conhecimento de cada curso, fazendo com 
que as disciplinas específicas ampliassem o conhecimento já adquiridos e ou 
trazendo melhorias de aperfeiçoamento para inserção no mercado de trabalho. Os 
alunos do município de Santa Inês- MA, abordam que os cursos vieram em um bom 
momento na vida de cada um, pois já aguardavam cursos de qualidade de uma 
universidade que fizessem a diferença. 

Na visão dos alunos o curso trouxe a realização de um sonho e uma 
profissão para cada estudante, pois o espaço de aprendizado através da educação a 
distância não desanimou e muito menos foi fator para desistência daqueles que 
realmente almejava uma qualificação profissional. 

Observou-se que nos três cursos de escolha dos alunos, ouve uma 
procura significativa por parte dos professores para a capacitação no que diz 
respeito aos cursos técnicos. Tendo como motivo de ingresso nos cursos, a 
qualificação profissional e o mercado de trabalho que exige pessoas com mais 
dinamicidade e competência na área de trabalho. 

Todavia, os estudantes que ingressaram nos cursos, já tinham uma 
profissão a qual exerciam com a perspectiva de resignificar através dos vídeos aulas 
e das práticas profissionais recebidas durante as aulas dos cursos técnicos a 
distância. Assim, Bastos (1998) aborda que o ensino profissional técnico é a base 
fundamental do progresso industrial dos povos.  

Nesse sentido, é importante abordar o papel do Núcleo de Tecnologias 
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para Educação – UemaNet a qual mediou os cursos com uma metodologia semi 
presencial, pois a práticas eram realizadas nos polos de apoio presencial. O referido 
Núcleo abordava um conhecimento nas quais todos pudessem compartilhar e 
incentivar com as palestras de cunho motivacional e de aprendizado específico de 
cada disciplina ofertada por módulo. 

O papel da educação tecnológica, nos moldes propostos por Bastos 
(1998), é fundamental para que, num processo mais justo e igualitário, toda a 
humanidade possa usufruir dos benefícios das inovações tecnológicas. Para tanto é 
preciso que haja mudança na maneira de pensar a questão tecnológica, que a 
considere mais como uma forma de atendimento às necessidades sociais mais 
amplas e ao bem estar de todos os seres humanos. 

Todavia, observou-se que os motivos relacionados pelos alunos que 
incentivaram a ingressar nos cursos técnicos estão condizentes com a realidade do 
mercado de trabalho e a duração do curso para qualificação com brevidade, e 
principalmente ao quesito remuneração, que também é fator preponderante na 
escolha do curso.  

É importante ressaltar os aspectos positivos e negativos que culminaram 
para esta pesquisa, no sentido de favorecer um levantamento de dados consistentes 
através de conversa informal com os alunos e análise dos dados. Focalizam-se, as 
práticas profissionais como fator positivo para execução dos cursos, pois as 
experiências e conhecimentos facilitaram na inserção no mercado de trabalho. 
Abordam-se ainda, os cadernos de estudos na qual contemplam os conteúdos 
significativos para a especificidade de cada curso e a integração dos tutores 
presencias na execução de encontros presenciais como: avaliação presencial, 
palestras, mostra científicas, web reforço etc. 

Nesse sentido, apontam-se os aspectos negativos que servirão de base 
para melhorias e perspectivas para novas ofertas. Foi percebido que a distância de 
moradia dos alunos dificulta a participação nas práticas e em outros encontros no 
polo de apoio presencial, bem como a ausência de tutores presenciais com 
formação na área que também desfavorece no bom andamento das práticas e 
orientações. 

É necessário que se tenha maiores esclarecimentos e formações com o 
público dos cursos técnicos em relação a educação a distância. Pois o que se 
percebe é que o aluno não tem conhecimento da modalidade de ensino e assim, 
favorece a evasão ao conhecer a modalidade após estar cursando. É necessário 
também, que as parcerias estejam caminhando juntas para viabilizar a permanência 
do aluno nos cursos técnicos. 

Chama-se atenção para uma concepção de educação a qual estamos 
debatendo, a educação a distância, que na visão de Vieira (2007) está passando 
pelos mesmos desafios teóricos vividos pelo ensino presencial, ou seja, ela esta em 
fase de superação da visão tecnicista de educação para alcançar uma fase 
humanista, em que as tecnologias são vistas como ferramentas facilitadoras e 
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mediatizadoras de um processo de aprendizagem baseado nos alunos e não em 
programas ou técnicas de ensino. 
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Resumo: A análise da eficiência dos recursos empregados no ensino a distância 
ainda é um desafio para as instituições de educação no Brasil. O objetivo deste 
trabalho é realizar um estudo sobre a aplicação de técnicas de Mineração de 
Dados em uma base de dados real do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
utilizada no Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para tanto, foi aplicado o processo de 
Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (DCBD) nesta base, utilizando 
dados de três disciplinas do curso Bacharelado em Administração Pública. As 
constatações encontradas são potencialmente úteis no auxílio à gestores no 
processo de tomada de decisão, no que diz respeito a eventuais intervenções que 
visem garantir o aperfeiçoamento e reforço das potencialidades do ensino a 
distância. 

Palavras-chave: Mineração de Dados. DCBD. Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Abstract: The analysis of efficiency of resources used in distance learning is still a 
challenge for education institutions in Brazil. The objective of this paper is to 
conduct a study on the application of data mining techniques in a real database of 
the Virtual Learning Environment (VLE) used in the Núcleo de Tecnologia e 
Educação Aberta e a Distância at the State University of Ponta Grossa . To this 
end, we applied the process of Knowledge Discovery in Database on this basis, 
using data from three disciplines of the course Bachelor of Public Administration. 
The findings found are potentially useful in assisting managers in the decision 
making process with regard to possible interventions aimed at ensuring the 
improvement and strengthening of the teaching potential distance. 

Key words: Data Mining. KDD. Virtual Learning Environment. 

Introdução 

A Educação a Distância (EAD), é uma modalidade educacional em constante 
expansão e tem se tornado referência para uma grande mudança no ensino superior 
brasileiro. Segundo Iaralham (2009), a EAD é um processo educativo, sistemático e 
organizado que exige uma comunicação em via dupla e que resulta na interação dos 
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meios tecnológicos de informação e comunicação na aprendizagem. 

Sabendo que no cenário atual, o AVA é a principal ferramenta utilizada na 
EAD, onde se dá a comunicação, aprendizagem e avaliação do aluno, procura-se 
neste trabalho encontrar um padrão de comportamento e possíveis relações 
existentes entre o desempenho do acadêmico ao final de um período letivo e a sua 
participação no curso por meio da interação e utilização do AVA. 

Utilizando processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 
(DCBD), na base de dados de um AVA, pode-se encontrar informações de interesse 
que ainda não foram observadas; de difícil detecção por métodos tradicionais de 
análise, e serão potencialmente úteis para a auxiliar a tomada de decisão. 

Nesse sentido, este trabalho aplica os conceitos da DCBD no conjunto de 
informações disponíveis na base do AVA do Núcleo de Tecnologia em Educação 
Aberta e a Distância (NUTEAD), utilizando ferramentas de mineração de dados, 
identifica padrões, correlações e possíveis tendências de comportamento dos 
alunos, que podem responder a questão da existência de uma relação entre a 
utilização do AVA pelo aluno e o seu desempenho acadêmico. 

Fornecer informações relevantes sobre a eficácia das tecnologias 
empregadas para o aprendizado do aluno em cursos à distância é um grande 
desafio, que pode ajudar a manter o gerenciamento das atividades inerentes ao 
sistema educacional e consequentemente garantir a expansão e qualidade dessa 
modalidade de ensino. 

2. Ambiente virtual de aprendizagem 

Um AVA é o “espaço virtual” planejado especialmente para abrigar cursos, 
geralmente na modalidade a distância ou semipresencial. O objetivo de um AVA é 
permitir ao aluno o acompanhamento organizado e sistematizado da rotina de 
estudo além da possibilidade da recuperação de conteúdo já estudado. 

Os AVA foram pensados observando vários softwares que através do uso da 
internet, agregavam e conectavam pessoas, a grande maioria deles voltada ao 
entretenimento. Para Almeida (2003), ambientes virtuais 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. 

Dessa maneira, os AVA são facilitadores para a Educação à Distância, pois 
permitem uma interação assíncrona e síncrona entre alunos, professores e tutores 
através do uso da internet e possibilitam organizar e controlar atividades e 
interações, através de diversas ferramentas como fóruns, conferências, bate-papos, 
documentos de texto, imagens, vídeos e arquivos de áudio.  
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Nessa perspectiva existem ambientes estruturados e desenvolvidos com o 
objetivo de apoiar o processo de ensino e aprendizagem via rede; são os chamados 
Sistemas de Gerenciamento de Curso (SGC). 

3. Sistema de gerenciamentos de curso (SGC) 

Um SGC também chamado de Sistema de Gestão da Aprendizagem, (do inglês, 
Learning Management System, LMS) é um AVA que disponibiliza uma série de 
recursos, síncronos e assíncronos, que dão suporte ao processo de aprendizagem, 
permitindo seu planejamento, implementação e avaliação. 

Segundo Gomes et al. (2009) são características básicas de um SGC, possuir 
recursos interativos; permitir o controle das atividades e monitoramento de todas as 
interações e acessos dos alunos; permitir a gestão de conteúdo, como a criação de 
cursos e a customização das informações de maneira que os usuários encontram 
facilmente o que precisam; possuir controle de usuários e sistemas de permissões 
de acesso ao conteúdo. 

Portanto os SGC, além de agregarem as características dos AVA trazem 
algumas perspectivas de controle e de estruturação de cursos como: gerenciamento 
de usuários, relatórios de acesso e de atividades, ferramentas para promover 
interação com os alunos, recursos para a submissão de atividades, além de 
possibilitar a publicação e armazenamento de conteúdos. 

3.1. Moodle 

É um SGC muito utilizado como AVA pelas Instituições de Ensino no Brasil, oferece 
aos professores a possibilidade de criar e conduzir cursos, e ofertá-los no apoio a 
atividades do ensino presencial ou semipresencial e é peça chave no ensino a 
distância.  

Segundo o site oficial da ferramenta Moodle (2015), este SGC é um software 
livre, ou seja, qualquer pessoa têm acesso ao código fonte do software, podendo ser 
alterado, ampliado e modificado conforme a necessidade. Pode ser instalado em 
plataformas que consigam executar a linguagem php tais como Unix, Linux, 
Windows e MAC OS. Como base de dados pode utilizar Oracle, Interbase, MySQL, 
PostgreSQL, Access ou ODBC. É o único sistema de código aberto atualmente 
disponível e que pode competir com os grandes sistemas comerciais. 

4. Descoberta de Conhecimento em Bases De Dados 

A Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (DCBD), do inglês, Knowledge 
Discovery in Databases, é o processo no qual busca-se obter informações úteis em 
bases de dados, de difícil detecção por métodos tradicionais de análise, pois estes 
tratam apenas as informações explicitas.  

Fayyad et al. (1996) define a DCBD como um processo não trivial de 
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identificação de padrões em dados. Estes padrões devem ser válidos, novos, 
potencialmente úteis e compreensíveis.  

O processo de DCBD compreende todo o ciclo que o dado extraído percorre 
até se tornar conhecimento, a Figura 1 ilustra esse processo. 

 

Figura 1 – Etapas do processo de DCBD 
Fonte: Fayyad et al. (1996) 

Essas etapas são iterativas, onde o resultado de cada uma é dependente dos 
resultados das que a precedem. E interativo, pois os profissionais envolvidos no 
processo podem tomar decisões e intervir, controlando o fluxo das atividades. 

 Seleção: é a primeira fase do processo, possui grande complexidade e 
participação na qualidade do resultado final, uma vez que nesta fase é 
escolhido o conjunto de dados que contém todas as possíveis variáveis, 
características ou atributos, e os registros que farão parte da análise. 

 Pré-processamento: é uma parte crucial no processo de DCBD, pois a 
qualidade dos dados vai determinar a eficiência dos algoritmos de 
mineração. Aqui são realizadas tarefas que eliminam dados redundantes e 
inconsistentes, recuperam dados incompletos e avaliam possíveis dados 
discrepantes ao conjunto.  

 Transformação dos Dados: depois de selecionados, limpos e pré-
processados, os dados necessitam ser armazenados e formatados 
adequadamente para que os algoritmos possam ser aplicados. Nesta etapa 
também é possível obter dados faltantes através da transformação ou 
combinação de outros, são os chamados “dados derivados”.  

 Mineração de Dados: o inglês Data Mining, é a etapa que recebe o maior 
destaque e ênfase dentro deste processo. Tan, Steinbach e Kumar (2009) 
explicam que a MD é uma etapa da DCBD, com o intuito de descobrir 
padrões úteis e recentes que poderiam, de outra forma, permanecer 
ignorados, combinando métodos tradicionais de análise de dados com 
algoritmos de inteligência artificial e reconhecimento de padrões.  
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 Interpretação e Avaliação: esta etapa consiste em avaliar o conhecimento 
extraído das bases de dados, identificar padrões e interpretá-los e o 
resultado deve ser compreensível para os tomadores de decisão, os quais 
são responsáveis por validar o conhecimento adquirido. 

4.1. Mineração de Dados 

A mineração de dados é a principal etapa do DCBD, consiste na aplicação de 
algoritmos capazes de lidar com escalabilidade e alta dimensionalidade em grandes 
bases de dados, com a finalidade encontrar padrões.  

 Tarefas da Mineração de Dados: entende-se como tarefa, a especificação 
da intenção do que se busca nos dados, que tipo de padrões ou 
regularidades se busca encontrar. De modo geral, há 3 grandes grupos: 
Tarefas Descritivas, de Amostragem e de Prognóstico. Neste trabalho utiliza-
se somente a tarefa descritiva de classificação, que consiste em categorizar 
os dados em classes que possuam alguma similaridade em alguma 
característica e após a criação desse modelo aplicar a dados não 
classificados a fim de categorizá-los também. 

 Técnicas da Mineração de dados: Harrison (1998) afirma que não há uma 
técnica que resolva todos os problemas de mineração de dados. Diferentes 
métodos servem para diferentes propósitos, cada método oferece suas 
vantagens e suas desvantagens. Neste trabalho utiliza-se a técnica de 
Árvores de Decisão, pois uma das vantagens principais das Árvores de 
Decisão é o fato de que o modelo é bem explicável, uma vez que tem a 
forma de regras explícitas (Harrison, 1998). 

5. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para a análise dos dados da base do AVA é baseada nas 
etapas do processo de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados propostas 
por Fayyad et al. (1996). 

As ferramentas utilizadas foram o WEKA (2015), que é uma ferramenta de 
mineração de dados de código aberto; o PostgreSQL e sua ferramenta PgAdmin III, 
que é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, também de 
código aberto. 

Os dados utilizados para estudo no presente trabalho são provenientes da 
base de dados do sistema Moodle, utilizado como AVA pelo NUTEAD. Estes dados 
foram disponibilizados através de um arquivo dump (aproximadamente 12 GB), que 
continha informações sobre todos os cursos ofertados no AVA desde o ano de 2008. 
Portanto para análise e consulta, foi necessária a importação deste dump em um 
banco de dados PostgreSQL. Todas as consultas a esta base de dados, foram 
realizadas por meio de SQL queries, utilizando-se a ferramenta pgAdmin III. 
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5.1. Aplicação do Processo de DCBD 

A partir da base de dados selecionada para o Estudo de Caso, foram seguidas todas 
as etapas do processo de DCBD. Sua interatividade permitiu intervir e controlar o 
curso das atividades. Já sua iteratividade, caracterizada por uma sequência finita de 
operações onde o resultado de cada uma das etapas foi dependente dos resultados 
das que a precederam, permitiu repetições integrais ou parciais das etapas e do 
processo como um todo. 

5.1.1. Seleção   

Para realizar a análise dos cursos, disciplinas e alunos a serem selecionados para o 
estudo, foram realizadas várias pesquisas no banco de dados, a fim de responder 
algumas questões inicias: 

 Quais cursos ofertados e disciplinas possuíam o maior número de alunos? 

 Quais cursos e disciplinas possuíam o maior número de informações 
armazenadas em log? 

 Quais disciplinas possuíam o maior número de alunos em comum entre si? 

 Quais disciplinas possuíam dados referentes ao desempenho dos alunos? 

Identificadas tais informações, foi selecionado o conjunto mais relevante ao 
estudo, composto pelas disciplinas do 8º semestre do curso de Administração 
Pública, como descreve o Quadro 1. 
 

Disciplina Alunos Logs 

Comércio Internacional 271 13687 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade e 
Sustentabilidade e Sustentabilidade 

319 52297 

Gestão da Qualidade no Setor Público 313 108593 

Marketing Governamental 277 16877 

Políticas Públicas e Sociedade 311 43569 

Relações Internacionais 297 50259 

Quadro 1 – Disciplinas do curso de Bacharelado em Administração Pública. 
Fonte: Autoria própria. 

Após, foram encontradas as interações dos alunos selecionados com o 
sistema. Essas interações foram classificadas e quantificadas por tipo de interação e 
módulo do sistema no qual foi realizada por cada aluno. O Quadro 2 demonstra as 
interações e uma breve descrição. 

Ação Descrição 

assignment_upload Envio de tarefa 

assignment_view Visualização de tarefa 

assignment_view_all Visualização da lista de tarefas 

course_user_report Visualização das notas da disciplina 
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Quadro 2 – Ações realizadas pelos usuários 
Fonte: Autoria própria. 

Ao final desse processo foi gerada uma única base de dados, com os 
registros e todos os atributos que fizeram parte da análise. A próxima etapa deste 
processo foi o pré-processamento nesta base de dados. 

5.1.2. Pré-Processamento 

Nesta etapa realizou-se a análise do conjunto de dados selecionado, a fim de 
garantir a eficiência do processo de mineração. Primeiramente buscou-se encontrar 
os atributos desnecessários que foram descartados. 

course_view Visualização da disciplina 

discussion_mark_read Marcação de leitura em uma discussão no fórum 

forum_add_discussion Inclusão de discussão no fórum 

forum_add_post Inclusão de postagem no fórum 

forum_delete_discussion Exclusão de discussão no fórum 

forum_delete_post Exclusão de postagem no fórum 

forum_search Busca realizada no fórum 

forum_subscribe Inscrição em um fórum 

forum_update_post Atualização de postagem no fórum 

forum_user_report Visualização dos detalhes do usuário 

forum_view_discussion Visualização de discussão no fórum 

forum_view_forum Visualização da página do fórum 

forum_view_forums Visualização dos fóruns disponíveis 

quiz_attempt Tentativa de realização do questionário 

quiz_close_attempt Fechamento da realização do questionário 

quiz_continue_attemp Continuação da realização do questionário 

quiz_review Revisão do questionário 

quiz_view Visualização do questionário 

quiz_view_all Visualização de todos os questionários 

resource_view Visualização de recurso 

resource_view_all Visualização de todos os recursos disponíveis 

survey_submit Submissão da pesquisa 

survey_view_all Visualização de todas as pesquisas disponíveis 

survey_view_form Visualização da pesquisa 

survey_view_graph Visualização dos resultados da pesquisa 

upload_upload Envio de arquivo 

user_change_password Alteração de senha do usuário 

user_update Atualização de cadastro de usuário 

user_view Visualização de usuário 

user_view_all Visualização da lista de usuários 
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Após a remoção destes atributos, efetuou-se uma verificação sobre a 
integridade do conjunto alvo, procurando encontrar possíveis atributos ou registros 
com informações incompletas ou redundantes. Das seis disciplinas selecionadas, 
foram excluídas três, Comércio Internacional Políticas Públicas e Marketing 
Governamental, que possuíam um menor número de alunos em comum com as três 
disciplinas selecionadas.  

Depois de terminado o processo de limpeza, obteve-se a redução da 
dimensão da base de dados. Todas as três disciplinas possuíam as mesmas 237 
instâncias, cada instância representa os dados de um estudante e contêm 42 
atributos, 06 sobre informações gerais como: pólo; sexo; idade; grau de 
escolaridade; se realizou exame; e a situação, aprovado ou reprovado (status); e 
outros 36 atributos representando os quantificadores de acessos, a média do aluno; 
e as diferentes ações realizadas por eles no AVA. 

Foi realizada também a padronização dos atributos e outras adequações 
necessárias nos registros a fim de melhorar a qualidade do conjunto de dados. 

5.1.3. Transformação 

Na etapa de Transformação foram executadas atividades que englobaram ações 
para adequar os dados para melhor interpretação pelos algoritmos de mineração de 
dados, pois dados selecionados e pré-processados poderiam ainda apresentar 
formato inapropriado para um determinado algoritmo, como por exemplo, 
determinados algoritmos trabalham somente com valores numéricos e outros 
somente valores categóricos. 

Por fim, foi realizada a criação de atributos derivados utilizando ou 
combinando atributos existentes, a fim de gerar um conjunto de novos atributos que 
facilitaram a interpretação na etapa seguinte. 

5.1.4. Mineração de Dados 

Nesta etapa buscou-se escolher o método de mineração para se atingir os objetivos 
propostos. Avaliou-se a aplicabilidade de cada uma, conforme os objetivos e a 
solução que era desejada. 

Optou-se pela aplicação da tarefa de classificação, que através de exemplos 
formados por um conjunto de atributos previsores e um atributo meta, que são 
pertencentes a classes conhecidas, busca-se encontrar correlações entre esses 
atributos. Na abordagem desse trabalho, os alunos foram classificados conforme seu 
desempenho acadêmico, em dois experimentos. 

O primeiro experimento foi a aplicação dos algoritmos para classificação do 
atributo status. No segundo experimento foi realizada a classificação a partir da 
discretização do atributo media e do atributo exame. 

Utilizando-se da ferramenta WEKA, foram aplicadas diversos algoritmos de 
classificação com a ferramenta Explorer, e após foram geradas comparações entre 
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os resultados obtidos, com a ferramenta Experimenter, ambas presentes no WEKA. 
Os algoritmos escolhidos para a investigação foram o J48. Para avaliar o 

desempenho da classificação com o J48, MultilayerPerceptron, NaiveBayes, ZeroR e 
OneR. 

5.1.5. Interpretação e Avaliação 

Após o término da etapa de MD, os resultados e as regras encontradas foram 
avaliadas, para conhecer a qualidade do conhecimento obtido. 

Neste trabalho foram utilizados para comparação os valores Kappa Statistic 
(Estatística Kappa) para classificar os classificadores gerados. 

Segundo o site da FMUP (2015), a Estatística Kappa é uma medida de 
concordância usada em escalas nominais que nos fornece uma ideia do quanto as 
observações se afastam daquelas esperadas, fruto do acaso, indicando-nos assim o 
quão legítimas as interpretações são. No quadro 3 são apresentados os valores de 
concordância conforme o valor da Estatística Kappa.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Quadro 3 – concordância dos valores do Kappa Statistic. 
Fonte: FMUP (2015). 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Observou-se nos resultados obtidos durante a etapa de Mineração de Dados, em 
ambos os experimentos realizados, a existência de uma relação entre a utilização do 
AVA e o desempenho do aluno. Dessa maneira o objetivo inicial foi alcançado. 

Em relação ao primeiro experimento, embora o comportamento em cada 
árvore de decisão gerada seja específico de cada disciplina, alguns atributos 
utilizados pelos algoritmos de classificação para compor a regra de classificação, 
extraídos destas árvores, estão presentes em ambas. 

Nas disciplinas e no escopo estudado, a interação com as ferramentas e 
recursos utilizados para a avaliação, foram determinantes para a aprovação e para a 
reprovação dos alunos. 

Interpretando a árvore de decisão apresentada para cada uma das 
disciplinas, no quadro 4, verifica-se que a regra mais expressiva apontou que: 

 

Valor de kappa Concordância 

0,00 Pobre 

0,00 – 0,20 Ligeira 

0,21 – 0,40 Considerável 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Excelente 
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Disciplina Regra Expressividade 

Gestão da 
Qualidade no 
Setor Público 

Alunos que realizaram mais de 5 envios 
de tarefa (assignment_upload) foram 
aprovados. 

220 alunos tiveram seu 
desempenho (Aprovação) 
classificado corretamente. 

Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade 

Os alunos que realizaram pelo menos 
um envio de trabalho 
(assignment_upload) foram aprovados 
sem Exame. 

183 alunos tiveram seu 
desempenho (Aprovação) 
classificado corretamente. 

Na disciplina de 
Relações 

Internacionais 

Dentre os alunos que não ficaram para 
exame, aqueles que interagiram mais de 
4 vezes com as atividades foram 
aprovados. 

204 alunos tiveram seu 
desempenho (Aprovação) 
classificado corretamente. 

Quadro 4 – Interpretação da Arvore de Decisão 
Fonte: Autoria própria. 

Para prever a aprovação, essas árvores tiveram no mínimo 98% de acerto, e 
em média uma Estatística Kappa de 0,47, mostrando que estas regras são capazes 
de classificar novos dados com concordância moderada em relação ao resultado 
esperado. 

Para a classificação da classe status (Aprovação ou Reprovação), entre as 
disciplinas estudadas, o algoritmo J48 obteve melhor desempenho entre os 
algoritmos utilizados para comparação, pois, além de ter médias de acerto melhores 
nas 3 disciplinas estudadas, ainda permitiu a interpretação e visualização das 
regras, através da apresentação da árvore de decisão gerada. 

 No segundo experimento, observou-se que, dentro do escopo utilizado para o 
estudo, a classificação utilizando o atributo categoria_nota demonstra ser mais 
eficaz quando comparado os valores da Estatística Kappa das execuções dos 
algoritmos. Seguida pela classificação utilizando o atributo status e exame 
respectivamente. 

Portanto, o fator determinante para a classificação do desempenho e um 
aluno (aprovação, reprovação e nota), no escopo das disciplinas estudadas, é a 
interação do estudante com as ferramentas de avaliação das disciplinas. Sendo que 
a relevância das demais interações em outras ferramentas do AVA, ainda é baixa ou 
inexistente. Desta maneira, esta informação pode ser alarmante, pois sugere: 

 A falta de diversidade dos recursos utilizados para avaliar os alunos nestas 
disciplinas, 

 Baixo incentivo aos alunos para acessar as disciplinas e efetivamente 
explorar os recursos nelas disponíveis 

 Baixo incentivo e necessidade, por parte dos alunos, de participar, visualizar 
ou interagir em discussões nos fóruns. 
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Estas constatações podem ser potencialmente úteis no auxílio à gestores no 
processo de tomada de decisão, no que diz respeito a eventuais intervenções em 
cursos, disciplinas ou até mesmo diretamente com professores e alunos, a fim de 
verificar e sugerir adequações no AVA, que visem garantir a dinâmica de ensino-
aprendizagem e o aperfeiçoamento e reforço das potencialidades do ensino a 
distância. 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos grandes desafios da EAD é de como realizar a avaliação e o 
acompanhamento do aprendizado desses alunos. Neste trabalho, utilizando a base 
de um AVA, aplicou-se o processo da DCBD e os conceitos da Mineração de Dados. 
Observa-se através dos resultados obtidos, que as interações do aluno com o AVA 
tem correlação com o seu desempenho.  

Dessa maneira, os resultados apresentados neste trabalho, sugerem a 
realização de uma releitura dos métodos de avaliação, utilizados pelos professores 
dentro do AVA, fornecendo parâmetros para subsidiar a utilização de outras 
ferramentas disponíveis dentro da ferramenta Moodle, para diversificar ou aprimorar 
a avaliação de um aluno. 

Este estudo pode contribuir para ampliar o rol de ferramentas de 
monitoramento do desempenho dos alunos, com a criação de um Sistema de Apoio 
a Decisão, utilizando técnicas e conceitos da Mineração de Dados, para construir 
relatórios personalizados sobre o desempenho do aluno com base em sua interação 
com o AVA. 

Na literatura técnica há trabalhos que também utilizaram a Mineração de 
Dados a fim de identificar padrões de desempenho no âmbito educacional. Estes 
mostram correlações significativas entre o desempenho acadêmico e o uso do AVA. 
Assim evidenciam e reforçam a validade dos resultados obtidos. 

Detoni, Araujo e Cechinel (2014) buscaram prever com antecedência o risco 
de reprovação de um estudante, utilizando a Mineração de Dados Educacionais 
(MDE). Utilizou-se a quantidade de acessos e interações de modo geral com a AVA 
Moodle da Universidade Federal de Pelotas para se investigar esta correlação e criar 
um modelo de previsão. 

Junior, Noronha e Kaestener (2014) questionaram a existência de alguma 
correlação entre o empréstimo de livros em biblioteca com o abandono do curso na 
UTFPR (Universidade Tecnologia Federal do Paraná). Utilizaram o conceito de MD e 
séries temporais para encontrar correlações que respondiam este questionamento. 

Os desafios para a ampliação e consolidação desta modalidade de ensino, 
são muitos, principalmente quanto à avaliação do aprendizado dos alunos. Estudos 
que integram essas áreas e utilizam a grande disponibilidade de dados disponíveis 
em AVA, são potencialmente úteis para auxiliar o processo decisório, permitindo que 
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se dedique mais tempo às tarefas de planejamento e avaliação da EAD, que são 
tarefas inerentes do sistema educacional. 
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Resumo – O presente artigo advêm de pesquisa inicial realizada com foco na 
compreensão e identificação dos motivos pelos quais os consumidores se 
depararam com problema na relação de consumo, seja ele de ordem administrativa 
ou criminal e optam muitas vezes pela inércia (não tomam nenhuma atitude) ou 
optam por realizar queixas nos PROCON’s, Vigilâncias Sanitárias, Delegacias do 
Consumidor, ou quaisquer outros órgãos que possuem responsabilidade 
institucional na temática da promoção dos direitos dos consumidores.  Tal pesquisa 
busca esta compreensão com vistas a sugerir uma aprendizagem nos principais 
conceitos do código de defesa do consumidor com a educação a distância, através 
do mobile learning, baseada na hipótese de que existe uma ausência de 
conhecimentos na legislação que trata dos direitos dos consumidores por parte 
destes bem como a não adequação das empresas fornecedoras destes produtos, 
especificamente os alimentícios, ao não se adequarem também a legislação na 
medida de suas responsabilidades. 

Palavras-chave: Aplicativo. Educação a Distância. Direito do Consumidor. Mobile 
Learning. 

Abstract - This article comes from initial survey focused on understanding and 
identification of the reasons why consumers have encountered problem in the 
consumption, be it administrative or criminal and often go by inertia (take no action) 
or choose to conduct complaints in PROCON's Sanitary Surveillance, Police Stations 
Consumer, or any other bodies that have institutional responsibility in the theme of 
promoting the rights of consumers. Such research seeks this understanding in order 
to suggest a learning on the key concepts of the Consumer code with distance 
education through mobile learning, based on the assumption that there is a lack of 
knowledge on legislation that deals with the rights of consumers of these as well as 
the inadequacy of the suppliers of these products, specifically food, by not also 
conform to legislation in accordance with their responsibilities. 

Keywords: App. Distance education. Consumer Law. Mobile Learning. 
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1. Introdução 

Com a crescente demanda por produtos e serviços de melhor qualidade para o 
consumidor, bem como para empresas, faz-se necessário que todos cumpram o que 
versa a legislação em vigor, especificamente o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). 

Não apenas Pernambuco, mas vários estados brasileiros, tiveram ao longo dos 
últimos anos supermercados interditados, total ou parcialmente, pelas vigilâncias 
sanitárias municipais.  A exemplo da ocorrência da operação “mercado limpo” que em 
24/07/014 fiscalizou na região metropolitana do Recife, 12 supermercados suspeitos 
de “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, 
entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”1, 
operação esta, que contou com as instituições: Delegacia do Consumidor (DECON), 
Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Vigilância Sanitária do Recife (VISA-
RECIFE), PROCON Pernambuco, Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e Agência de 
Defesa e Fiscalização de Pernambuco (ADAGRO). 

Esta operação conjunta resultou com seis supermercados interditados 
totalmente, um com interdição parcial e seis com atuações administrativas. Além disto 
ocorreram quatro prisões em flagrante delito e os gerentes foram conduzidos até a 
DECON, segundo livro de Registro de Ocorrências da delegacia do consumidor da 
Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).  Os motivos são basicamente os mesmos: falta 
de higiene, infestação de baratas e exposição de alimentos estragados e com mofos, 
além de vários alimentos com datas de validade vencidas expostos a venda.  Tais 
situações ensejam crimes que devem ser apurados pela polícia e Ministério Público 
(MP). 

Todas estas irregularidades encontradas caracterizam o produto, no exemplo 
apresentado, alimentos, como impróprios aos consumo, conforme prevê a Lei 
8.078/1990 em sua seção III2. Além disso, a norma ainda prevê penas relativas aos 
crimes cometidos conforme Código Penal Brasileiro (CPB). 

Destarte, que este é o primeiro recorte da pesquisa ora em desenvolvimento: 
produtos oferecidos ao consumidor em desacordo com as normas regulamentares 
vigentes, daí invariavelmente surge também nosso público-alvo, consumidores que 
vão as compras com frequência. 

A hipótese de que o consumidor sabedor de seus direitos e sabendo onde 

                                                 
1 Lei 8.137/1990 – Código de Defesa do Consumidor no Art. 7º Constitui crime contra as relações de 

consumo 
2§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares 
de fabricação, distribuição ou apresentação; 
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 
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poderá fazer uma reclamação consubstanciada e com fácil acesso, poderá fazer com 
que as ações dos órgãos de fiscalização sejam mais eficazes de acordo com a 
demanda vinda da própria população mais atenta. 

Diante disto, o presente artigo visa demonstrar alguns resultados da pesquisa 
com vistas na identificação de ferramentas tecnológicas para Educação a Distância, 
especificamente educação do consumidor. Tais ferramentas podem ajudar esses 
consumidores ao se depararem com algum problema na relação de consumo, a 
exemplo, quando encontram um produto vencido e/ou impróprio ao uso no 
supermercado ou até mesmo na venda próximo de sua residência, ou quando 
encontram dois valores para um mesmo produto, nestes casos, os consumidores não 
sabem quais órgãos devem buscar para ter uma orientação eficaz a cerca desta 
problemática.  

“ConsumidorAtento” é a proposta para ajudar nesta educação do consumidor, 
através do M-learning ou Mobile Learning: 

“Qualquer atividade que permita aos indivíduos serem mais produtivos quando 

consumindo, interagindo com, ou criando informação, mediada através de um 

dispositivo compacto digital portátil que o indivíduo traz consigo numa base regular, 

tem conectividade fiável, e cabe num bolso ou bolsa”. VALENTIN, Hugo et al. 

(Wexler, Brown, Metcalf, Rogers, & Wagner, 2008, p. 7) 

Um aplicativo para dispositivos móveis que rodam no sistema Android, este 
definido como uma plataforma de software de aplicativos para celulares.  É a primeira 
plataforma com código fonte aberto (ABLESON et al. 2012) e que será um ponto de 
apoio para o consumidor que desejar aprender sobre a temática de seus direitos nas 
relações de consumo.  Desta forma, esta aprendizagem se dará também de forma a 
atende-lo no momento em que ele mais precisa: quando seus direitos estiverem sendo 
lesados, pois, para além do interesse em ter novos conhecimentos, vários 
consumidores apenas utilizarão o aplicativo quando virem a necessidade de buscar 
ajuda dos órgãos de defesa, tais como: PROCON’s, Vigilância Sanitária, Delegacia 
do Consumidor, dentre outros. 

Disponibilizar o conhecimento da legislação que trata da relação de consumo é 
o primeiro passo, contudo este conhecimento deverá ser balizado por premissas com 
foco no aprendizado do consumidor, fazendo com que cada um, dentro de suas 
características culturais possa assimilar o conteúdo disponibilizado e assim ser 
também um multiplicador das informações aprendidas. 

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: referencial teórico, 
metodologia, resultados e conclusão.  
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2. Referencial Teórico 

2.1 Mobile Learning   

Embora o m-learning seja um campo relativamente recente de estudo, segundo 
Valentim (2009), numa pesquisa realizada através da timeline do google, a data de 
início das criações deste estudo são prioritariamente do ano de 2002. Entretanto, 
existiram ações em anos anteriores, mas estas foram por ações em esforços distintos. 
Segundo mesmo autor, daí a conceituação do termo vai além da aprendizagem móvel, 
pois não é sobre 'mobile', como se pensava, ou acerca de "Aprendizagem" como se 
pensava, mas parte de uma nova concepção móvel da sociedade (TRAXLER, 2007, 
p.5). 

Esta nova concepção passa pelo crescimento das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC’s), e nos últimos trinta anos, segundo SCHELLER (2014), 
ocorreram mudanças significativas no contexto educacional. O que se considerava 
modelo de tecnologia no início deste período, hoje não é mais, principalmente com a 
chegada da tecnologia digital, e neste modelo, acrescenta, a “maneira como o ser 
humano concebe a tecnologia e aprende hoje, na era digital” fossem repensadas. 

Faz-se instar que a aprendizagem é anterior as TIC’s, bem como, ao m-
learning, e para tanto, segundo Naismith et al. (2004), estas aprendizagens são 
classificadas em seis categorias: behavioristas, construtivistas, situadas, 
colaborativas, informais e duradouras.  Decerto que existem outras classificações e 
que estas podem ser subdivididas, contudo, para efeito didático, vamos nos ater 
especificamente às que mais se aproximam do aprendizado voltado para o m-learning. 
Neste sentido, a tabela 1 demonstra de forma resumida uma categorização das 
tecnologias móveis baseadas em atividades: 

Tabela1 – Categorização das tecnologias móveis de aprendizagem baseadas em 
atividades 

Corrente 
Teóricos chave 

(Pedagogia) 
Tipos de Atividades 

Behaviorismo Skinner,Pavlov 
Drill &feedback Sistemas de reposta em 

sala 

Construtivismo Piaget, Bruner, Papert Simulações participativas 

Aprendizagem Situada Lave, Brown 
Aprendizagem baseada em problemas e 

casos 

Aprendizagem Colaborativa Vygotsky 
Aprendizagem colaborativa móvel 

baseada em dispositivos computacionais 

Aprendizagem Informal e 
Permanente 

Eraut, Engelström, 
Nardi 

Suporte à aprendizagem intencional e 
acidental 

Criação de Ambientes de 
Aprendizagem Pessoais 

Atwell, van Hammerlen 
Organização pessoal Suporte a tarefas 

administrativas 

Quadro complementado Valentim (2009) com base em Naismith et al. (2004) 
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A categorização desses modelos de aprendizagem não são excludentes 
quando se trata de m-learning, desde que sejam atendidas as necessidades de ensino 
para cada uso, pois “Qualquer pedagogia para o m-learning, deverá incluir a 
exploração das pedras de toque: contexto, mobilidade, aprendizagem ao longo do 
tempo, informalidade e apropriação por parte do aprendente.” (VALENTIM, 2009). 

Embora, essas teorias tenham sido bastante investigadas, na era digital surge 
uma nova, o Conectivismo, desenvolvida por Geroge Siemens que é escritor, teórico, 
palestrante, pesquisador, fundador e presidente da Complexive Systems Inc., 
laboratório de pesquisa que auxilia diversas organizações a desenvolver estruturas 
integradas de aprendizagem para a execução da estratégia global. De acordo com 
Siemens (2006), a aprendizagem é contínua e também ocorre informalmente por meio 
da experimentação, diálogo, pensamento e reflexão. 

 Indo de encontro a Siemens, ARAÚJO (2010), acrescenta: 

“O impacto da aprendizagem informal obtida através da sociedade e das redes sociais, 

como um processo contínuo, no qual é fundamental o “saber onde”, isto é, saber como 

encontrar o conhecimento necessário num dado momento, em detrimento do “saber 

como” e “saber o quê”. 

O Conectivismo vai além das teorias já conhecidas e trabalhadas na educação, 
pois contempla as necessidades dos nativos digitais num processo “decorrente do 
desenvolvimento tecnológico e das transformações econômicas, sociais e culturais” 
(ARAÚJO, 2010). 

Em se tratando de dispositivos móveis, Petrova and Li (2009) descrevem 
alguns requisitos necessários para uso no m-learning voltados a partir da perspectivas 
dos alunos: adaptabilidade do conteúdo, informações disponíveis, possibilidade de 
customização, um conteúdo compreensível, autoinstrução, adequação de conteúdo 
de acordo com as diretrizes da instituição de ensino e um assunto interessante e 
agradável. 

Estes requisitos são importantes pois na medida em que o aplicativo, fruto 
desta pesquisa, for desenvolvido e disponibilizado para os consumidores, terá como 
base essas premissas, buscando um cunho pedagógico, para além de apenas um 
replique do conteúdo do CDC. 

3. Método 

A problemática da ausência de conhecimento na legislação que trata dos direitos do 
consumidor é o ponto de partida desta pesquisa. De natureza qualitativa, devido aos 
dados iniciais contabilizados e extraídos através de pesquisa secundária, conforme 
exposto no gráfico 01, a pesquisa é considerada descritiva-explicativa, pois busca, 
num primeiro plano caracterizar as causas deste fenômeno (RICHARDSON, 2012) – 
ocorrências envolvendo supermercados e consequentemente alimentos impróprios 
aos consumo, e no segundo momento verificar quais possíveis soluções. 

Através do levantamento de dados secundários, pesquisa quantitativa, foram 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

6 

tabuladas as notícias crimes3 e boletins de ocorrências dos consumidores que houve 
possivelmente crimes na relação de consumo com alimentos nos últimos dez anos 
junto a delegacia do consumidor.  

O primeiro levantamento de dados realizados fora identificar qual é o real 
número de reclamações feitas pelos consumidores na DECON. Essas reclamações 
são contabilizadas no Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE). Este BOE é gerado 
através de um sistema informatizado, uma intranet, denominado de Informações 
Policias (INFOPOL), sistema desenvolvido pela empresa brasileira Atech Tecnologias 
Críticas para análise criminal via internet4 e adquirida sua licença pelo Governo do 
Estado de Pernambuco.  Com a utilização do INFOPOL, os dados registrados passam 
a ser compartilhados pelos profissionais de segurança pública, facilitando assim a 
identificação dos locais de maior incidência de crimes como roubos, furtos, homicídios, 
tráfico de drogas, etc. No caso em estudo, registro de ocorrências envolvendo 
consumidores na DECON, foram utilizadas as seguintes palavras chaves para 
filtragem no sistema: alimentos e supermercados, com o período compreendido entre 
o ano de 2006 até o a data de 03/07/2015, obtendo os resultados apresentados no 
Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 -Registros de Boletins de Ocorrência entre os anos de 2006 a 2015 com 
recorte para os registros de reclamações sobre supermercados 

 

Fonte: Infopol/Secretaria de Defesa Social 

                                                 
3Do Latim: Notitia Criminis – comunicação feita a uma autoridade da prática de um crime, de maneira 

informal.  Pode ser levada ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. 
(GUIMARÃES, 2013, p. 426) 

4http://www.verveweb.com.br/clipping/clipping_detalhe.asp?cod_clipping=1318&cod_cliente=25 
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Numa análise inicial é possível perceber que existe incidência média de 32 
reclamações por ano com um aumento expressivo a partir de 2013 até o presente 
momento.  Embora tenhamos esses dados registrados no Infopol, o conhecimento 
empírico sugere que esses números sejam ainda maiores. 

Desta forma, um segundo levantamento fora realizado para identificar quantos 
procedimentos estavam em investigação na DECON e destes quantos se referiam a 
supermercados. Estes resultados estão apresentados no Gráfico 02.  

 

Gráfico 02 –Inventário da DECON com procedimentos em investigação – 2006/2015 

 

Fonte: Cartório/DECON/PCPE 

Este levantamento contemplou as seguintes variáveis: data de abertura da 
reclamação; reclamante; reclamada e origem da reclamação (queixa-crime, notícia 
crime, BOE). Foram contabilizados 2249 procedimentos em investigação dentre os 
anos de 2006 e 2015.  Destes, um total de 225 referem-se a investigações em 
supermercados com fornecimento de alimentos possivelmente impróprios ao 
consumo, ou seja, basicamente 10% das investigações realizadas na DECON são 
para com empresas fornecedoras de alimentos. 

A diferença estatística entre os números de entrada, boletins de ocorrência e 
os processos em investigação, deve-se ao fato de que além do BOE, única porta de 
entrada informatizada para registro de ocorrências, é possível realizar queixas 
verbais, através de denúncias no disque denúncia e notícia crimes que são escritas 
em carta direcionada ao Delegado de Polícia ou Promotor de Justiça escritas pela 
própria vítima ou àquele que a represente. Além disto, o Código Penal classifica os 
crimes realizados contra o consumidor como sendo de Ação pública incondicional5, 
ou seja, são crimes em que a vítima pode ser qualquer consumidor e não apenas 
aquele específico, pois qualquer um poderia comprar um alimento estragado, por 
exemplo.  

                                                 
5 CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.Art. 100 - A ação penal é pública, salvo 

quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

 

Procedimentos Investigatícios

Procedimentos Investigados
(Outros)

Procedimentos Envolvendo
Supermercados

10% 

90% 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/cp-decreto-lei-n-2-848-de-07-de-dezembro-de-1940#art-100
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4. O Aplicativo 

Apesar do código de defesa do consumidor (CDC) está disponibilizado na internet 
e fisicamente nos estabelecimentos comerciais, supõe-se que se houvesse um 
aplicativo com suporte a mobilidade e que objetivasse o ensino dos direitos do 
consumidor, visando o empoderamento da população no tocante às relações de 
consumo, o resultado seria de diminuição da demanda nas delegacias que apuram 
crimes comuns, e a otimização de atendimento nas delegacias especializadas, pois o 
consumidor que aprendeu o conteúdo do CDC pelo dispositivo móvel, saberia onde 
buscar ajuda para a solução de seu problema na relação de consumo. 

Para além da educação formal, com a presença de um espaço físico e com 
professores, a aprendizagem, na modalidade de educação a distância é uma 
experiência de autoaprendizagem (Peters, 2001A; Aretio, 2001), daí, visa um 
empoderamento daquele que busca esse conhecimento de forma não tradicional.  O 
Aplicativo que será disponibilizado para este cidadão que ora necessita de ajuda de 
um órgão institucional na defesa de seus direitos, mas que também em outro momento 
busca mais conhecimento acerca da temática disponibilizada, terá em mãos, não 
apenas o código de defesa do consumidor, mas sim, seu conteúdo trabalhado e 
disponibilizado com vistas a promoção pedagógica de uma aprendizagem focada 
neste conhecimento de seus direitos e deveres. 

Existem alguns aplicativos lançados no mercado que disponibilizam o Código 
de Defesa do Consumidor para consulta, fornecem endereços de instituições/órgão 
de defesa do consumidor, dentre outros.  Recentemente o PROCON do Estado do 
Maranhão lançou um APP com as seguintes características: possibilidade de acessar 
as notícias atualizadas sobre a atuação do órgão (PROCON MA) em todo estado, 
acesso as redes sociais, e informações sobre o posto de atendimento mais próximo.  
Um ponto importante deste aplicativo será a possibilidade de denunciar algum abuso 
ao consumidor enviando foto-denúncia e a sua localização por meio do GPS integrado 
ao aplicativo. 

Já no Rio de Janeiro, o PROCON Estadual também lançou um aplicativo para 
que reclamações dos consumidores possam ser realizadas através deste, além disso 
disponibiliza um espaço para que as principais dúvidas destes consumidores sejam 
sanadas com perguntas e respostas. 

É possível verificar que em ambos os aplicativos disponibilizados, dentre 
outros, os órgãos de proteção fornecem uma extensão de seus serviços aos 
consumidores, proporcionando mais comodidade na prestação destes serviços. 

“ConsumidorAtento”, nome sugerido ao aplicativo que será disponibilizado ao 
consumidor, terá um objetivo, que além de pedagógico, oferecer também uma 
aproximação de um destes órgãos de defesa, a Delegacia do Consumidor, como uma 
extensão dos serviços oferecidos fisicamente, principalmente o que tange as 
denúncias. Contudo, seu foco, será o de proporcionar através de linguagem acessível 
uma forma de autoaprendizgem para este consumidor na temática do CDC e com isto 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

9 

ir além, sendo um multiplicador dos conhecimentos adquiridos através do APP. 

Este aplicativo em fase de /testes conta com várias telas, dentre elas, a sua 
interface inicial criada para ser intuitiva, pois contará com as principais necessidades 
que os consumidores encontram nos supermercados quando seus direitos são 
lesados.  Com isso, o consumidor que necessitar de um serviço de um órgão de 
proteção a seu direito, contará também com a possibilidade de estar adquirindo 
conhecimento naquela temática, o que o tornará um multiplicador e defensor destes 
direitos frente a outros da sua comunidade. 

No botão de “dicas do consumidor” o usuário tem acesso a vários temas, 
relacionados a alimentos, direito de arrependimento, onde reclamar e o CDC 
completo.  Além disto, poderá realizar sua denúncia tirando uma foto e 
compartilhando-a com o e-mail da delegacia, tudo de forma rápida e intuitiva, 
conforme evidenciado na interface da figura 01:  

 

Figura 01 – Interface Inicial do Aplicativo “ConsumidorAtento” 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A escolha pelo APP deve-se ao fato de sua grande expansão nos últimos anos, 
a exemplo da américa do sul, donde é possível ver no gráfico do percentual de acesso 
a internet via dispositivo móvel no mundo – 2012/2013, conforme gráfico 02 logo 
abaixo, que em 2012 tinha 3,2% passou em 2013 para 6,8%6, ou seja, o acesso 
cresceu mais que o dobro. 

Gráfico 3 – Percentual de acesso a internet via dispositivo móvel no mundo – 
2012/2013 

 

Fonte: http://www.statista.com 

 

A decisão pelo sistema operacional Android foi devida ao fato de ser uma 
plataforma de software que permite criar aplicativos para dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets, desenvolvida pela Google™, e posteriormente pela OHA 
(Open Handset Alliance), uma organização que une várias empresas com o objetivo 
de criar padrões abertos para dispositivos móveis.  É possível ver no gráfico 4 um 
crescimento particularmente forte no segmento de telefones com o menor preço do 
mercado. A quota de mercado do Android cresceu para quase 80 por cento no 
segundo semestre de 2013.7 

                                                 
6http://www.statista.com/chart/1380/mobile-web-usage/ 
7http://www.statista.com/chart/1366/smartphone-os-market-share/ 

http://www.statista.com/chart/1380/mobile-web-usage/
http://www.statista.com/chart/1366/smartphone-os-market-share/
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Além disto a Google desenvolveu o App Inventor que é uma ferramenta criada 
pela empresa e mantida pela universidade americana MTI e tem como objetivo 
possibilitar que pessoas sem conhecimentos e técnicas de programação, desenvolva 
aplicativos para a plataforma Android. 

Portanto a escolha por utilizar a Mobile Learning como ferramenta de para 
prover aprendizagem ao consumidor, através de APP e sob a plataforma Android, 
resta-se justificada, tendo em vista o caráter democrático para promoção ao maior 
número de pessoas a utilizarem destas plataformas. 

Gráfico 4 – Quota global de mercado do sistema operacional para smartphones, 
baseado em vendas unitárias de usuários no segundo trimestre de 2013 

 

Fonte: http://www.statista.com 

5. Considerações Finais 

Mais do que o aprendizado por parte dos consumidores quanto a temática da 
legislação vigente, será a possível mudança de atitude frente a situações cotidianas e 
que por muitas vezes o cidadão fica inerte, não por vontade, mas por ausência de 
conhecimento de causa e até mesmo a “certeza” de que não acontecerá nada apesar 
da lesão de seus direitos. 

Decerto que com a disponibilização do aplicativo para downloads e a 
consequente utilização gradativa, os órgãos de defesa do consumidor terão subsídios 
para focar nas fiscalizações mais efetivas e concentradas frente aos estabelecimentos 
que serão informados pelo próprio consumidor, já que a o APP terá esta opção de 
envio de informações. 
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Para além do estudo de conceitos teóricos é importante frisar a possibilidade 
de fornecer um produto que efetivamente ajudará muitos consumidores a conhecerem 
seus direitos e contribuir entre si, através de uma plataforma colaborativa, com vistas 
na promoção de seus direitos e empoderamento destes. 

Tal conteúdo tem um caráter pedagógico com vistas a uma aprendizagem 
significativa e que tenha nesta, um retorno permanente para àqueles que tanto 
buscam um apoio no APP para proteção de seus direitos, bem como para os que 
desejem aprimorar o conhecimento no CDC e assim possam ser multiplicadores deste 
conteúdo. 
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O PROJETO E-TEC IDIOMAS: STORYTELLING COMO 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA EAD 

Débora Pires Tavares1, Luis Otoni Meireles Ribeiro2 

1Instituto Federal Sul-rio-grandense, contato@deboratavares.com 

2Instituto Federal Sul-rio-grandense, luis.otoni@gmail.com 

Resumo – Narrativas são ferramentas comunicacionais históricas largamente 
difundidas no cenário contemporâneo, da mesma forma que o crescente 

desenvolvimento das tecnologias. Estes aspectos convergem ao âmbito 
educacional como estratégia no aprimoramento de processos didático-
pedagógicos, como os desafios de representação do conhecimento. Contando 
histórias (storytelling) é possível criar uma ambiência multimídia representando 
uma estrutura reconhecível para auxiliar os estudantes no processo de 
reflexão, instigando a associação de ideias com experiências vividas de modo a 
estabelecer conexões que propiciam a aprendizagem. O projeto e-Tec Idiomas, 
cujo objetivo é o ensino de línguas na modalidade à distância, configura-se 
como relevante objeto de análise, pois utiliza-se do storytelling no meio digital 
como essência de seu processo de ensino-aprendizagem. Assim, este artigo 
busca analisar o storytelling como tecnologia educacional, observando 
fundamentos teóricos das narrativas, aproximando-os ao projeto e-Tec Idiomas 
em um olhar acerca do potencial do storytelling na representação do 
conhecimento, de modo a identificar as possibilidades deste como estratégia 
relevante na Educação à Distância. 

Palavras-chave: Storytelling; e-Tec Idiomas; Representação do Conhecimento; 
Tecnologia Educacional; Educação a Distância. 

Abstract – Narratives are historical communication instruments widely 
disseminated in the contemporary scenario, as well as the upgrowth of 
technologies. Those aspects converge to the educational scope as a strategy 
for improving didactic-pedagogical processes, like the challenges of knowledge 
representation. Storytelling can create a multimedia environment that represents a 
familiar structure to help students with the thought process, promoting the 
association of ideas with experiences in order to build connections that favor 
learning. The e-Tec Idiomas program, whose goal is language distance 
learning, appears as a relevant object for analysis given that storytelling in a digital 
environment is the foundation for its teaching-learning process. Therefore, this 
article aims to construe storytelling as an educational technology, studying 
the theoretical foundations of narratives and bringing them to the e-Tec Idiomas 
program, thus assessing the potential of storytelling in knowledge representation in 
order to identify its uses as a relevant strategy to distance education. 

Keywords: Storytelling, e-Tec Idiomas; Knowledge Representation; Educational 
Technology; Distance Education. 
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Introdução 

O atual contexto em que vivemos é caracterizado pelo enraizamento contínuo de 
novas tecnologias que potencializam os meios de comunicação. O anseio com que 
buscamos e geramos novos dados e informações através dos mais diversos 
dispositivos é uma das características dominantes do cenário atual.  

Junto à essencial potencialidade das tecnologias, nossa sociedade é 
largamente sujeita à necessidade inata do ser humano em comunicar-se, criar 
vínculos sociais. Desta forma, observa-se desde os primórdios a busca por formas 
de expressão, por maneiras de manifestarmos nosso entendimento de mundo. 

Assim, define-se a arte de contar histórias; antes da existência de tecnologias 
e linguagens escritas de ampla difusão, segundo Miller (2008) narrar histórias teria 
sido a maneira de transmitir o conhecimento pelas gerações. Compartilhar histórias 
mostra-se infindável: da mitologia às atualizações de status nas redes sociais. 
Percebe-se, portanto, um comportamento social indefectível que nos atrai às 
histórias em suas diversas formas, sejam em filmes, livros, seriados, jogos, blogs ou 
em nossas conversas cotidianas. 

Uma educação contextualizada converge à este contexto, pois demanda 
processos educativos condizentes ao cenário tecnológico em constante evolução, da 
mesma maneira em que beneficia-se de tecnologias educacionais - como o 
storytelling - que venham a atuar como estratégias para aprimorar tais processos 
didático-pedagógicos. 

São muitos os desafios neste contexto educacional - especialmente no caso 
da Educação à Distância (EAD), que requer materiais capazes de proporcionar um 
ensino com qualidade, por meio de um método pedagógico condizente -, como a 
demanda por representar situações, processos, conceitos, conteúdos específicos de 
cada área do saber. Percebe-se, portanto, a necessidade de tecnologias 
educacionais em que haja real significância da contextualização do conteúdo, da 
ilustração de conceitos abstratos, onde tais necessidades se apresentem de maneira 
inteligível ao aluno, a fim de propiciar o aprendizado. 

O storytelling, por seu cunho histórico e social, pode ser entendido como 
estratégia de significante potencial na busca de soluções para as demandas de 
representação do conhecimento como tecnologia educacional. Tais desafios e 
demandas de representação dos saberes são contínuos, e estes evidenciam a 
relevância da investigação, compreensão e qualificação de estratégias que possam 
atuar neste cenário de emergentes potencialidades. 

Sendo assim, este artigo apresenta uma reflexão acerca do storytelling como 
tecnologia educacional no que tange a representação do conhecimento na EAD. 
Será analisada a estratégia de storytelling no Projeto do e-Tec Idiomas Sem 
Fronteiras - que atende alunos de cursos superiores e técnicos, em um programa de 
âmbito nacional abarcado por um grupo de Institutos Federais -, consistindo na 
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criação de materiais para o ensino de idiomas na modalidade à distância.  

O e-Tec Idiomas faz uso do storytelling como recurso para a criação dos 
materiais didáticos, expressando narrativas de modo a representar o conteúdo 
formal do ensino de línguas através de uma série de episódios ilustrados e 
animados, com histórias que demonstram diversas situações, personagens e ações.  

Observando o desenvolvimento dos episódios de storytelling do e-Tec 
Idiomas foi possível identificar que o processo transcorreu diversas destas situações 
de desafio na representação dos conteúdos, conferindo um potencial de 
aprofundamento do estudo das soluções propostas.  

Deste modo, esta pesquisa visa ao estudo do storytelling enquanto tecnologia 
educacional, buscando analisar fundamentos teóricos das estruturas das narrativas 
a fim de estabelecer um comparativo dos conceitos abordados, aproximando-os ao 
Projeto e-Tec Idiomas em um olhar acerca do potencial do storytelling na 
representação do conhecimento, a fim de identificar as possibilidades deste como 
tecnologia educacional relevante na Educação à Distância.  

  

1. Storytelling 

Contar histórias atua como um instrumento de comunicação de diversas maneiras – 
trazendo informação, entretenimento, propiciando o ensino e as relações sociais 
desde tempos imemoriais. É inerente ao ser humano buscar respostas para a nossa 
existência e aquilo que nos cerca; para tanto, criamos histórias.  

O termo storytelling, cuja tradução é “contar histórias”, é relativamente novo, 
porém contar histórias é algo tão antigo quanto o nosso entendimento de civilização. 
Acredita-se que, desde os primórdios, existiriam contadores de histórias pré-
históricos, que expressariam suas narrativas por desenhos nas paredes das 
cavernas e compartilhando-as com os demais ao redor de grandes fogueiras 
(MILLER, 2008). Não é possível afirmar se tais fogueiras existiam e o que acontecia 
ao redor delas, mas a verdade é que, independente deste cenário, o ato de contar 
histórias já era presente em tempos muito antigos.  

De acordo com Campbell (2008), os mitos seriam as primeiras formas de 
história conhecidas, utilizados por várias culturas como forma de explicar fenômenos 
naturais quando se desconheciam outras explicações, ou como maneira de exaltar 
rituais de passagens importantes para o contexto cultural dos povos. 

Desta forma, a oportunidade de sistematizar e expressar ideias de modo a 
representar o conhecimento foi proporcionada pela arte de contar histórias. Nos 
tornamos, então, criadores e produtos de uma técnica eficiente de organização, 
expressão e difusão de nosso pensamento: a narrativa.  

Os primeiros contadores de histórias possuíam apenas as palavras faladas à 
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sua disposição; atualmente, com as tecnologias, o storytelling existe no real, 
presente em nosso discurso, adentra o virtual e percorre ambos simultaneamente, e 
devido à interatividade, é capaz de romper os limites tradicionais. 

 Com isto, tem-se o Digital Storytelling (DS), que segundo a Associação de 
Digital Storytelling, é a expressão moderna da antiga arte do storytelling, usado para 
compartilhar conhecimento, sabedoria e valores assumindo diferentes formas e 
enfim emergindo à tela do computador. Segundo Robin (2008), há diferentes 
definições para o termo, mas em geral todas circulam na ideia de que trata-se da 
combinação de contar histórias com as ferramentas multimídias englobando 
imagens, áudio e vídeo. 

Independente de meio veiculado ou ferramentas adotadas, em toda história é 
necessária a criação de um enredo interessante, que cative a audiência e a faça 
criar uma identificação com o mesmo, para que haja a expectativa de conhecer 
como a trama irá se desenvolver. Neste sentido, várias são as teorias e princípios de 
storytelling que buscam explicar o que é imprescindível em uma história, que 
elementos não podem faltar, o porquê eles são importantes e como se pode 
aprender a pensar para otimizarmos o storytelling..  

Co-fundador do Centro de Digital Storytelling (CDS), Lambert (2010) junto à 
seus colaboradores criou os Sete Elementos do Digital Storytelling. Tais elementos 
não são passos sequenciais a serem seguidos, mas elementos que pretendem servir 
de guia durante o processo de criação de uma narrativa significativa. 

São eles: Ponto de Vista, Questão Dramática, Conteúdo Emocional, Voz, 
Trilha Sonora, Economia de Recursos e Tempo. Os três primeiros elementos 
expostos são de natureza distinta dos demais: se relacionam com a estrutura da 
narrativa em si, buscando explicitar o objetivo, problema e situações que irão 
propiciar o engajamento; já os últimos concernem à especificidades mais técnicas de 
uma história digital, que não serão aprofundadas neste trabalho. 

Por outro lado, James McSill, consultor literário, propõe que uma boa história 
deve abarcar seis diferentes etapas para gerar um enredo com alto potencial de 
engajamento da audiência. O autor explica que se basear em um modelo não 
significa reduzir ou limitar a escrita, mas sim “produzir ficção dentro de padrões de 
eficácia comprovada por milhares de romancistas durante centenas de anos” 
(MCSILL, 2013, p. 39).  

O autor sugere como estrutura básica de uma história os seguintes 
elementos: Objetivo, Obstáculo(s), Desastre, Reflexão, Dilema e Decisão. Com o 
desenvolvimento da história, percorrendo tais etapas, amplia-se o nível de 
experiência emocional, chegando-se ao final com um personagem transformado 
pelas ações e situações vividas, propiciando uma espécie de recompensa à 
audiência que acompanhou e se identificou com a história (MCSILL, 2013). 

Dando prosseguimento à investigação das principais propostas de 
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sistematização do storytelling, passou-se a analisar os estudos de Joseph Campbell 
nesta área. Reconhecido especialmente por sua pesquisa em mitologia, com vários 
livros publicados, Campbell (2008) defende que existe uma única estrutura capaz de 
representar a jornada que os heróis mitológicos de diversas culturas percorrem em 
suas histórias, denominada por ele como a “Jornada do Herói”.  

Amplamente utilizada por inúmeros autores, a Jornada do Herói considera 
experiências universais compartilhadas por pessoas ao redor do mundo, refletindo 
suas esperanças e medos, e, assim, podendo conectar-se profundamente com o 
público (MILLER, 2008).  

 Todavia, dados os aspectos das narrativas contemporâneas, Christopher 
Vogler, na época analista de roteiros da Disney, buscou interpretar a obra de 
Campbell e, com isto, relacionar suas ideias ao storytelling contemporâneo, 
propondo uma estrutura da Jornada semelhante, porém adaptada aos roteiros das 
mídias modernas (cinema, TV, etc.). Chamando-a como a Jornada do Escritor, 
embora também conhecida como a Jornada do Herói, Vogler (2007) apresenta doze 
importantes etapas, que podem ser visualizadas na Figura 1.  

As etapas da Jornada do Herói estão amplamente presentes em inúmeras 
narrativas imbuídas em nossa cultura, assim como os elementos propostos por 
McSill (2013) são facilmente identificados nas histórias que conhecemos. Vogler 
(2007) faz menção em sua obra à trama de Star Wars, visando à demonstrar as 
exatas conexões da história com as fases da Jornada, assim como busca destacar 
tais relações também com as narrativas do cinema, em filmes como Titanic, Pulp 
Fiction e Rei Leão. Assim, se corrobora com a compreensão de sistematizações 
como guia ao processo de criação de histórias, realçando a Jornada do Herói 
associada à histórias de ampla difusão e reconhecimento. 

Tendo em vista o referencial teórico supracitado referentes às estruturas 
propostas por Lambert, McSill e Vogler concernentes à criação de histórias, buscou-
se correlacionar as ideias, investigando intersecções entre as teorias (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Comparativo entre estruturas de storytelling (Fonte: Elaboração própria) 
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McSill (2013) propõe uma estrutura mais sucinta, enquanto a proposição de 
Vogler (2007) conta com um maior número de etapas, porém ambas com pontos 
bem definidos. Os elementos de natureza relativos à narrativa expostos por Lambert 
(2010) apresentam aspectos mais amplos, que se aproximam de várias etapas que 
compõem as demais estruturas. 

Na Figura 1 pode-se visualizar tais entendimentos. Enquanto o primeiro 
elemento proposto por Lambert (2010), Ponto de Vista, fala sobre a noção de 
esclarecer o ponto principal da história, explicitando qual seria o seu propósito, 
correspondendo às características similares da etapa do Objetivo de McSill (2013), 
foi observado que ambas se relacionam com a proposição de Vogler (2007) para 
etapas como o Mundo Comum, Chamado à Aventura e Retorno com o Elixir. 

Ademais, em vista da estrutura de McSill, pode-se verificar que a etapa 
seguinte, Obstáculo, que visa à exprimir uma situação de conflito na narrativa, 
estabelece uma intersecção com o Conteúdo Emocional (na cor azul claro), dos 
elementos idealizados por Lambert, e com cinco etapas da Jornada do Herói de 
Vogler: Recusa ao chamado; Testes, Aliados e Inimigos; Aproximação da Caverna 
Oculta; Caminho de Volta e Ressureição.  

A Questão Dramática de Lambert (2010), que caracteriza uma 
situação/problema a ser resolvido, conferindo tensão à narrativa, tem o mesmo 
propósito que a etapa do Desastre (MCSILL, 2013) e Provação Suprema (VOGLER, 
2007). O Desastre é o momento da história em que algo dá errado e a 
situação/problema se agrava; da mesma maneira, a Provação Suprema é o 
acontecimento central da história, em que os problemas se evidenciam.  

A etapa em que se evidenciam situações que se comunicam com a audiência 
da narrativa de maneira pessoal, utilizando-se de situações que transmitam empatia, 
medo, ansiedade, solidão, entre outros, é O Conteúdo Emocional (LAMBERT, 2010).  
Esta estabelece relações com várias etapas das demais estruturas analisadas, como 
pode-se visualizar na Figura 1. As demais etapas da estrutura de McSill (2013), 
Reflexão, Dilema e Decisão tangem a noção do Conteúdo Emocional (LAMBERT, 
2010), ao mesmo tempo em que se relacionam com as etapas do Encontro com o 
Mentor e Recompensa, Chamado à Aventura e Travessia do Primeiro Limiar 
(VOGLER, 2007), respectivamente; tais etapas também se inserem na proposta do 
Conteúdo Emocional, visando à engajar a audiência. 

Conforme ilustrado na Figura 1, pode-se entender  que as etapas previstas 
pelos diferentes autores como momentos chave das narrativas apresentam 
intersecções, observando-se que, por vezes, uma etapa de uma das teorias exprime 
a mesma ideia que várias das etapas das demais. Ou seja, as estruturas de 
storytelling propostas pelos três diferentes autores apresentam diversos pontos de 
intersecção, cuja aproximação de conceitos exprime a relevância dos mesmos, 
evidenciando sua importância como determinantes de uma narrativa significativa. 

É importante realçar o potencial do storytelling como ferramenta, como 
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veículo, como meio de representação de informações e de formular pensamentos 
que visam a agregar valor à técnicas e atividades, e todas as suas possibilidades 
latentes que tornam-se cada vez mais evidentes aliadas em um universo 
informacional sujeito à mudanças. 

2. Storytelling como Tecnologia Educacional 

É natural que o storytelling se aproxime do âmbito educacional, âmago notório da 
vida do ser humano, pois as narrativas e tecnologias se fazem essenciais no 
desenvolvimento social, cultural e econômico, expressando-se pelas inúmeras 
possibilidades de criação, interação e difusão de informações. A Tecnologia 
Educacional (TE), portanto, refere-se ao campo em que a tecnologia está submetida 
aos objetivos educacionais, buscando propiciar, intermediar e aprimorar o processo 
de ensino e aprendizagem. 

Um vasto campo de ferramentas, meios e técnicas estão inseridas no 
entedimento de TE, todas visando ao processo educativo; do tão utilizado giz, 
quadro, livros didáticos, mesmo as avaliações e planejamentos educacionais 
(OLIVEIRA, 1980), às novas tecnologias de informação, como computadores e 
smartphones, e um currículo que considere enfaticamente a importância da 
educação adequada à nossa era tecnológica, como afirma Quartiero, 2007. 

De acordo com Mazzi (1981), a TE costumava atuar como instrumento 
visando a atender as exigências da racionalidade e da eficiência. Sendo assim, o 
uso de instrumentos na educação se dava, inicialmente, como maneira de 
modernizar e tornar a educação mais objetiva. Entretanto, com a difusão dos meios 
de comunicação, da informática e o posterior surgimento das novas tecnologias de 
informação, o uso da TE torna-se mais amplo (MELO NETO, 2007).  

O âmbito da TE compreende a introdução e organização de processos e 
recursos na área educacional, com o objetivo de facilitar o aprendizado e aprimorar o 
ensino (JANUSZEWSKI; MOLENDA, 2008). Todas as ferramentas podem ser 
utilizadas como instrumentos educacionais, desde que avaliadas de modo a 
promover o aprendizado, de fato, significativo, crítico e reflexivo (MORAN, 1995).  

Junto ao storytelling, o ato de compartilhar experiências desperta a introdução 
de diferentes perspectivas e o levantamento de novas questões, o que vem a 
potencializar o surgimento de novos pensamentos e reflexões. Ao invés de apenas 
expor uma questão aos educandos e solicitar uma reflexão acerca da mesma, com o 
storytelling pode-se criar uma ambiência multimídia que se conforma em uma 
estrutura reconhecível para auxiliar os estudantes no processo de reflexão, bem 
como de referir suas ideias à outras experiências que já tenham passado, 
estabelecendo uma conexão que propicia a aprendizagem significativa 
(GRAVESTOCK; JENKINS, 2009). 

Ou seja, com o uso de narrativas é possível expressar e reconstruir 
pensamentos e visões que facilitam a exploração de diferentes maneiras de 
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compreender os conhecimentos e limites do mundo que nos cerca de uma maneira 
mais eficiente (GARCIA-LORENZO, 2010).  

Um dos constantes desafios no ensino à distância é a representação de 
conteúdos específicos que demandam materiais de difícil acesso ou que exijam um 
alto nível de abstração do aprendiz. Diversas TE podem colaborar neste processo, 
seja através de objetos de aprendizagem, de softwares e aplicativos educacionais 
ou mesmo com a apropriação de ferramentas online e informações disponíveis em 
diversos sites de distintas áreas. Com o storytelling no meio digital, por exemplo, é 
possível transmitir informações com a premissa engajadora de uma história e 
ilustrando visualmente com maior facilidade conhecimentos ora intangíveis: pode-se 
utilizar de todas as possibilidades hipermidiáticas, como filmagens, áudios, 
ilustrações, interações e animações. 

As demandas de representação do conhecimento no âmbito educacional se 
exprimem pela contingência de dados, processos, situações e conceitos muitas 
vezes complexos. Tais informações apresentam-se como um desafio de 
representação, por vezes exigindo um nível de abstração demasiadamente alto 
quando explicadas apenas textual ou verbalmente. Ou seja,  o processo de ensino 
muitas vezes se depara com conhecimentos que precisam de uma representação 
além da textual como apoio para o processo de aprendizagem. 

Sendo assim, precisa-se pensar na implementação de estratégias que sejam 
eficientes e eficazes na aprendizagem cada vez mais interligada às tecnologias de 
informação (CAETANO, 2014). É importante sistematizar maneiras de demonstrar 
tais conteúdos complexos e específicos, observando a existência de diferentes tipos 
de demandas de representação do conhecimento, de modo que se possa identificar 
o potencial das estratégias existentes em atuar buscando solucionar tais demandas 
– neste caso, o storytelling. 

Caetano (2014) separa as principais demandas de representação do 
conhecimento nas seguintes categorias: 

Temporal: Explicar posições sequenciais ou relações causais no tempo. Mostrar 
progressão cronológica ou histórica; mudanças de relações, ações, movimentos e 
fluxos através do tempo; sucessão de eventos, ações e relações de causa. 

Lógico: Explicar escalas, proporções, mudanças e organização de dados no espaço 
ou tempo. Organizar fatos e números para apresentação e interpretação; 
demonstrar combinação de partes que concorrem para um fim. 

Funcional: Explicar posições e relações espaciais em uma locação física ou 
conceitual. Mostrar conjunto sequencial de ações que permitem atingir uma meta; 
interações passo-a-passo através do espaço e tempo;  

Científico: Explicar eventos, sistemas, processos meteorológicos, elétricos, físicos, 
químicos, eletrônicos, mecânicos e afins. Mostrar detalhes observáveis, interna e 
externamente; detalhes de um ponto de vista não possível para o olho humano;  
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Natural: Explicar organismos, sistemas vivos, fenômenos biológicos, ambientais, 
ecológicos. Mostrar detalhes observáveis, interna e externamente; detalhes de um 
ponto de vista não possível para o olho humano;  

Sociocultural: Explicar eventos, fatos, processos, sistema social, político, 
econômico, cultural. Mostrar detalhes da interação de seres humanos na sociedade; 
sucessão de eventos, ações e relações de causa. 

Os diferentes tipos de demandas de representação a serem exploradas 
corroboram com a potencialidade do storytelling como tecnologia educacional em 
uma aproximação ao desafio constante da representação dos saberes. Neste 
sentido, com a compreensão das estruturas das narrativas - conforme o referencial 
teórico e o comparativo previamente apresentado – empreende-se um olhar sobre o 
o storytelling como tecnologia educacional na EAD, em uma análise do Projeto e-Tec 
Idiomas. 

3. Projeto e-Tec Idiomas 

O Projeto e-Tec Idiomas Sem Fronteiras é um programa que oferece cursos de 
idiomas na modalidade à distância, com três cursos, inicialmente: espanhol, inglês e 
português para estrangeiros. O projeto tem origem dos recursos do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), através da rede e-
Tec Brasil (ANJOS et al, 2012). 

Trabalhando de forma colaborativa, um grupo de Institutos Federais produziu 
os materiais que compõem os cursos em um processo de trabalho e organização 
complexo, suscitando diversos desafios para as equipes envolvidas, cuja 
capacitação e experiência foram consideradas em benefício do desenvolvimento 
geral do projeto (ANJOS et al, 2012). A produção do material para os cursos do e-
Tec Idiomas foi de responsabilidade dos Institutos Federais do Ceará, Rio Grande do 
Norte e, especialmente do Instituto Federal Sul-rio-grandense, que participou do 
processo nas fases de acompanhamento, design e validação dos cursos que 
compõem o projeto.  

A criação dos argumentos e da maior parte dos diálogos e contextos 
comunicacionais do storytelling couberam a professores dos três institutos. Junto à 
profissionais de design gráfico, design instrucional, equipe de hipermídias, produção 
de áudio e vídeo, tecnologia da informação, revisão, ilustração e etc., pode-se 
compor grupos capazes de atender a demanda da produção de narrativas 
contextualizadas ao conteúdo da proposta do Projeto e-Tec Idiomas. 

Desta maneira, para cada curso do e-Tec Idiomas foram desenvolvidos três 
módulos, que contam com cadernos temáticos para cada etapa. Também contam 
com o Guia do Estudante, que contém orientações a respeito da estrutura do curso e 
das aulas, bem como a disposição das diversas mídias. Também compõem o 
material as versões digitais, atividades como quizzes e puzzles estruturadas no 
AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem), objetos de aprendizagem 
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interativos, infográficos, vídeos e as animações de storytelling. 

Como uma série ilustrada e animada, o storytelling do e-Tec Idiomas 
apresenta personagens e conta situações que compõem a narrativa que, por sua 
vez, visa à representar todo o conteúdo formal previsto para que o processo de 
ensino e aprendizagem gradualmente ocorra. É nesta perspectiva que se entende a 
relevância deste artigo, buscando identificar as estratégias de representação do 
conhecimento no storytelling desenvolvido para os cursos EAD de inglês e espanhol 
do e-Tec Idiomas. 

A opção pelo storytelling ilustrado e animado para os cursos do e-Tec Idiomas 
é um recurso viável para EAD, especialmente no contexto brasileiro em função de 
fatores como direitos autorais, custos, recursos e flexibilidade. A representação do 
conhecimento nas histórias digitais se desenvolve por meio da estrutura de seu 
enredo, conforme os estudos de Lambert (2010), McSill (2013) e Vogler (2007), e 
por suas escolhas gráficas ou estéticas que devem adequar-se às informações que 
se deseja transmitir. 

Neste caso, as histórias foram ilustradas com desenhos simplificados pelas 
equipes dos Institutos Federais, eliminando a necessidade de se utilizar fotografias 
de banco de imagens, ou vídeos, por exemplo, que implicaria em custos altos de 
compra de cessão de direitos. Da mesma forma, a produção de fotografias ou 
filmagens específicas para o storytelling do e-Tec Idiomas causaria a necessidade 
de profissionais especializados, equipamentos, estúdios e, ainda, por se tratar de 
histórias que ocorrem com os personagens viajando à outros países, faz-se 
necessária a representação de diversos lugares destes outros países, o que 
implicaria no deslocamento de equipes de produção e atuação para o exterior, 
inviabilizando o desenvolvimento do projeto.  

A utilização de ilustrações estilizadas, simplificadas, também é interessante 
pela economia de recursos em comparação à filmagens de cenas reais, no que 
tange as especificidades da EAD. Sendo que nem sempre o acesso à internet 
fornecido pelas instituições públicas no decorrer de todo o território brasileiro pode 
ser de alta velocidade, a otimização da visualização dos vídeos com o storytelling 
animado é importante.  

Em uma cena desenhada com planos e linhas e pouca variação de cores, por 
exemplo, ao contrário de uma filmagem de cenários reais que captura milhares de 
tons, somente objetos que necessitam de movimento na cena irão ser animados e 
renderizados em suas novas posições quadro a quadro, diminuindo a complexidade 
de renderização, tornando os vídeos finais mais leves (menor tamanho em bytes) e 
rápidos para a visualização online, bem como ocupando menos espaço nos DVDs 
que constituem um dos materiais dos cursos de inglês e espanhol. 

Além disso, tendo em vista que a produção dos desenhos e animações foram 
feitas pelas próprias equipes, dispensando terceirizações, além de se ter maior 
controle e flexibilidade para adaptar as cenas conforme se descobrir mais eficiente, 
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toda a experiência e o aprendizado com o processo de produção permanece junto à 
instituição. As equipes envolvidas adquiriram conhecimento acerca de roteiros, 
ilustrações, animações, propiciando que estes saberes sejam aplicados para outros 
cursos, na produção de outros materiais com base na experiência oriunda do 
storytelling do e-Tec Idiomas.  

Dadas as escolhas empregadas em relação às mídias e aspectos funcionais e 
visuais do storytelling no e-Tec Idiomas, busca-se, então, analisar tais histórias com 
um olhar sobre as demandas de representação do conhecimento a fim de identificar 
como as narrativas foram desenvolvidas de modo a atender tais demandas. 

Para o e-Tec Idiomas Inglês, a criação das narrativas foi feita no estilo dos 
seriados americanos, onde um grupo de amigos de diferentes personalidades 
interage diariamente em diversas situações. O storytelling acontece de modo a 
representar a informação necessária delimitada pelo conteúdo pedagógico de língua 
estrangeira, e conta com cinco personagens principais, em especial a Rosa, 
estudante brasileira que viaja para os EUA para estudar.  

Quanto ao curso de espanhol, são dois os personagens principais: Rita e 
Daniel, de personalidades opostas que se complementam e adicionam ao conteúdo 
emocional (LAMBERT, 2010) das histórias. Ambos embarcam juntos em uma 
viagem cheia de aventuras pela América Latina, onde passam por inúmeras 
situações específicas condizentes à trama da narrativa e que visam à suprir as 
demandas de representação do conteúdo do curso.  

Analisando os episódios, diversas situações de distintas naturezas são 
identificadas nas histórias de ambos os cursos. Na primeira imagem da Figura 2, por 
exemplo, um recorte de uma das cenas do storytelling do curso de inglês mostra a 
personagem Rosa, envergonhada, pedindo informações à uma desconhecida sobre 
como chegar no pub em que seus amigos se encontram, enquanto na segunda 
cena, Rosa e seus amigos estão jogando basquete, quando Rosa acidentalmente 
esbarra em Carly. 

 

 

Figura 2 – Demandas de representação Funcional e Temporal 



 

XII - Congresso Brasileiro de  
Ensino Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE  

 

 

 

 

12 

Nas situações demonstradas pelas imagens da Figura 2 encontram-se 
exemplos de diferentes contextos da vida real, sendo a primeira uma situação 
comunicacional onde há dúvidas a respeito da localização de determinados lugares, 
e a outra uma cena de sucessões de eventos, que ocasionam um acidente. Tais 
situações relacionam-se, respectivamente, com as categorias previamente descritas 
como demandas do tipo funcional e temporal (CAETANO, 2014). 

É importante mencionar que o tratamento visual dos personagens de acordo 
com cada situação corrobora com a demonstração de emoções específicas, que 
colaboram na representação de informações e podem acrescentar ao conteúdo 
emocional, parte importante de uma narrativa significativa, conforme Lambert (2010). 
No storytelling ilustrado e animado existem inúmeras maneiras didáticas e práticas 
de se representar vários tipos de informações. Na primeira cena da Figura 2, por 
exemplo, Rosa está envergonhada, o que é demonstrado pelo elemento rosado que 
adereça sua face.  

Na Figura 3 encontra-se outro exemplo destas formas de representação, de 
acordo com uma estratégia utilizada pelas equipes para atender demandas 
específicas (funcional e sociocultural). No curso de espanhol, Rita e Daniel, em 
um de seus passeios, estão se aventurando por Assunção.  

A primeira cena da Figura 3 mostra o cenário criado para a história 
representando uma rua da cidade. Para ilustrar este cenario foi necessária a 
utilização de serviços web como o Google Street View, que possibilita a visualização 
de imagens reais de vários lugares ao redor do mundo, onde pode-se pesquisar por 
imagens de ruas do Paraguai e representar os estilos arquitetônicos das casas, e o 
comércio, por exemplo, de forma similar ao cenário real. Tal fator corrobora com a 
verossimilhança do storytelling em geral. Da mesma maneira, utilizando-se de 
referências visuais reais, foi possível representar Macchu Pichu, conforme a 
segunda imagem da figura, no pôster do quarto de Daniel, e posteriormente um 
destino da viagem dos personagens. 

 

 

Figura 3 – Demandas de representação Funcional e Sociocultural 
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Dando prosseguimento, na Figura 4, por exemplo, é possível visualizar mais 
cenas de natureza distinta representadas no curso de espanhol, onde os 
personagens vivenciam situações de comportamento social no hostel, assim como 
embarcam em um ônibus em Córdoba e precisam lidar com a diferença econômica e 
cultural.  

 

 

Figura 4 – Demandas de representação Sociocultural e Temporal 

Ambas as situações representadas aproximam-se das demandas de 
representação dos tipos: temporal – visto que apresentam mudanças de relações, 
ações e movimentos numa sucessão de eventos – e sociocultural – pois 
apresentam informações sobre um sistema social, econômico e cultural, com foco 
nas relações interpessoais. 

Visando solucionar a demanda de representação temporal, que visa a 
mostrar progressões cronológicas e posições sequenciais ou causais no tempo, por 
exemplo, identificou-se o uso de animações de fade in/fade out, bem como mostrar 
por alguns segundos imagens do cenário, ambiente ou local em que a história se 
passa, de modo a realçar progressões cronológicas. 

Quanto à demanda da categoria funcional, referente à posições espaciais, ou 
sociocultural, que abrange eventos ou sistemas sociais e culturais, por exemplo, 
uma estratégia adotada foi a de utilizar serviços online que provêem mapas 
detalhados, depoimentos e registros fotográficos de lugares específicos em todo o 
mundo, conforme o exemplo mencionado do Google Street View. Assim, pode-se 
solucionar a necessidade de representar mais do que somente pontos no mapa, 
mas cidades e suas estruturas, arquitetura e cultura fidedignamente. 

Esta análise possibilitou identificar o storytelling como tecnologia educacional 
viável para a construção de materiais para a educação a distância. Nas instituições 
públicas brasileiras, equipes de produção de material didático deparam-se 
constantemente com o desafio de produzir materiais contextualizados com rapidez, 
baixo custo e equipes significativamente pequenas. Sendo assim, o storytelling pode 
ser visto como mais uma alternativa para o repertório de soluções criativas da 
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educação a distância pública brasileira. 

Considerações finais 

Sendo a proposta de uma história narrar situações, descrever personagens, 
comunicar pensamentos e difundir informações, sua notória presença no diálogo 
cotidiano, nos livros, filmes ou jogos denota sua inevitável expressão social, 
motivadora e engajadora. 

 O storytelling inserido no meio educacional, na EAD, apresenta-se como uma 
estratégia promissora, visto seu caráter comunicacional, cerne do processo de 
ensino-aprendizagem. A educação suscita diversos desafios, entre eles a 
complexidade em representar saberes específicos, ilustrar determinados conceitos 
de maneira inteligível aos alunos. Tal problemática faz-se presente especialmente no 
ensino à distância, que demanda bons materiais a fim de propiciar a educação com 
qualidade, através de um processo didático-pedagógico adequado. 

Com o objetivo de compreender o potencial do storytelling como tecnologia 
educacional, atuando como estratégia na representação do conhecimento, foram 
delineados seus aspectos intrínsecos, em uma análise das estruturas de uma 
narrativa, resultando em um comparativo que ilustra as características de uma 
história significativa.  

Um panorama de maior clareza acerca do storytelling foi alcançado, desta 
forma buscando compreendê-lo como instrumento na representação do 
conhecimento. Associando tais conceitos ao Projeto e-Tec Idiomas, em uma análise 
dos aspectos selecionados para o desenvolvimento dos materiais dos cursos de 
idiomas, bem como a aproximação das demandas de representação ao material das 
histórias animadas, pode-se identificar algumas soluções que colaboram com o 
potencial do storytelling como tecnologia educacional. 

As histórias apresentadas por meio de ilustrações e animações digitais 
revelam-se como uma opção promissora para o uso de storytelling como tecnologia 
educacional em instituições públicas, tendo em vista o quesito da produção de 
material didático. Este método configura-se como uma opção relevante por seu 
desenvolvimento menos custoso, de maior flexibilidade e adequação aos ambientes 
de aprendizagem virtual, assim como por seu potencial em agregar à 
profissionalização das equipes produtoras dentro dos institutos, viabilizando a 
aplicação do conhecimento em diferentes projetos. Logo, observa-se indícios de que 
o storytelling é uma saída viável para ser adotada pelas instituições públicas. 

Portanto, este trabalho denota o potencial do storytelling como tecnologia 
educacional, aliado ao desafio da representação do conhecimento e traça caminhos 
para que futuros trabalhos deem continuidade à pesquisa acerca do storytelling 
como estratégia no processo didático-pedagógico, ampliando o entendimento de 
suas possibilidades e colaborando na difusão de uma ferramenta útil para setores de 
criação de materiais didáticos e suas equipes multidisciplinares na EAD. 
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Resumo – Este artigo apresenta um estudo com 78 professores visando identificar 
quais são as suas percepções acerca do uso de ambientes virtuais de ensino e 
aprendizagem. Foram verificadas as dificuldades vivenciadas, funcionalidades 
atuais que estão incompletas, bem como aquelas que devem ser melhoradas ou 
ainda desenvolvidas. Os resultados encontrados mostram que as dificuldades vão 
além das limitações da ferramenta, por vezes, elas perpassam a carência de 
infraestrutura adequada da instituição de ensino e, também, a falta de capacitação 
dos docentes. Entretanto, tecnicamente, as principais observações estão quanto a 
usabilidade. 

Palavras-chave: ambiente virtual, professor, tarefa, automatização 

Abstract – This paper presents a study with 78 teachers in order to identify the 
educator's perception on the use of virtual teaching and learning environments. The 
difficulties experienced by teachers have been verified, along with incomplete 
resources and suggestions for new plug-ins. The results show that difficulties are 
beyond the tool, eventually including a lack of infrastructure and insufficient training 
for tutors. Technically, however, the main observations are related to usability. 

Keywords: virtual environment, teacher, task, automation 

1. Contextualização 

Importante aliado de instituições e profissionais da educação na atualidade, o 
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) permite que professores e 
alunos registrados tenham acesso a cursos e objetos de aprendizagem digitais. 
Através dele, é possível realizar a leitura de textos, participar de fóruns e submeter 
tarefas [Silva et al., 2014]. Reconhecendo o papel fundamental do docente na 
construção do conhecimento, este também se distingue por dar suporte à 
organização, planejamento, implementação e avaliação de atividades didáticas [De 
Nardin et al., 2009]. 

Mas, se os benefícios de tal advento são evidentes do ponto de vista 
pedagógico, sua popularização e uso não estão livres de problemas. Ao mesmo 
tempo em que a inserção de recursos digitais em instituições é um reflexo da 
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reestruturação do processo educacional, esta também exige do professor um 
domínio tecnológico superior, o qual nem sempre condiz com sua realidade ou 
capacitação prévia [Rosa, 2013]. 

De acordo com Yacef (2002), o uso de sistemas inteligentes voltados à 
educação pode ser dividido conforme seu grau de autonomia em relação ao 
professor. A primeira categoria consiste em sistemas completamente independentes, 
que atuam como substitutos da figura docente. As demais abrangem os sistemas 
que auxiliam o professor em suas tarefas, seja de forma parcialmente autônoma ou 
mesmo dependendo da presença constante do professor. Ainda segundo Yacef, o 
uso de ferramentas auxiliares pelo professor facilita o acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos, permitindo a adaptação de conteúdos ao perfil de cada 
aluno e fornecendo dados úteis para análise [Yacef, 2002]. 

Este artigo apresenta um estudo sobre as principais dificuldades enfrentadas 
pelos professores no uso de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, em 
especial o ambiente Moodle (Modular Object Oriented-Dynamic Learning 
Environment). Para tanto, fez-se necessário traçar um perfil dos docentes enquanto 
usuários de AVEA, enumerando também suas impressões e sugestões acerca dos 
mesmos. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
introduz o problema de pesquisa; a Seção 3 descreve a metodologia de pesquisa 
adotada; e a Seção 4 conclui o artigo com uma discussão dos resultados e as 
contribuições esperadas para a academia. 

2. Caracterização do Problema de Pesquisa 

As Instituições de Ensino brasileiras estão cada vez mais equipadas com 
ferramentas tecnológicas - e estas estão cada vez mais disponíveis no mercado. 
Mais importante do que uma simples transposição para o computador, entretanto, 
são as novas formas de mediação que o professor tem acesso de estabelecer 
melhor aproximação com os alunos. Ressalta-se, entretanto, que a interação entre 
professores e alunos ainda é o principal o eixo da educação, não importa por qual 
meio ela aconteça.  

Os autores da presente pesquisa, pretendem oferecer um conjunto de 
soluções computacionais que auxiliem os professores na construção de atividades 
educativas disponibilizadas em um ambiente de ensino a distância. Entretanto, após 
levantamento bibliográfico, observou-se poucas publicações relacionadas com as 
principais dificuldades e sugestões dos professores no uso dos AVEAs. Assim, 
surgiu a necessidade de estudos mais aprofundados que possam investigar as 
percepções dos professores sobre o uso nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Com base neste cenário, definiu-se o seguinte problema de pesquisa: "Pouco 
se sabe, baseado em evidências empíricas, sobre quais as principais dificuldades 
enfrentadas pelos professores brasileiros no uso dos recursos oferecidos pelos 
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Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. Este conhecimento é importante para 
auxiliar os mesmos a definir quais práticas adotar para adicionar valor às suas 
atividades de ensino".  

3. Metodologia de Pesquisa 

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo segue essencialmente uma 
abordagem qualitativa [Creswell, 2008], sendo organizada em quatro grandes 
etapas: revisão da literatura, estudo de campo exploratório, análise dos dados 
obtidos e divulgação dos resultados. Estas etapas serão apresentadas nas 
subseções a seguir. 

3.1. Estudo Empírico Exploratório 

O objetivo desta etapa foi de identificar quais são os problemas enfrentados pelos 
professores no desenvolvimento das atividades educativas utilizando um ambiente 
AVEA. Para tal, a etapa foi organizada em dois grandes passos: uma revisão da 
literatura e um estudo de campo. A revisão da literatura teve como objetivo identificar 
trabalhos correlatos e problemas tradicionais enfrentados pelos professores no 
desenvolvimento das atividades educativas utilizando os ambientes AVEAs. Em uma 
busca inicial e informal, não foram encontrados trabalhos similares; esta revisão foi 
organizada de tal forma a sistematizar a pesquisa e se garantir a identificação de 
literatura relevante para o desenvolvimento desta investigação.  

O estudo de campo, por sua vez, teve como objetivo identificar empiricamente 
quais são os problemas enfrentados no dia-a-dia enfrentados pelos professores no 
desenvolvimento das atividades educativas utilizando os ambientes AVEAs. A coleta 
de dados ocorreu com docentes de diferentes instituições de ensino através de 
entrevistas semi-estruturadas. O guia da entrevista foi elaborado baseado nos 
resultados da revisão de literatura. Pretendeu-se, desta forma, consultar 
profissionais de instituições de ensino localizados em diferentes regiões do Brasil 
para aumentar a representatividade e generalização dos resultados. 

Observa-se que, com o aumento do número de usuários da Internet a cada 
ano, é crescente também a parcela da população que tem acesso a ferramentas 
como o e-mail. Tal fator proporciona aos pesquisadores um meio favorável para 
coletar dados: o correio eletrônico [Ilieva et al., 2002]. Segundo Aaker (2007) a 
coleta de dados utilizando o e-mail pode proporcionar algumas vantagens como: a) 
os questionários podem ser enviados quantas vezes forem necessárias com maior 
velocidade; b) maior velocidade também no recebimento das respostas; c) Os 
questionários podem ser respondidos de acordo com a conveniência e tempo do 
entrevistado. 

Tendo em vista a disponibilidade de tempo limitada do público-alvo, optou-se 
por uma abordagem mais concisa, livre de recursos visuais, links externos, e com 
perguntas inseridas diretamente no corpo do texto. As nove questões elaboradas -
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sendo destas sete perguntas abertas e duas objetivas - visam traçar um perfil do 
profissional docente quanto à sua utilização de ambientes virtuais de ensino. 
Aspectos como o tempo de uso, ambientes utilizados, nível de conhecimento, 
vantagens e dificuldades encontradas por cada usuário foram verificados. 

Ofereceu-se também um espaço para apontar funcionalidades incompletas ou 
com potencial para aprimoramento, bem como sugestões de novos plug-ins e 
extensões para os ambientes listados. Explicou-se, também, o objetivo geral da 
pesquisa, cabendo ao entrevistado decidir se receberá ou não atualizações a 
respeito da mesma no futuro. 

 Nesta etapa, também se realizou um levantamento dos principais ambientes 
virtuais de aprendizagem utilizados nas instituições de ensino brasileiras.  

3.2. Análise dos Resultados 

Marconi e Lakatos (2005) afirmam que questionários enviados para os entrevistados 
alcançam uma média de 25% de devolução. As taxas de resposta variam 
amplamente, dependendo de uma série de fatores como o relacionamento com seu 
público-alvo, o tamanho e a complexidade do questionário, os incentivos oferecidos 
e até o tema do seu questionário. Para questionários online, nos quais não há 
qualquer relacionamento prévio com os destinatários, uma taxa de resposta de 20% 
a 30% é considerada excelente. Uma taxa de resposta de 10% a 15% é um palpite 
mais conservador e seguro, caso ainda não tenha questionado sua população. 

Em um intervalo de 7 dias no mês de abril de 2015, 355 questionários foram 
enviados a profissionais de diferentes instituições de ensino e pesquisa. Ao todo, 78 
respondentes contribuíram com a pesquisa, caracterizando uma taxa de resposta de 
22%. 

3.2.1. Perfil dos Usuários 

Com relação ao uso de ambientes virtuais, verificou-se que 97% dos entrevistados 
utiliza algum tipo de AVEA atualmente, sendo o tempo médio de experiência com os 
mesmos de 8,42 anos. 

A Figura 1a ilustra os diversos ambientes virtuais utilizados pelos 
entrevistados. Mencionado em 75% das respostas, o Moodle se destaca como 
AVEA mais popular, seguido pelo TelEduc (19%) e Blackboard (6%). Outros 
ambientes citados (24%) incluem o UCSVirtual, LearningSpace, ATutor, AulaNET, 
WebCT, eCollege, ProInfo, AMEN, Ning, CoL, Dorekos, Claroline, Brian Honey, 
Rooda, Coursera, Khan Academy, Nimbus, Solar, WebAula, VirtualCurso e AmCorA. 
Na sequência, os respondentes deveriam então indicar como já atuaram em 
ambientes virtuais (Figura 1b), podendo desempenhar mais de um papel. Quanto ao 
perfil de uso dos AVEAs, além de atuarem como docentes, 28% também atuam 
como alunos e 5% dos respondentes afirmam desempenhar atividades como 
pesquisador, desenvolvedor ou outro perfil. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

5 

 

Figura 1 – (a) AVEAs utilizados; (b) Perfis dos usuários de AVEA 

Também foi verificado se a experiência de uso do ambiente virtual ocorreu na 
modalidade de ensino presencial ou à distância (Figura 2a). Observou-se que 72% 
dos respondentes utilizam em atividades a distância e 75% em atividades 
presenciais, sendo que eles poderiam atuar em ambas as modalidades 
simultaneamente. Para medir o nível de conhecimento de uso do ambiente virtual, o 
respondente deveria selecionar apenas uma opção que melhor descrevesse seu 
grau de familiaridade com o AVEA. Conforme ilustrado na Figura 2b, 67% informou 
ter conhecimento avançado, 19% conhecimento intermediário, 7% básico e 1% 
insuficiente. 

 

Figura 2 – (a) Modalidades de ensino em que os respondentes já utilizaram AVEAs; 
(b) Nível de conhecimento do AVEA por parte do usuário 

3.2.2. Dificuldades Encontradas pelos Professores no uso de AVEAs 

Cerca de 90% dos docentes entrevistados afirmaram enfrentar algum tipo de 
problema no uso de ambientes virtuais. Dentre as dificuldades técnicas apontadas 
pelos professores, destacam-se a instabilidade da rede e internet na instituição de 
ensino, baixa usabilidade, interfaces mal projetadas, bugs em certos 
módulos/ferramentas, gravação de aulas online, interação com alunos através de 
webconferência e chat e a personalização do ambiente. 

O acompanhamento de discussões no fórum também é visto como 
problemático, especialmente quando as turmas são compostas por um grande 
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número de alunos. Similarmente, gerenciar múltiplos cursos em um AVEA não é 
tarefa simples e a interface de avaliação de tarefas é pouco intuitiva, o que exige 
maior tempo e dedicação por parte do professor. 

Outra dificuldade diz respeito às diferentes versões do ambiente virtual. Uma 
mesma funcionalidade pode apresentar comportamento e aparência diferentes entre 
uma versão e outra e, na opinião de alguns entrevistados, a documentação não é 
clara o suficiente. 

Pedagogicamente, a falta de preparo e segurança para atuar como professor 
ou tutor de EaD é um fator importante, sendo citada em 16% das respostas. Outros 
fatores críticos incluem o conhecimento digital limitado (por professores e alunos), 
resistência ou falta de estímulo para utilizar o ambiente e falta de controle sobre o 
ambiente em que as atividades são realizadas. 

O tempo é relacionado de duas formas: o necessário para preparar/buscar 
materiais e o investido no atendimento individualizado aos alunos. Em ambos os 
casos, a percepção dos docentes é de que o AVEA exige mais deles em termos de 
carga horária. 

Há também o risco de evasão por parte do aluno, isto é, o abandono de um 
curso ou disciplina antes de sua conclusão. O tópico foi mais observado nas 
respostas de professores de cursos à distância, visto que o índice de desistência em 
cursos desta modalidade é maior do que em cursos presenciais. 

Por fim, apenas 10% dos respondentes não souberam responder à pergunta 
ou afirmaram não ter dificuldades. 

3.2.3. Funcionalidades Incompletas no AVEA 

Na sequência, perguntou-se a respeito de funcionalidades incompletas no AVEA, 
isto é, ferramentas do ambiente virtual que não atendem propriamente às 
necessidades do público docente. Cerca de 66% dos respondentes indicaram algum 
ponto a ser otimizado. Com relação às funcionalidade existentes, foram 
mencionados: 

• Módulos de interação síncrona - Ferramentas que possibilitam a 
comunicação em tempo real no AVEA (chat, webconferência) ainda são 
consideradas “primitivas” e pouco eficientes; 

• Interação - Número insuficiente de ferramentas e componentes que 
facilitem as interações entre alunos e professores/tutores; 

• Relatórios - Os relatórios disponíveis são pouco abrangentes e por vezes 
imprecisos, não oferecendo as condições necessárias para um 
acompanhamento efetivo de desempenho do aluno; 

• Integração com sistemas acadêmicos - Diversas instituições fazem uso de 
sistemas acadêmicos para controle de frequência, notas, 
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compartilhamento de materiais, dentre outros. A falta de integração entre 
o AVEA e tais sistemas frequentemente gera retrabalho para o professor; 

• Escrita e discussão de fórmulas matemáticas - A discussão online  de 
matérias das ciências exatas e da engenharia ainda é difícil no ambiente 
virtual, devido à dificuldade de escrita de fórmulas matemáticas; 

• Criação de grupos - Possibilidade de os próprios estudantes criarem 
grupos para a resolução de determinada tarefa, assim como é feito em 
sala de aula, sem que haja necessidade de intervenção por parte do 
professor; 

• Componente de gamificação - Incorporar mecânicas e elementos de jogo 
(como pontuações e recompensas) ao ambiente virtual, de modo a torná-
lo mais lúdico; 

• Interface - O layout pode ser melhor organizado, com maior ênfase na 
intuitividade e facilidade de uso. 

• Portfólio - Local onde o aluno possa postar vídeos, imagens, e arquivos 
diversos para fins avaliativos. O conteúdo estaria visível somente para o 
professor; 

• Learning Analytics - Métricas para avaliar o processo de ensino e 
aprendizagem no contexto do ambiente virtual; 

• Wiki - A edição na feramenta é complexa e por vezes a ferramenta é 
substituída por alternativas externas, como o Google Drive; 

• Autenticação através de redes sociais - Permitir logon e outras ações a 
partir das principais redes sociais da atualidade (Facebook, Twitter, 
Instagram…); 

• Interface de Notas - Com uma aparência “poluída”, a interface de notas 
dificulta a tarefa de visualizar as avaliações do aluno no AVEA; 

• O tratamento do conteúdo criado com o software educacional Hot 
Potatoes é incompleto e não apresenta o enunciado das questões; 

• Sistema de mensagens - O sistema de mensagens não permite escolher 
o conteúdo do assunto a ser colocado nas mensagens; 

• Navegação por links de páginas dos alunos - O AVEA não permite 
navegar por links de páginas dos alunos; 

• Banco de questões e questionário poderiam ser mais intuitivos. 

 Sobre as funcionalidades que ainda não estão disponíveis no AVEA, itens de 
diversos segmentos foram mencionados. Os conteúdos postados, por exmplo, 
poderiam estar mais vinculados ao calendário de execução da disciplina, sendo 
automaticamente disponibilizados para os alunos ao longo do período letivo. 
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 A falta de assistentes para interpretação de logs também foi considerada uma 
deficiência significativa, tanto no que se refere à sugestões de ação para o professor 
como a recomendação automatizada de conteúdos para os alunos. 

 Ainda de acordo com os entrevistados, o acompanhamento de múltiplos 
cursos/disciplinas é complexo, podendo ser melhorado. A inscrição de usuários em 
um conjunto de cursos também poderia ser facilitada. Outros fatores a serem 
otimizados incluem a customização de métricas para web analytics por tutores, 
experiência geral do usuário, edição colaborativa de textos, simulação de 
laboratórios e um maior foco nos recursos de acessibilidade. 

 Apenas 4% dos respondentes afirmaram não ter conhecimento suficiente das 
funcionalidades existentes para opinar. Embora não possuam relação direta com a 
questão, a falta de tempo e problemas de conectividade foram novamente 
mencionados como fatores críticos na utilização do AVEA. 

3.2.4. Melhorias Sugeridas para os AVEAs 

Uma vez cogitada a possibilidade de otimização das funcionalidades existentes no 
AVEA, 54% dos respondentes fizeram alguma sugestão. A geração de relatórios foi 
o item mais mencionado, ressaltando a necessidade de obter dados precisos sobre 
alunos que não entregaram uma determinada tarefa ou que não estão acessando o 
ambiente com frequência. 

Conforme descrito na seção anterior, recursos como o banco de questões e a 
Wiki requerem interfaces mais intuitivas. No caso da interface de notas, uma maior 
organização dos elementos se faz necessária para reduzir a complexidade de sua 
utilização. 

Maior possibilidade de personalização, melhorias gerais na ferramenta de 
chat e a simplificação do uso de Cohorts também foram listados, assim como a 
facilitação da edição da Wiki, ferramentas de acessibilidade (especialmente para 
deficientes auditivos), maior integração com redes sociais e opção de busca por 
postagens no fórum. 

Para a realização de questionários, a autenticação de usuário pode ser 
obrigatória. Tarefas poderiam ser realizadas em lote, principalmente no caso das 
atividades ligadas ao design instrucional e à tutoria. Aspectos de gamificação foram 
novamente citados, com a proposta de conferir aspectos mais dinâmicos e atrativos 
ao ambiente. 

Em comparação com outros serviços como o YouTube e Netflix, o streaming 
de vídeos utilizado pelo AVEA ainda pode melhorar segundo os entrevistados. Ainda 
assim, é preciso levar em conta as variações em termos de conectividade, 
apontadas pelos professores em diversas respostas. 

A necessidade de capacitação por parte dos professores também foi 
mencionada como um ponto a ser melhorado no uso de ambientes virtuais de 
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ensino, além de uma maior possibilidade de comunicação, compartilhamento e 
produção de conteúdos. 

3.2.5. Sugestões de Novas Funcionalidades 

Por fim, solicitou-se aos docentes que contribuíssem com a pesquisa por meio da 
sugestão de novas funcionalidades para o AVEA. Ao todo, 69% dos entrevistados 
responderam à pergunta, ainda que alguns a tenham confundido com a questão 
anterior (melhorias sugeridas). Por "funcionalidades novas", entendem-se aquelas 
que ainda não estão disponíveis no ambiente virtual, seja no conteúdo de uma 
versão oficial, ou mesmo através de um plug-in desenvolvido por terceiros. 

A maioria dos respondentes sugeriu a criação de assistentes inteligentes para 
o AVEA, como avatares, chatterbots ou agentes pedagógicos afetivos. Tais 
ferramentas poderiam ser direcionadas ao professor (facilitando a análise de sua 
performance e sugerindo ações apropriadas) ou ao aluno. Neste último caso, os 
agentes atuariam como tutores online, para auxiliar os estudantes durante a 
realização de trabalhos e tarefas. 

Ainda no sentido de assistentes inteligentes, professores mencionaram a 
possibilidade de o ambiente sugerir materiais e conteúdos com base no 
comportamento dos alunos (sistemas de recomendação baseados em ontologias). 
Desta forma, o atendimento individualizado seria mais fácil e eficaz. 

Tarefas recorrentes como fazer a chamada e notificar alunos que não 
entregaram um determinado trabalho também foram citadas. A formação de grupos 
para trabalhos, que frequentemente exige o intermédio do professor, poderia ser 
feita no próprio ambiente, conferindo maior autonomia aos alunos e exigindo menos 
tempo do professor. Além destas, a lista de sugestões inclui um contador de 
palavras/restrição de caracteres em questões do tipo "ensaio", criação de atividades 
colaborativas e a integração com aplicações desenvolvidas em outras linguagens. 

Dentre as funcionalidades sugeridas, contudo, observou-se que muitas já são 
atendidas pelo ambiente de alguma maneira. Estas podem simplesmente não ser 
utilizadas ou mesmo conhecidas pelos entrevistados. É o caso dos agentes 
inteligentes (mencionados no início desta seção), bem como dos relatórios de 
acompanhamento dos alunos, do mecanismo de identificação de plágio em tarefas e 
da integração com redes sociais, conteúdos externos e MOOCs (Massive Open 
Online Course). 

No que diz respeito à gamificação, solicitou-se que sejam incorporados ao 
ambiente virtual aspectos de jogo, semelhantes a badges (oferecidos pelo Moodle 
desde sua versão 2.5). Quanto à navegabilidade, foi apontada a navegação 
semântica com topic maps. Já para as avaliações, um sistema robusto para 
aplicação de provas presenciais foi requisitado, o qual transmita as avaliações para 
as coordenações dos cursos posteriormente. 
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Interfaces adaptáveis ao perfil do aluno, espelhamento de cursos, integração 
de mapas conceituais, comunicação com sistema acadêmico, portfólios 
compartilhados e espaço para interação e troca de conteúdos entre alunos (grupos 
semelhantes a uma rede social) também compõem a lista. 

E se por um lado há diversas ferramentas a serem criadas, por outro existem 
algumas a serem descontinuadas. Na percepção de um dos respondentes, certas 
funcionalidades são melhor atendidas por outros meios, não havendo a necessidade 
de mantê-las no AVEA. A interação por vídeo, por exemplo, poderia ser realizada 
exclusivamente pelo software Skype, da Microsoft, da mesma forma que o Sistema 
de Mensagens Instantâneas poderia ser substituído pelo WhatsApp e o Gmail 
poderia ser adotado como sistema de e-mail padrão. 

4. Metodologia de Pesquisa 

Ainda que a grande maioria dos profissionais entrevistados faça uso regular de 
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, uma série de limitações técnicas e 
pedagógicas impedem que estes atinjam o potencial máximo oferecido por tais 
ferramentas digitais. 

Do ponto de vista tecnológico, percebe-se uma deficiência em ferramentas 
que foquem no papel desempenhado pelo docente. O caso da avaliação de tarefas é 
um exemplo de tarefa recorrente e previsível, mas que, por não estar completamente 
adequado à realidade do professor, acaba por exigir mais tempo e envolvimento do 
que o necessário. 

Por outro lado, percebe-se que muitas das necessidades apontadas como 
“novas” já fazem parte do núcleo de ferramentas do AVEA (neste caso, o Moodle) ou 
estão disponíveis através de plug-ins desenvolvidos por terceiros. Um maior esforço 
na pesquisa e qualificação para o uso dos ambientes, portanto, poderia sanar 
algumas das dificuldades abordadas pelos educadores. 

Diferentemente das questões particulares de cada ambiente – como a 
disponibilidade de ferramentas, qualidade dos relatórios, interfaces pouco intuitivas – 
os aspectos estruturais e motivacionais por trás do uso de AVEAs não possuem uma 
solução simples. De acordo com Giardino e Cerqueira (2011), a existência de 
ferramentas elaboradas por si só não é suficiente para a otimização do processo 
educacional assistido por novas tecnologias. Assim, a capacitação de professores e 
alunos e uma maior interatividade com os recursos existentes no AVEA se tornam 
imprescindíveis. 

Como futuro trabalho, pretende-se investigar mais a fundo os fatores que 
distanciam os docentes do ambiente virtual, bem como desenvolver um plug-in para 
o AVEA Moodle que leve em consideração as necessidades apontadas pelos 
professores entrevistados. 
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RESUMO 
O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio (TIMS) no 
processo de ensino e aprendizagem perpassa a legislação educacional quando prevê 
normas, no âmbito dos Conselhos Municipais de Educação, que proibem o uso de 
celular em sala de aula, exceto para atividade pedagógica. Com base nessa exceção 
que trata a lei, como está sendo o uso das TIMS na prática dos professores como 
ferramenta pedagógica para Educação a Distância na UFPI e UFCG? A reflexão 
desse artigo visa construir estratégias para o uso das TIMS nas duas IFES. Com base 
numa pesquisa realizada a partir da parceria entre a Universidade Federal de 
Campina Grande - UFCG  e a Universidade Federal do Piauí – UFPI foi possível 
pensar estratégias para inserção das TIMS no processo educativo em EaD nas duas 
universidades virtuais - UVI. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo com 36 
professores das duas instituições. Como técnica de pesquisa foi aplicado um 
questionário semi-estruturado e análise das plataformas virtuais das duas instituições. 
Como resultado destaca-se que o uso das TIMS tem dinamizado ainda mais o 
processo de ensino e aprendizagem a partir da superação da separação entre alunos 
e professores e da interação com base numa nova noção de tempo e espaço que 
ocorre o processo educativo.  
Palavras-chaves: Tecnologias Móveis e Sem Fio. Universidades Virtuais. Educação a 

Distância.   

ABSTRACT 
The use of Mobile and Wireless Information and Communication Technologies 
(MWICT) in teaching and learning process permeates the educational legislation when 
expected standards under the Municipal Councils of Education, banning cell phone use 
in the classroom, except for pedagogical activity. Based on this exception that comes 
to the law, what has been the practice of teachers regarding the use of MWICT in 
distance education? What this technology uses in the educational process and 
distance learning in the activities developed in Ead UFPI and UFCG? The reflection of 
this article aims to map out the possibility of using MWICT into pedagogical practice for 
an interactive distance education. Based on a survey conducted through a partnership 
between the Federal University of Campina Grande - UFCG and the Federal University 
of Piauí - UFPI it was possible to think of strategies for inclusion of MWICT in the 
educational process in distance education in both virtual universities - UVI. For this 
purpose, a field research with 36 teachers from both institutions was carried out. As a 
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research technique was applied a semi-structured questionnaire. As a result it is 
emphasized that the use of MWICT can further streamline the process of teaching and 
learning from the overcoming of separation between students and teachers and 
interaction based on a new concept of time and space that is the educational process. 
Keywords: Mobile Technologies and Wireless. Virtual Universities. Distance education. 

INTRODUÇÃO 

A reflexão desse artigo partiu de um caso que foi bastante divulgado na 
mídia em que um aluno processou o professor por ter tomado o aparelho 
celular no meio de uma aula, fato ocorrido em Tobias Barreto no Estado de 
Sergipe, segundo o qual a decisão foi favorável ao professor. Diante da 
sociedade da informação, em que as tecnologias móveis estão sendo cada vez 
mais disseminadas, a atitude da professora pode ser repensada, na medida em 
que há possibilidade de apropriação das tecnologias na prática pedagógica do 
professor, criando um campo de estudos específicos, uma nova possibilidade 
de ensino e aprendizagem que Laouris & Eteokleous (2005) denominou de 
aprendizagem móvel ou m-learning (mobile Learning), segundo Oliveira e et all 
(2014).  

Conceitualmente a aprendizagem móvel é aquela segundo a qual ocorre 
facilitada pelo uso de dispositivos móveis, tais como: celulares, iPods, laptops, 
tablets e smartphones. Visando potencializar o uso das TIMS como ferramenta 
pedagógica a pesquisa buscou mapear como os professores têm utilizados as 
TIMS e destacar as possibilidades do uso dos dispositivos móveis a partir da 
experiência desenvolvida por professores na Universidade Federal do Piauí – 
UFPI e da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no processo de 
ensino e aprendizagem a distância. Uma parceria em pesquisa que vem sendo 
construída nos dois últimos Congressos Brasileiro de Ensino Superior a 
Distância - ESUD.  

Com esse trabalho pretende-se alargar as possibilidades de uma 
educação a distância com base na superação dos entraves de um modelo de 
educação tradicional, que ainda são obstáculos para o modelo de educação a 
distância, como a interação entre discentes, professores e atividades 
pedagógicas. Os resultados demonstraram a importância da otimização do 
potencial das plataformas com o uso das TIMS, tanto do ponto de vista 
tecnológico quanto pedagógico. Diante dessa realidade, o acesso à educação 
para todos, em qualquer lugar e a qualquer hora, para qualquer idade e em 
diferentes formatos, torna-se ainda mais possível com o uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio.  

 
2 O MODELO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VIA WEB 2.0 DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PÍAUÍ E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CAMPINA GRANDE 

A Educação a Distância – EAD via WEB 2.0, apesar de não ser algo 
recente, vem assumindo um papel importante no sistema educativo mundial, 
visto que ela pode se tornar um mecanismo que venha possibilita o acesso ao 
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ensino superior àqueles que se encontravam à margem da educação e sem 
perspectiva de crescimento profissional e pessoal.  

O desenvolvimento das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) tem provocado a implantação de Universidades Virtuais 
em todo país, um crescimento que se utiliza de canais de interação Web no 
seu processo de ensino e aprendizagem. Diante desse marco, a Universidade 
Federal do Piauí – UFPI (2006) e a Universidade Federal de Campina Grande 
– UFCG (2003) vêm desenvolvendo seus projetos institucionais com a criação 
de cursos de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa na/para 
educação a distância, além de aderirem, também, projetos induzidos pelo 
Ministério de Educação. Visando melhorar as propostas em andamento e 
defendendo um modelo de educação a distância interativo, instituíram o projeto 
de pesquisa envolvendo as duas IFES intitulado: O uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio na EaD, cujo objetivo é 
desenvolver um modelo de educação a distância que tenha como pressuposto 
a educação colaborativa e interativa, sendo o aluno virtual o eixo central do 
modelo pedagógico e das tecnologias da informação e comunicação a serem 
adotadas.  

A perspectiva de oferta de educação, na modalidade à distância, vem 
contribuindo para atender ao propósito da inclusão ao sistema educacional 
público, a partir da construção de políticas públicas educacionais voltadas para 
essa modalidade. O recorte desse artigo visa apresentar os primeiros 
resultados da pesquisa de maneira que as instituições de ensino superior que 
trabalham através da Web 2.0 possam otimizar o processo de ensino e 
aprendizagem através do uso de dispositivos móveis e sem fio. 

 A maioria dos trabalhos pesquisados acerca da Educação a Distância 
tem como problema explicar se o modelo pedagógico por elas adotado é 
eficiente e se tem qualidade. Outras questões estão centradas em desenvolver 
a metodologia de como ensinar no novo modelo de educação em que alunos e 
professores estão em tempo e lugares diferentes. Nesse sentido, busca pensar 
um novo problema em relação às universidades virtuais: como o uso dos 
dispositivos móveis e sem fio pode contribuir para otimizar o processo de 
ensino e aprendizagem em EaD ?  
 
3 REFERENCIAS TEÓRICAS 

A pesquisa buscou responder as questões colocadas por Rosenberg 
(2008), quando expõe que a Web 2.0 representa a nova geração de estratégias 
de estudo em que estudantes se tornam professores, professores se tornam 
facilitadores e todos se tornam “contribuidores” do conhecimento, assim como 
bons “consumidores” do conhecimento. Corroborando com essa perspectiva 
destaca-se também Ehlers (2008), segundo o qual expõe a seguinte 
problemática: como podemos promover acesso a todos, melhorar o uso de 
habilidades e promover qualidade na usabilidade?  

Uma sociedade que promove inovações e desenvolve-se por meio de 
estudo deve ter todos (todo mundo) juntos, uma vez que nós não podemos 
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perder as mentes criativas daqueles que não têm acesso à educação, à 
tecnologia, ao estudo e a infraestrutura do conhecimento. Nesse ponto, E-
learning para todos requer romper as barreiras para aqueles que não têm 
acesso às novas infraestruturas do conhecimento. Dessa forma, a inclusão 
envolve abrir um convite a todos os grupos (stakeholder groups) em direção ao 
diálogo de como as barreiras da motivação, tecnologia, da pedagogia e de 
acesso podem ser vencidas. (EHLERS, 2008).  

O cenário da atual sociedade passa por mudanças contínuas, com 
destaque no aspecto da inovação tecnológica e sua repercussão nas 
modalidades de educação, especialmente no ensino superior. Um novo modelo 
de sociedade que Giddens (1991) caracterizou como uma mudança de uma 
sociedade baseada na manufatura de bens materiais para um relacionado com 
a informação e Castell (2005) intitulou de sociedade em rede. Nesse cenário, 
as novas tecnologias são elementos importantes para a construção de novas 
práticas de ensino e aprendizagem dentro desse novo modelo de sociedade 
em que praticamente todo o desenvolvimento socioeconômico está centrado 
em torno do armazenamento, processamento, disseminação, valorização e 
acesso às informações.  

As políticas nacionais de educação, que seguem os atos de elaborar, 
executar e avaliar, são de competência do Poder Executivo, através do 
Ministério da Educação, que, por sua vez, regulamenta e fiscaliza o 
funcionamento de instituições de ensino superior. A Educação a Distância 
representa uma modalidade de extrema importância entre as políticas 
educacionais no Brasil. Nesse sentido, foi estabelecida a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que definiu que a Educação a distância é caracterizada pela realização 
de um processo de ensino-aprendizagem com mediação docente e de recursos 
didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 
tecnológicos de informação e comunicação, utilizados isoladamente ou 
combinados. Neste processo de ensino são dispensados os requisitos de 
frequência obrigatória vigentes para a educação presencial.  

Com o advento da Web 2.0, da lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
que em seu artigo 80 previu a Educação a Distância e a criação da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB, surgiram, no Brasil, a partir dos anos 90, 
as universidades virtuais – UVI. Estas são conceituadas como instituições de 
ensino superior que desenvolvem projetos educacionais a distância se 
utilizando de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s em que 
alunos e professores estão em tempos e espaços diferentes. 

A LDB no art. 80 determinou que o Poder Público incentivasse o 
desenvolvimento de Educação a distância – EAD  em todos os níveis. Para 
isso, os cursos serão oferecidos por Instituições, especificamente, 
credenciadas pela União, em que a responsabilidade pelas normas de 
produção, controle e avaliação de cursos e programas de EaD e a autorização 
para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, 
podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. O 
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Decreto-Lei n.º 5.622, que regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
caracterizou a EaD 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. (Decreto-Lei n.º 5.622, art. 1º, 2005).  

Como política pública, as universidades virtuais são instrumentos para o 
desenvolvimento regional, ao permitir que pessoas residentes nos mais 
distantes lugares do país possam estudar e se profissionalizar. Desenvolver a 
capacidade de uso e sistematização do perfil do aluno virtual é tarefa que pode 
garantir o sucesso na formação e a formação do cidadão capaz de agir 
localmente, provocando a inclusão social e redução das desigualdades sociais 
tão fortes ainda em nosso país. Nesse sentido, a Educação a Distância - EaD 
deve ser contextualizada, significativa e colaborativa, quando na rede flutuam 
instrumentos privilegiados de inteligência coletiva, capazes de gradual e 
processualmente fomentar uma ética por interações, assentada em princípios 
de diálogo, de cooperação, de negociação e participação. (MORAES, 2001, p. 
69). 

O Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da 
Educação em 2005, via Fórum das Estatais pela Educação, objetivou construir 
um Sistema Nacional Integrado de Educação Superior à Distância, onde se 
pretende sistematizar as ações, programas, projetos e atividades pertencentes 
às políticas públicas destinadas à ampliação e interiorização da oferta de 
Educação Superior gratuita e de qualidade no Brasil. 

No ano de 2006, após concorrer à Chamada Pública do Edital nº. 1, de 
20 de dezembro de 2005, MEC/SEED, a Universidade Federal do Piauí, em 
consórcio com os Governos Federal, Estadual, UESPI, CEFET-PI e Municípios 
locais, elaborou o Projeto de criação do Centro de Educação à Distância 
(CEAD/UFPI). 

O curso inicial do Projeto fora o bacharelado em Administração, de 
caráter experimental, para o qual foram ofertadas 500 vagas distribuídas em 08 
polos – Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Bom Jesus, Esperantina, Piripirí e 
São Raimundo Nonato. Nesta primeira fase, o Banco do Brasil S/A destinou 
total apoio ao projeto, custeando um valor de R$ 1.800 reais por cada 
funcionário aprovado no primeiro concurso-vestibular de 2006. 

O curso tem uma metodologia de estudo que combina material 
impresso, áudios, vídeos, multimídia, Internet, videoconferências e fóruns, 
realizados na Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem, e-ProInfo, com 
uma viabilidade de mudança para a plataforma Moodle. 

A direção do CEAD está a cargo de um professor com conhecimentos 
profissionais e técnicos em EaD apoiado pelas secretarias e coordenações 
supra citadas. A Coordenação possui também um Laboratório de Educação à 
Distância (LED) que, a priori, passará por uma reforma e terá constante 
manutenção dos seus equipamentos operacionais (comutadores, rede, etc.). 
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Para tudo, existe quadro de Recursos Humanos constituído por professores, 
técnicos administrativos, alunos e tutores a qual são constantemente 
aprimorados mediante cursos de capacitação ministrados por profissionais da 
UFPI e de outras IES. 

Atualmente a UFPI/CEAD oferece quinze graduações, sendo destas três 
bacharelados e quatorze pós-graduação lato sensu e um mestrado profissional 
em matemática em rede – PROFMAT.  

A Universidade Federal de Campina Grande - UFCG foi criada pela Lei 
nº 10.419 de 09/04/2002, fruto do desmembramento da Universidade Federal 
da Paraíba – UFPB. Com sede em Campina Grande, possui uma estrutura 
multicampi formada por onze centros distribuídos na Paraíba. Ao longo dos 
anos a UFCG expandiu e multiplicou seus cursos promovendo a inclusão 
social, desenvolvimento econômico e tecnológico. Em um novo cenário de 
expansão, a UFCG contempla, hoje, um projeto de universidade que inclui a 
modalidade de educação a distância. Neste sentido, investe em um novo 
paradigma educacional, focado em ações inovadoras que se baseia em 
modernas metodologias e posturas didáticas através dos mais recentes 
recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC´s), que dão origem 
à UFCG VIRTUAL.  

A UFCG VIRTUAL, ciente de sua responsabilidade na formação integral 
do ser humano bem como de sua integração na sociedade, busca fazer uso de 
um conjunto de estratégias, oferecidas pela educação a distância, para romper 
as barreiras do tempo e espaço físico, oportunizando a todos o acesso às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão ofertados pela Instituição. Para 
tanto, foi criada a Coordenação de Educação a Distância - CEAD pela 
Resolução do nº 03/2003 do Colegiado Pleno, setor responsável pela 
educação a distância na UFCG, tendo como atribuições a coordenação, 
planejamento, desenvolvimento e execução dos processos que permeiam a 
estruturação da EaD na UFCG. 

A Coordenação de Educação a Distância da UFCG – CEAD, com base 
na legislação supracitada, elaborou um Plano de Desenvolvimento Institucional 
– PDI - UFCG VIRTUAL cuja missão definida foi a de instituir e consolidar a 
modalidade de Educação a Distância – EaD na UFCG, tendo a EaD como 
estratégia de inclusão social e garantia dos direitos humanos de forma 
indissociável, interdisciplinar e multinstitucional. Para tanto, colocou como 
propostas para quatro anos as seguintes metas: 1. Credenciar a UFCG para o 
oferecimento da modalidade de Educação a Distância - EaD; 2. Criar cursos de 
graduação e pós-graduação na modalidade EaD; 3. Criar Laboratórios de 
Educação a Distância – LAED-UFCG; 4. Instituir um Repositório Digital da 
UFCG – MIVIU@; 5. Implantar o Ambiente de Ensino e Aprendizagem – AVA 
Net UFCG; 6. Propor cursos e programas de capacitação em EaD para 
docentes, discentes e técnico-administrativo; 7. Propor uma resolução que cria 
a bolsa de tutoria para as atividades de ensino e de extensão a distância; 8. 
Implantar os Polos de Apoio Presencial nos Centros da UFCG– PAP da UFCG; 
9. Desenvolver projetos de pesquisa e extensão em Educação a Distância; 10. 
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Incentivar e apoiar docentes, discentes e técnicos administrativos em ações 
voltadas para Educação a Distância no âmbito da UFCG. 11. Promover a 
elaboração de recursos didáticos pedagógicos voltados para educação a 
distância; 12. Incentivar a produção científica em EaD; 13. Instituir a Resolução 
que permite o uso dos 20% do ensino presencial a distância, conforme Portaria 
Ministerial Nº 4059, de 10 de dezembro de 2004; 14. Instituir e fomentar o 
Grupos e projetos de pesquisa de pesquisa em EaD na UFCG.  
 A universidade Federal de Campina Grande vem dando seus passos 
para inclusão da modalidade a distância através das seguintes ações 
realizadas: 

1. Instituição de um Plano de Desenvolvimento Institucional em EaD para a 
UFCG – UFCG VIRTUAL; 

2. Implantação do Portal Virtual de Ensino e Aprendizagem a Distância - 
http://www.virtual.ufcg.edu.br/site/ 

3. Início do Curso de Especialização em Direitos Humanos – em 
andamento, com 120 alunos matriculados e com Polos da UFCG em 
Sousa, Sumé e Cajazeiras com extensão em São João do Rio do Peixe; 

4. Realização do Curso de capacitação para professores da UFCG em “o 
uso da plataforma Moodle” – AVA Net UFCG; 

5. Aprovação da participação no Programa de Mestrado em Administração 
Pública em Rede Nacional – PROFIAP; 

6. Aprovação e execução do Curso de Extensão “Aluno Integrado” 
vinculado ao Programa e-PROINFO do MEC; 

7. Aprovação do projeto de extensão tecnológica PROSIG no Edital 
REDES DIGITAIS para capacitação de gestores municipais na Lei da 
Informação e Comunicação, bem como a implantação de um sistema de 
informação nas prefeituras municipais; 

8. Inclusão da UFCG na Rede UAB através do Mestrado em Matemática – 
PROFMAT (em funcionamento desde 2010) para professores de 
Educação Básica e do Mestrado em Letras (entrou em funcionamento 
em 2012); 

9. Criação do Grupo de Estudos e Pesquisa em EaD da UFCG, cadastrado 
no CNPQ ; 

10. Criação da proposta de resolução que disciplina o uso dos 20% a 
distância do ensino de graduação presencial; 

11. Criação do projeto dos Polos de Apoio Presencial – PAP da UFCG nos 
campus de Sousa, Cajazeiras e Sumé; 

12.  Formação e implementação das comissões para a criação do curso de 
licenciatura em Artes Visuais; 

13. Realização do II curso de capacitação para professores e tutores para o 
uso da plataforma Moodle.    

Nas ações realizadas vem se dialogando com projetos de pesquisa na 
área de Educação a Distância como uma possibilidade de inovar e 
potencializar as ações em parceria com outras instituições superiores como 
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a Universidade Federal do Piauí no que se refere ao uso dos dispositivos 
móveis e sem fio o qual se passa a apresentar as possibilidades a partir da 
pesquisa realizada com 36 professores das duas instituições.  

 
4 O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
MÓVEIS E SEM FIO E A POSSIBILIDADE M-LEARNING NA UFCG E UFPI 
 

Pensar em um e-learning menos associado a um curso e mais voltado 
ao conhecimento requer considerar o uso da Web 2.0 como fundamental. Para 
tanto, requer o uso de novas ferramentas pedagógicas e tecnológicas, assim 
como as wikis, blogs, podcasts e videocasts, mensagens instantâneas, e redes 
de relacionamento, que dão aos profissionais do ensino não somente novas 
oportunidades de criar e distribuir conteúdo, mas novas formas de criar 
interação entre os estudantes, tudo isso associado a uma plataforma de ensino 
e aprendizagem interativa. 

Após uma análise das plataformas virtuais de ensino-aprendizagem das 
duas instituições, percebe-se que essas plataformas estão aquém do que pode 
representa uma inovação, pois, de modo geral, não refletem o equilíbrio 
necessário entre o aspecto pedagógico e o tecnológico propugnado pela 
Educação a Distância, tampouco exploram as potencialidades oferecidas pela 
Web 2.0.  

As plataformas proporcionam pouca informação a respeito dos cursos (e 
recursos) oferecidos, limitam o acesso de usuários visitantes, não são de fácil 
utilização – muitas vezes há links e mesmo barras de rolagem que não 
funcionam. A acessibilidade para pessoas deficientes é o quesito menos 
atendido. O aluno virtual não é instigado ao autodidatismo, a não ser copiar 
textos, receber os textos, enviar material e ter acesso a materiais instrucionais. 
Falta a disponibilidade de bibliotecas virtuais e há dificuldades de acesso ao 
conteúdo. As plataformas tanto da UFCG quanto da UFPI não são interativas, 
mas estáticas de conteúdo informacional. Não há domínio na produção do 
conteúdo autoinstrucional e das novas tecnologias interativa de educação a 
distância. Como base nesse problema se passou a refletir as possibilidades de 
inovação a partir do uso das TIMS.  

O contexto que marca o século XXI está sendo a inovação e o 
desenvolvimento dos mais sofisticados meios tecnológicos de informação e 
comunicação, seu acesso a grupos cada vez mais diversificados e a 
incorporação dessa tecnologia como ferramenta para ensinar e aprender. As 
Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem fio – TIMS vêm 
tendo maior acesso, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) publicados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD realizada em 2013, a ampliação da investigação da utilização da Internet 
por meio de diversos equipamentos (microcomputador, telefone móvel celular, 
tablet e outros) estimou-se em 85,6 milhões (49,4% da população) do 
contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, 
pelo menos uma vez, no período de referência dos últimos três meses (últimos 
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90 dias que antecederam ao dia da entrevista). Se fosse mantido o mesmo 
escopo adotado nas investigações anteriores, nas quais se pesquisava a 
utilização da Internet por meio de microcomputador, esse percentual seria de 
45,3% (78,3 milhões de pessoas). Em relação a pesquisa realizada nas duas 
instituições, se pode constatar pelo gráfico 1 – Uso de recurso de interatividade 
nas duas instituições, que há um contexto favorável a inovação no processo de 
ensino e aprendizagem com as TIMS 
 
 

Gráfico 1 - Uso de recurso de interatividade em sala de aula 
 

 
Fonte: pesquisa realizada com 36 professores da UFCG e UFPI no período de fevereiro a 

agosto de 2015. 

A posse de telefone móvel celular para uso pessoal, considerado em seu 
planejamento indicador-chave das TIC’s, aprovado na Cúpula Mundial da 
Sociedade da Informação (World Summit on the Information Society - WSIS), 
realizada em Genebra em 2005, teve um crescimento com a prevalência do 
mesmo percentual de uso de computador, provocado pela diminuição dos 
preços dos celulares e tablets, tornando este um grande potencial como um 
dispositivo móvel educacional e possibilitando maior acesso a internet. No caso 
dos professores pesquisados das duas instituições, 76% possui o smartphone.  
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Gráfico 2 - Posse de Smartphone e Tablet 

 

Fonte: pesquisa realizada com 36 professores da UFCG e UFPI  no período de fevereiro a 
agosto de 2015. 

Segundo os dados do IBGE, o percentual de domicílios que utilizam 
telefone móvel celular é de 53,6% (ou 16,8 milhões), de tablets 17,2% (ou 5,4 
milhões), televisão 2,7% (ou 832 mil) e outros equipamentos 0,7% (ou 210 mil). 
A Região Norte apresentou o maior percentual de domicílios que utilizavam o 
telefone móvel celular para acesso à Internet (75,4%), enquanto nas demais 
Grandes Regiões predominava o microcomputador. O uso do tablet era maior 
na Região Sudeste (19,2%), frente à média nacional de domicílios que usavam 
esse equipamento no acesso à Internet (17,2%).  

Observou-se, na análise por distribuição etária, que os grupos mais 
jovens registravam os maiores percentuais de utilização da Internet. O grupo 
formado por pessoas de 15 a 17 anos de idade alcançou a maior proporção, 
75,7%, sendo 49,4% a média nacional em 2013. Em todos os grupos 
compreendidos na faixa de 10 a 39 anos de idade, o uso da Internet 
ultrapassava 50%. Os percentuais decresciam com o aumento da idade, sendo 
que a menor proporção foi observada entre as pessoas de 60 anos ou mais de 
idade (12,6%).  

Em 2013, mais da metade (53,8%) das pessoas ocupadas utilizava a 
Internet, enquanto entre as não ocupadas à proporção chegou a 43,9%. 
Segundo os grupamentos ocupacionais, os profissionais das ciências e das 
artes apresentaram o maior percentual de pessoas que utilizavam a Internet 
(91,3%), seguidos pelos grupamentos dos membros das forças armadas e 
auxiliares (88,9%), dos trabalhadores dos serviços administrativos (85,5%), dos 
dirigentes em geral (83,5%) e dos técnicos de nível médio (82,1%). Esses 
dados nos permite afirmar que houve um aumento do acesso a informação, na 
interação e na conectividade com o mundo virtual, gerando uma disseminação 
do conhecimento e das culturas. Como o perfil dos professores apresenta uma 
inclusão com o trabalho com educação a distância, conforme gráfico abaixo é 
possível pensar no modelo de educação a partir do uso das TIMS. 
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Gráfico 3 - Experiência em EaD 

 

 
Fonte: pesquisa realizada com 36 professores da UFCG e UFPI  no período de fevereiro a 

agosto de 2015. 

 
Observa-se que as tecnologias móveis e sem fio, como o telefone celular 

e o tablet, têm aumentado seu poder de influência nos últimos anos, 
tendenciando a serem as mais populares no Brasil, por isso, apresentam-se 
capazes de possibilitar diversos tipos de comunicações e interações entre as 
pessoas, o que viabiliza a implantação de uma educação m-learning. Para 
tanto, requer um conjunto de estratégias de planejamento e capacitação para 
fazer com que esse recurso seja otimizado nas atividades de ensino. Na 
pesquisa realizada nas duas instituições, 100% dos professores afirmaram ter 
interesse no uso das TIMS e 53% indicaram ter conhecimento de como essas 
TIMS podem ser utilizadas na Ead.  

 
 

Gráfico 4 - Conhecimento do uso do TIMS na EaD 

 

Fonte: pesquisa realizada com 36 professores da UFCG e UFPI no período de fevereiro a 
agosto de 2015. 

 
 As últimas questões pesquisadas com os professores que usavam os 
dispositivos móveis e sem fio, seja o tablet ou smartphone, foram a respeito de 



  

XII - Congresso Brasileiro de 

Ensino Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 

Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015-3.12.2015 

UNIREDE 

 

 

como, a partir de sua prática, estavam sendo apropriadas as TIMS no processo 
de ensino e aprendizagem em EaD e as respostas obtidas foram as seguintes: 
- através da interação rápida entre professores e alunos, pois toda mensagem 
de conteúdo e atividades é transmitida e recebida mais rapidamente, além de o 
processo ocorrer de maneira mais dinâmica. 
 - através do compartilhamento e gestão de informação, como acesso rápido ao 
conteúdo exposto pelo professor e recebimento de referências bibliográficas, 
inclusive troca de rascunhos entre alunos e debates sobre o tema, via 
aplicativos de mensagem instantânea que também proporcionam envio de 
imagem, áudio e vídeo, como Whatsapp, Facebook Messenger, Kik Messenger 
e Hangout, o que garante rapidez de acesso a informação e produção de 
conteúdo. 
- através do acesso à rede virtual de informações e produção de conteúdo da 
aula: permitindo um poder de pesquisa maior, uma vez que os alunos podem 
rever tudo que foi exposto, a partir do uso ferramentas de gravação de áudio e 
de captura de imagens.  
- através da conectividade: que facilita a produção em grupos de pesquisa e de 
seminários, proporcionando uma maior integração entre os alunos e entre 
professor-aluno. 
- o uso, ainda maior, das plataformas virtuais de aprendizagem proporcionando 
um tempo menor na realização das atividades disponibilizadas a partir do 
acesso através da rede móvel; 
 - criação de comunidade de aprendizagem – CA – através de grupos no 
Whatsapp ou Facebook, que garantem uma maior interação. 
- gestão administrativa e pedagógica mais eficiente, democrática e 
transparente. 
 
CONCLUSÃO 

Observou-se então que o uso das TIMS é possível e já começou a 
acontecer e provocar impacto nas ações pedagógicas em EaD nas duas 
instituições pesquisadas, faltando ampliar o acesso e incorporar como 
ferramenta para ensinar e aprender, visando potencializar o que já vem sendo 
realizado.  

A apropriação das TIMS é um passo importante na construção do 
projeto de EaD, uma vez que esse suporte deve garantir um processo de 
interlocução permanente e dinâmico presente no modelo de educação a 
distância interativo. Para tanto, as duas instituições seguiram com a ideia de 
que o uso não só da rede comunicacional, viabilizada pela internet, mas 
também de outros meios de comunicação e interação, precisa ser incorporado 
de forma sistematizada e capacitada, pois esse processo pode vir marcar uma 
nova relação entre alunos e professores. Um ponto que precisa ser mais 
trabalhado nos projetos de educação a distância.  
 Com base na forma de utilização das TIMS, se pode afirmar que se trata 
de uma aprendizagem móvel (m-learning) associada a outras ferramentas já 
conhecidas e trabalhadas pelos professores como uma forma de integração 
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entre contextos educativos diferentes e em movimento com professores e 
alunos em tempos e lugares diferentes. 
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Resumo – A modalidade de ensino a distância, no Brasil, teve crescimento 
exponencial nos últimos anos. Isso se deu em virtude dos diferenciais 
disponibilizados por essa modalidade, destacando-se, por exemplo, a flexibilidade 
de horários, que possibilita aos alunos fazerem seus próprios turnos de estudo, 
além dos incentivos governamentais. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é 
uma etapa obrigatória e fundamental a ser cumprida pelo aluno e deve ser 
apresentado para a finalização de um curso. O SIAAC é um sistema web 
desenvolvido para o Moodle que possibilita o gerenciamento dos processos de 
orientação, elaboração, acompanhamento, supervisão e avaliação dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC). Este trabalho traz a percepção de professores 
sobre o uso do SIAAC na orientação de TCC de alunos dos cursos de Licenciatura 
em Informática e Licenciatura em Química na modalidade a distância, do Instituto 
Federal do Maranhão, em 8 polos distribuídos no Maranhão, no período de 
novembro de 2014 a junho de 2015. De modo geral o sistema foi avaliado 
positivamente pelos usuários professores. 

Palavras-chave: Orientação TCC; Percepção professores;Sistema Web.  

Abstract – The e-learning in Brazil had exponential growth in recent years. This 
was due to the differentials offered by this modality, highlighting, for example, 
flexible working, enabling students to make their own study shifts, in addition to 
government incentives. TCC is an obligatory and fundamental step to be fulfilled by 
the student and must be presented to the completion of a course. The SIAAC is a 
web system developed for the Moodle that enables the management of guidance 
processes, development, monitoring, supervision and evaluation of TCC. This work 
brings the perception of teachers on using SIAAC for the orientation of TCC 
students of Degree at Informatica and at Chemistry, in the Federal Institute of 
Maranhão, at 8 poles distributed in Maranhão, from November 2014 to June 2015. 
Overall the system was evaluated positively by teachers users. 

Keywords: TCC orientation; Perception of teachers; Web System. 
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Introdução 

As mudanças e os fenômenos ocasionados pela informatização intensificam o 
processo de globalização e atingem os diversos níveis da sociedade, principalmente, 
as formas de ensinar e as maneiras de acessar as informações (AMARILLA FILHO, 
2011). A EaD é conceituada como o processo de ensino e de aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou 
temporalmente (MORAN, 2002). O acesso a educação vem crescendo 
significativamente com a oferta na modalidade a distância (EaD), e os dados 
estatísticos demonstram enorme crescimento do setor em um curto espaço de 
tempo (MILL, 2009).  

 Paralelo a esse crescimento, surgem novas necessidades educacionais, 
correntes teóricas, metodologias de trabalho, concepções, dentre outras questões. 
Dentre estas, inclui-se o processo de orientação para produção do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), que se constitui uma das etapas obrigatórias de todo 
curso de graduação, representando um importante componente curricular que tem 
como finalidade a integração da prática com a teoria estudada ao longo do curso 
(BRASIL, 2005; SILVA et al, 2012; BENFATTI et. al, 2013).  

 Na etapa de TCC o aluno é orientado por um professor e apresenta o 
resultado do trabalho a uma banca examinadora ao final do curso. Na modalidade 
de ensino a distância a orientação de TCC também é mediada por tecnologias, não 
havendo consenso sobre quais tecnologias de informação e comunicação (TICs) são 
as mais adequadas para mediar esse processo (ARANTES et al., 2011; MASSI e 
SANTOS, 2014; OTERO et al, 2011). Muitos trabalhos relatam as dificuldades 
enfrentadas por alunos e professores na elaboração dos seus trabalhos de 
conclusão de curso (CARTAXO et al 2008; OTERO et al, 2011). 

De acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 
Distância (BRASIL, 2007), não há um modelo único para a EaD, o que permite às 
instituições utilizar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e 
recursos educacionais e tecnológicos, considerando as necessidades dos 
estudantes considerando que 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" (BRASIL, 2007, p.7). 

Com o objetivo de favorecer o processo de orientação de sua monografia e 
oferecer aos alunos, ferramentas que otimizem o processo de construção do TCC 
(SOUSA et al, 2014), foi criado, no âmbito da UAB do Instituto Federal do Maranhão, 
através da Diretoria de Educação a Distância (DEAD), um Sistema de 
Acompanhamento Acadêmico de apoio à produção do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) para o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle o qual foi chamado 
de SIAAC. O Sistema foi desenhado por uma equipe multidisciplinar da UAB/IFMA 
composta por pedagogos, desenvolvedores de sistemas, designers e web designers 
além de professores orientadores de TCC. 
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Este trabalho traz a percepção dos professores quanto ao uso do SIACC na 
orientação do trabalho monográfico dos alunos dos cursos de Licenciatura em 
Informática e Licenciatura em Química na modalidade a distância, do Instituto 
Federal do Maranhão, em 8 polos distribuídos no Maranhão, no período de 
novembro de 2014 a junho de 2015.  

 

O Sistema de Acompanhamento Acadêmico - SIAAC 

O SIAAC é um sistema web atrelado ao Moodle que possibilita o gerenciamento de 
todas as etapas de construção do TCC a saber: processo de orientação, 
acompanhamento e avaliação pelo professor orientador; elaboração do trabalho 
monográfico pelo aluno; supervisão de todo o processo pelo Coordenador de TCC.  
Permite realizar o acompanhamento da orientação dos TCCs, a partir do 
monitoramento individual dos alunos e do professor orientador, bem como a relação 
didática estabelecida entre eles visando dinamizar a gestão das ações pedagógicas 
(SOUSA et al, 2014). 

Foram desenvolvidos três interfaces distintas contendo disposições 
específicas para os diferentes perfis de usuários envolvidos no processo: Discente; 
Docente e  Coordenador de TCC. 

Na Interface do Discente utilizou-se atividades do tipo Envio de Arquivo Único, 
do próprio AVA Moodle, para que o aluno realizasse o envio das suas produções. 
Esta área do sistema foi projetada contendo quatro etapas, definidas a partir dos 
prazos estabelecidos pela coordenadoria de TCC para entrega. Esse recurso, 
desenvolvido por meio de programação PHP, favorece a visualização do andamento 
do processo por todos os envolvidos. O layout das etapas foi organizado com 
explicações sobre cada item a ser postado nas respectivas etapas, além dos prazos 
propostos pela Coordenadoria de TCC. Então o aluno, ao acessar a sala de TCC, 
visualizava o item ativo da etapa atual. 

 

Quadro 1: Informações disponibilizadas na trilha de desenvolvimento do módulo 
Web do TCC 

SITUAÇÃO IMAGEM DISPONÍVEL TEXTO DISPONÍVEL 

Etapa disponível Bandeira amarelo Aberto 

Etapa concluída sem feedback 
do orientador 

Bandeira verde Aguardando revisão 

Etapa concluída com feedback 
do orientador 

Bandeira verde Revisado 

Etapa não enviada Bandeira vermelho Não enviado 

Fonte: SOUSA et al, 2014. 
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O discente posta cada etapa no tempo pré-determinado pela coordenação. 
No decorrer da correção o orientador pode enviar novo arquivo pelo sistema. Caso o 
discente não realize a postagem no prazo, o sistema apresenta os itens da etapa em 
atraso na postagem subsequente. 

O sistema possibilita ao discente receber arquivos que o ajudarão na 
construção do seu trabalho de conclusão de curso enviados pelo seu orientador. E, 
para um melhor acompanhamento da sua real situação na construção de seu 
trabalho, o módulo Web apresenta uma trilha de desenvolvimento referente ao 
caminho percorrido segundo informações do Quadro 1 e Figura 1. 

. 

 

Figura 1 - Módulo Web para construção do TCC no AVA - Layout na visualização do 
discente 

O layout do docente (Figura 2) apresenta um quadro com a lista dos alunos 
que estão sendo orientandos e as etapas a serem cumpridas no desenvolvimento do 
TCC.  Quatro diferentes ícones (Quadro 2) são utilizados para indicar cada situação 
no processo da construção do trabalho monográfico. O docente poderá enviar 
materiais didáticos que poderão nortear o aluno quanto ao desenvolvimento do seu 
trabalho, além de enviar mensagens alertando sobre prazos de envio das etapas. 
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Quadro 2: Informações disponibilizadas na barra de progresso do módulo Web do 
TCC 

SITUAÇÃO ÍCONES INDICATIVOS 

Etapa disponível 
 

Etapa concluída sem feedback do 
orientador  

Etapa concluída com feedback do 
orientador  

Etapa não enviada 
 

Fonte: SOUSA et al, 2014. 

 

 

Figura 2 - Layout na visualização do docente 

Um menu na parte superior possibilita a disponibilização de vídeo de como 
utilizar o sistema, o cronograma da disciplina TCC, matéria complementares e o 
modelo de monografia e slides para a apresentação. Foram elaborados quatro 
ícones indicativos para cada situação no processo da construção do TCC como 
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mostra a Tabela 2, para visualização das etapas postadas pelos alunos. O 
orientador clica sobre o ícone indicativo. 

O modo de layout do coordenador, semelhante ao do orientador, permite o 
acompanhamento do desempenho dos discentes durante a elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Curso, através de uma listagem dos orientadores e de seus 
respectivos alunos. O coordenador poderá realizar o envio de mensagens 
informativas, advertidas, para docentes e discentes. Além do acompanhamento das 
ações dos alunos e orientadores, pelo quantitativo exposto de mensagens trocadas 
e postagens efetuadas, conforme visualizado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Layout na visualização do coordenador 

Metodologia 

Para realização do estudo, foram coletadas informações junto a 24 docentes que 
atuaram como orientadores de TCC dos alunos dos cursos de Licenciatura em 
Informática e Licenciatura em Química na modalidade a distância, no âmbito da 
Univerisdade Aberta do Brasil (UAB) do Instituto Federal do Maranhão.  Os alunos 
estavam distribuídos em 8 pólos da UAB no estado do Maranhão nos municípios de 
Porto Franco, Grajáu, Barra do Corda, Timbiras, Codó Caxias, Dom Pedro e São 
João dos Patos. 

Foi aplicado questionário semi-estruturado, desenvolvido no Google Forms e 
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disponibilizado on-oline, contendo questões de caracterização do usuário e 
perguntas específicas sobre a usabilidade do sistema de acompanhamento 
acadêmico do TCC, o SIAAC.  

A primeira parte do questionário permite revelar o perfil dos professores 
orientadores quanto a utilização de computadores e internet, titulação, frequência de 
uso do SIAAC e experiência em EaD. As perguntas específicas tratam de questões 
como usabilidade, velocidade, facilidade de uso, conteúdo da informação e 
apontamento de aspectos positivos e negativos do uso do sistema. 

Esta pesquisa caracteriza-se  por ter um caráter exploratório-descritivo e 
qualitativo. As pesquisas exploratórias tem por objetivo explicitar e proporcionar 
maior entendimento de um determinado problema, neste caso o acompanhamento 
de TCC. Ou seja, o  pesquisador procura um maior entendimento sobre o tema 
estudado (GIL, 2005). 

Resultados 

Dos 24 professores que participaram das orientações da turma 2014.2 dos cursos de 
licenciatura em Informática e licenciatura em Química, 15 responderam ao 
questionário. Do total, 53 % dos orientadores eram de docentes do próprio instituto e 
os demais colaboradores externos de outras instituições. 

Sobre o perfil 

Em sua maioria os professores possuem de 26 a 35 anos de idade (60%) 
sendo sua maioria homens (73,3%) com nível de formação variando entre 
especialistas e pós doutores. Todos utilizam computadores e acessam a internet a 
mais de 5 anos. Sobre o uso de aplicativos como editores de texto, planilhas 
eletrônicas e de slides, mais de 60% consideram ter um nível avançado para uso 
deste aplicativos. Quanto ao uso de aplicativos como o Corel Draw e Photoshop 
46,7% relatam ter um conhecimento insuficiente. 

Quando questionados sobre o uso e frequência de acesso à internet 100% 
dos professores acessam diariamente a rede mundial de computadores seja de casa 
ou da escola. Importante ressaltar que o acesso ocorre por meio de computadores  e 
notebooks(100%), Tablets (53%) e de smartphones (86,7%), com mais de 1 hora de 
acesso por dia (73,3%) para ler e enviar email bem como acessar redes sociais 
(93,3%). 

Ao serem questionados acerca de experiência anterior de orientação na 
modalidade a distância 60% dos entrevistados disseram que sim. A mesma 
porcentagem diz ter acessado diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem com 
média superior a mais de 1 hora de acesso para tratar da orientação dos alunos. 
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Sobre os itens de usabilidade 

No item velocidade, ao questionar se o sistema responde rapidamente aos 
comandos do usuário, 53,3% dos entrevistados concordam totalmente com a 
afirmação (Fig. 4a) indo ao encontro à percepção de localização das informação 
buscadas no ambiente onde 46,7% dizem que concordam parcialmente e 40% 
concordam totalmente com a afirmação (Fig. 4b). 

 

Figura 4 – Usabilidade do sistema - Item velocidade: (a)resposta do sistema e (b) 
localização da informação 

Quanto à facilidade de uso do sistema 66,7% (Fig. 5a) dos usuários 
concordam totalmente sobre a fácil aprendizagem de uso do SIAAC corroborando 
com as respostas apresentadas na Fig. 5b onde pelo menos 70% dos professores 
discordam ou são indiferentes quando se questiona se precisam de ajuda no 
manuseio do sistema. 

  

Figura 5 – Usabilidade do sistema - Item facilidade de uso: (a)fácil aprendizagem e (b) 
ajuda para uso do sistema 

Ao se questionar sobre a apresentação (aparência, design gráfico) do sistema 
é agradável e atrativa, haja vista que 86,6% concordam parcialmente ou totalmente 
(Fig. 6a) sendo correlacionada quanto a segurança ao utilizar o sistema 86,7% 
concordam parcialmente ou totalmente com a afirmação (Fig. 6b). 

 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

9 

Figura 6 – Usabilidade do sistema - Item conteúdo da informação: (a)aparência e (b) 
segurança ao usar do sistema 

 

Na avaliação dos professores orientadores de TCC O SIAAC, de modo geral, 
facilitou o processo de acompanhamento da interação entre este e o aluno (73,3%, 
Fig.7a) constatado pela Fig.7b que questionava se o ambiente de TCC favorecia o 
processo de orientação a distância, onde 66,6% responderam que sim e 33,3% que 
favorecia parcialmente. 

 

Figura 7 – Usabilidade do sistema - Item conteúdo da informação: (a)aparência e (b) 
segurança ao usar do sistema 

 

Quais tecnologias/ferramentas são mais utilizada por você durante o processo 
de orientação, além do uso do Moodle, a maioria utiliza email, celular e whats app 
como tecnologia de interação para orientar seus alunos. 

 

 

 

Conclusão 

O SIAAC colabora positivamente para a elaboração dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso por proporcionar a melhoria na comunicação entre orientador e 
aluno, fornecendo ao professor orientador o acompanhamento da elaboração do 
trabalho por parte do discente. O aluno pode enviar partes da monografia ao seu 
orientador e receber arquivos que possibilitem a melhoria do trabalho numa única 
tela. O Coordenador de TCC poderá visualizar cada caso específico da relação 
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orientador orientandom verificando a interação entre eles e intervindo nas ações de 
ambos. 

É relevante o fato de o aluno poder contar com um ambiente dialógico que lhe 
possibilite interagir com seus pares.  A utilização do sistema de TCC no AVA 
colabora positivamente para a etapa de Conclusão de Curso em programa de 
graduação na modalidade a distância. O sistema desenvolvido possui tecnologia 
acessível, pois utiliza as mesmas ferramentas disponíveis no Moodle, as quais o 
aluno já possui familiaridade 

Diante disso, pode-se ressaltar que a utilização do recurso tecnológico em 
questão facilita a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso, desde que haja 
a associação desse recurso com um delineamento pedagógico adequado, a fim de 
que os resultados esperados sejam atingidos com êxito. 

Referências 

AMARILLA FILHO, Porfírio. Educação a distância: uma abordagem metodológica e 
didática a partir dos ambientes virtuais. Educação em Revista: Belo Horizonte, 
2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
46982011000200004&script=sci_arttext>. Acesso em 29 jun. 2015. 

ARANTES, Elaine. FERREIRA, Antonio. BÄCHTOLD, Ciro. BARBOSA, Marcos. 
CARLINI, Márcia. Trabalho de Conclusão de Curso – Um Desafio do  IFPR/EAD. 
In: X Congresso Nacional de Educação, Curitiba, PR, Anais do EDUCERE - 
PUCPR. Curitiba, PR. 2011. 

BENFATTI, Eliana de Fátima Souza Salomon. GOMES, Carlos. COSTA, Catarina 
Maria da.  BRASIL, Luciana Leão. ÁVILA, Sandra de Paula. Orientação de TCC 
em ambiente virtual de aprendizagem: uma pesquisa em ação. In: ESUD 2013 – 
X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância, UNIREDE, Belém/Pará, 
2013. 

BRASIL, Ministério da Educação. REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA. Secretaria de Educação a Distância: 
Brasília, 2007. 

BRASIL. Decreto Federal n 5.626 de 22 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. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2005. 

CARTAXO, Simone; MENDES, Kátia; PEROBELLI, Rachel M. B. Tutoria no ensino a 
distância na orientação do TCC: estabelecendo procedimentos. Revista 
Intersaberes | ano3 n. 6, p. 177 - 191 | jul-dez 2008 | ISSN 1809-7286 

Luciana Massi. Marcelo Giordan Santos . FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO TUTOR 
COMO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NA EAD. 
In: II Seminário Internacional de Educação a Distância, São Carlos, SP, Anais do 
SIED - UFSCAR. São Carlos, SP. 2014. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

11 

MILL, Daniel. Educação virtual e virtualidade digital: trabalho pedagógico na 
educação a distância na Idade Mídia. In: SOTO, U., MAYRINK, MF., and 
GREGOLIN, IV., orgs. Linguagem, educação e virtualidade [online]. Editora 
UNESP: São Paulo, 2009. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/px29p/pdf/soto-9788579830174-03.pdf>. Acesso em 29 
jun. 2015. 

MORAN, José Manuel. O que é educação a distância. 2002. Disponível em: 
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/dist.pdf. Acesso em: 
21 jun.2015. 

SILVA, Ana Paula Costa e. SIHLER, Anelise Pereira. SILVA, Chris Alves da. 
Orientação de trabalhos de conclusão de curso a distância: uma experiência 
fundamentada na interação.  RENOTE - Revista Novas Tecnologias na 
Educação. CINTED-UFRGS V. 10 Nº 1, julho, 2012. 

SOUSA, Renata Ribeiro. DUARTE JÚNIOR, Salvino Pedro. SILVA, Regina. 
BARROSO, Samuel Saraiva Gomes. SANTOS, Simone Costa Andrade dos. 
Sistema de apoio à elaboração e gestão de trabalhos de conclusão de curso de 
graduação na modalidade a distância da UAB/IFMA. In: II Seminário Internacional 
de EaD, 9, 2014, Natal, RN, Anais do II SEMEAD - IFRN. Natal, RN. 2014. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIGITAIS PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA SENSORIAL: possibilidades para a EaD 

Camila Oliveira1, Daniel Mill2 

1Universidade Federal de São Carlos/Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, camila@dmcorp.com.br 

2Universidade Federal de São Carlos/Departamento de Educação, mill.ufscar@gmail.com 

 

Resumo – Atualmente, os conceitos de acessibilidade e inclusão têm estado muito 
mais presentes, visto que normas e leis foram criadas, bem como recursos de 
Tecnologias Assistivas, para excluir algumas barreiras encontradas por pessoas 
com deficiência. Esta investigação tem como objetivo identificar e caracterizar o 
papel e o uso de recursos de Tecnologia Assistiva para educação de pessoas com 
deficiência sensorial, ou seja, apenas questões voltadas para a deficiência visual 
ou auditiva são consideradas. Assim, para compor o presente artigo, realizamos 
um levantamento de recursos digitais de Tecnologia Assistiva no Catálogo 
Nacional de Tecnologia Assistiva. No total, foram selecionados 22 Tecnologias 
Assistivas Digitais para a deficiência visual (total de 52 fabricantes), cinco (5) para 
a deficiência auditiva (total de 6 fabricantes) e apenas duas (2) podem ser 
utilizadas por pessoas com deficiência visual e/ou auditiva (total 3 de fabricantes). 
Podemos assim, perceber a discrepância entre a quantidade de produtos voltados 
para a deficiência visual se comparada a deficiência auditiva. O levantamento é 
importante para apresentar várias possibilidades de recursos digitais para o âmbito 
educacional, pensando principalmente na educação à distância. 

Palavras-chave: tecnologia assistiva, recursos digitais, deficiência visual, 
deficiência auditiva, educação à distância. 

Introdução 

O mundo passa por progressivas transformações e é construído por várias 
diferenças, sejam elas pessoais, culturais, étnicas, tecnológicas, etc. No âmbito 
educacional estas diferenças também são encontradas, dado que, cada indivíduo 
traz consigo vivências e características particulares. A escola deve estar preparada 
para acolher e incluir todos os seus alunos, dando-lhes oportunidades iguais de 
aprendizado e acesso ao conhecimento. A partir da Educação a Distância (EaD) a 
inclusão e o acesso tornam-se mais possíveis, visto que criam-se outras maneiras 
de ensinar, aprender, compartilhar e adquirir esse conhecimento. 

Ganha terreno então, a discussão sobre o uso de Tecnologia Assistiva (TA) 
na EaD, já que esta área do conhecimento abrange recursos e/ou serviços que 
proporcionem maior acessibilidade, inclusão, autonomia e independência para as 
pessoas com deficiência.  
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Este artigo é parte de um estudo de mestrado que está em fase de 
desenvolvimento no Programa Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
juntamente com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, 
Tecnologias e Linguagens (Grupo Horizonte). A pesquisa tem como objetivo 
identificar e caracterizar o papel e o uso de recursos de Tecnologia Assistiva para 
educação de pessoas com deficiência sensorial, ou seja, apenas questões voltadas 
para a deficiência visual ou auditiva são consideradas.  

O texto a seguir apresenta um levantamento de produtos digitais de 
Tecnologia Assistiva realizado no Catálogo Nacional de Tecnologia Assistiva. A ideia 
é que esses produtos possam ser reconhecidos e utilizados por instituições, 
professores ou alunos não apenas na modalidade presencial, mas principalmente a 
à distância. 

Vale destacar que através dos avanços tecnológicos, podemos encontrar 
novos caminhos e criar possibilidades. Para pessoas com deficiência, as 
possibilidades podem ser ainda maiores, principalmente quando essas tecnologias 
são utilizadas na área educacional. Desta maneira, o tópico a seguir trará uma breve 
contextualização sobre a temática foco desta investigação. 

Breve contextualização sobre a temática 

Temas que englobam acessibilidade ou inclusão de pessoas com algum tipo de 
deficiência vêm recebendo, no decorrer dos anos, cada vez mais atenção na 
sociedade brasileira. Disposições legais que conferem direitos específicos a essas 
pessoas foram criadas para que elas sejam menos excluídas do âmbito social e 
possam exercer melhor suas atividades diárias.  

O Brasil passou por diversas leis, decretos e emendas constitucionais 
(BRASIL, 2013) que acrescentam algum tipo de benefício para esse cidadão. Um 
dos principais direitos da pessoa com deficiência refere-se ao direito a educação 
(seja presencial ou à distância). A partir dele, este cidadão pode participar de 
maneira mais ativa no contexto social, já que é no ambiente escolar que ocorre a 
disseminação do conhecimento.  

Neste estudo, o foco volta-se, particularmente, para as pessoas com 
deficiência visual ou auditiva. A escolha por essas deficiências ocorreu devido ao 
índice apresentado pelo Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), segundo o qual 45 milhões de brasileiros (23,9% da 
população brasileira) declararam ter algum tipo de deficiência. Destes, 18,8% da 
população brasileira (mais de 8 milhões de pessoas) revelaram ter a deficiência 
visual e 5,1%, (mais de 2 milhões de pessoas) indicaram ter deficiência auditiva. 

Observamos que, na base da luta pela acessibilidade e inclusão, nos dias 
atuais, está a exploração das potencialidades das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC). Como nota Ramirez e Masutti (2009, p.9), “é 
importante destacar que a tecnologia aliada as necessidades que emergem dos 
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contextos sociais se torna produtiva no processo de transformação das relações 
sociais de exclusão”. Diante disso, cabe discussão sobre os produtos e/ou recursos 
de Tecnologia Assistiva (TA). Neste estudo, o termo tecnologia assistiva é definido 
como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas 
concebidas e aplicadas para melhorar os problemas funcionais encontrados pelos 
indivíduos com deficiência” (COOK e HUSSEY, 2002, p. 5). 

Segundo García e Galvão Filho (2012, p. 12) “Tecnologia Assistiva é uma 
expressão nova, que se refere a um conceito ainda em pleno processo de 
construção e sistematização”. Na Europa, por exemplo, o conceito de Tecnologia 
Assistiva é traduzido pelas expressões “Ajudas Técnicas” ou “Tecnologia de Apoio” e 
apresentam definições diversas. No Brasil, diversos termos são utilizados para se 
referir a TA. 

A expressão ‘Tecnologia Assistiva’ com frequência é utilizada na língua 
portuguesa ao lado das expressões ‘Ajudas Técnicas’ e ‘Tecnologia de 
Apoio’, na maioria das vezes como sinônimos, em outras, apontando 
diferenças no sentido de cada uma delas. Por exemplo, alguns autores 
consideram que as expressões ‘Tecnologia Assistiva’ ou ‘Tecnologia de 
Apoio’ se refiram a um conceito mais amplo, enquanto que a expressão 
‘Ajudas Técnicas’ se referiria apenas aos recursos, aos dispositivos de 
‘Tecnologia Assistiva’ (GARCÍA e GALVÃO FILHO, 2012, p. 19). 

Entretanto, atualmente, é normal que no Brasil os termos sejam usados como 
sinônimos. Como indica o Instituto de Tecnologia Social (BRASIL, 2008, p. 28), 
algumas vezes as TDIC podem ser consideradas recursos de Tecnologia Assistiva 
Digital, isto quando a tecnologia é a própria ajuda técnica para que a pessoa com 
deficiência atinja um objetivo. Denominaremos de “Tecnologias Assistivas Digitais” 
produtos relacionados às mídias digitais ou eletrônica, informática, telecomunicações 
e multimídia, ou seja, que podem ser considerados Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) e fazem parte de maneira expressiva da Cultura 
Digital (FANTIN e RIVOLTELLA, 2012), Cibercultura (LEVY, 1999) ou Sociedade 
Grafocêntrica Digital (MILL e JORGE, 2013).  

Diversas Tecnologias Assistivas Digitais estão sendo estudadas e criadas por 
instituições, organizações, centros especializados, empresas, universidades etc. 
Também existem vários especialistas e educadores em busca de melhores formas 
de atendimento as pessoas com deficiência, por meio das TDIC. A ideia e os 
anseios dessas instituições e profissionais são de uma base bem simples: o uso das 
tecnologias digitais torna possível que as pessoas com deficiência tenham maior 
desenvolvimento cognitivo, participem mais e sejam expostas a novas práticas de 
ensino-aprendizagem e de cidadania.  

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 
interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação 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 
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sua natureza (LÉVY, 1999, p. 172). 

As tecnologias digitais também estão presentes na Educação a Distância 
(EaD), como mostra a definição apresentada por Moore e Kearsley (2008). 

Educação a distância é o aprendizado planejado que, normalmente, ocorre 
em lugar diverso do do professor e, como consequência, requer técnicas 
especiais de planejamento de curso, técnicas instrucionais especiais, 
métodos especiais de comunicação, eletrônicos ou outros, bem como 
estrutura organizacional e administrativa específica (MOORE e KEARSLEY, 
2008, p. 2). 

Na EaD, a mediação é realizada por meio de Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação, dessa maneira, é importante que recursos digitais de 
Tecnologia Assistiva também sejam utilizados nesta modalidade, a fim de possibilitar 
que a pessoa com deficiência tenha acesso às informações disponíveis.  

Para melhor identificação e organização das Tecnologias Assistivas 
existentes, alguns países e pesquisadores, desenvolveram bases de dados para 
facilitar o acesso e a troca de informações entre cientistas, fabricantes, distribuidores 
e pessoas com deficiência. Em Portugal, por exemplo, a base de dados é chamada 
de Catálogo Nacional de Ajudas Técnicas, na Europa temos a rede EASTIN 
(European Assistive Tecnology Information Network1) e, no Brasil, o Catálogo 
Nacional de Tecnologia Assistiva (CNTA). 

O CNTA utiliza como modelo de classificação a norma ISO 9999:2007 e, até o 
momento, possui 1.484 produtos cadastrados no total. O catálogo é um serviço de 
informações de produtos assistivos resultante de uma iniciativa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Educação, desenvolvido e realizado em parceria com o 
Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL). Nele, o fabricante ou distribuidor pode 
adicionar o seu produto, disponibilizando informações tais como: modelo, finalidade, 
categoria, fabricante, distribuidor, dentre outras informações.  

O catálogo foi escolhido como ambiente de pesquisa para esse estudo, pois, 
apesar de diversos recursos de Tecnologia Assistiva serem pesquisados e/ou 
criados atualmente, alguns deles não são publicados ou disponibilizados para os 
usuários e pesquisadores. Através do catálogo é possível ter acesso, de maneira 
mais organizada, aos recursos já prontos para utilização. 

O CNTA encontra-se disponível dentro do Portal Nacional de Tecnologia 
Assistiva (PNTA), site elaborado para ser um instrumento de troca de informações e 
conhecimentos entre as iniciativas na área de Tecnologia Assistiva e inovação. No 
portal é possível que pesquisadores cadastrem seus projetos relacionados às TA, 
tenham acesso a legislações e deixem suas dúvidas ou comentários em fóruns. O 
portal e o catálogo são fortes instrumentos de troca de informações e acesso para 
pessoas com deficiência e demais interessados em TA, podendo ser explorado para 

                                                 
1 Rede de Informação Européia Sobre Tecnologia para Deficiência e Autonomia. 
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área educacional.  

Assim, realizamos um levantamento de Tecnologias Assistivas Digitais 
disponíveis no Catálogo Nacional de Tecnologia Assistiva. Este levantamento refere-
se apenas as TAD que podem ser utilizadas na área educacional, os procedimentos 
metodológicos, utilizados para compor este estudo, são apresentados a seguir.  

Procedimentos metodológicos 

Classificamos este estudo como sendo de abordagem qualitativa. Para Silveira e 
Córdova (2009, p. 31), esta abordagem permite ao pesquisador um aprofundamento 
maior em relação a um grupo social, a uma organização, entre outros cenários e 
aspectos. Além de não ser necessário defender um modelo único ou regras precisas 
de pesquisa.  

Além da abordagem qualitativa, a pesquisa apresenta caráter exploratório, 
pois “[...] têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado” (GIL, 2002, p. 
41).  

Realizamos, então, o levantamento de Tecnologias Assistivas Digitais (TAD), 
que podem ser utilizadas na área educacional, no Catálogo Nacional de Tecnologia 
Assistiva (CNTA). Para o levantamento, fizemos uma busca detalhada dentro do 
catálogo, passando por todos os produtos referentes à deficiência auditiva (total de 
128 produtos cadastrados) e visual (469 produtos cadastrados)2. Seguimos então 
alguns critérios para a seleção dos produtos e elaboração da sua descrição: 

a) Selecionamos apenas tecnologias digitais, ou seja, dispositivos 
analógicos foram descartados (tais como livro Braille, jogos pedagógicos, brinquedos 
adaptados, etc.). 

b) Os produtos deveriam ser voltados para área educacional, ou seja, 
podem ser utilizados em sala de aula ou dentro do espaço da escola para auxiliar 
pessoas com deficiência visual ou auditiva. 

c) Alguns produtos tinham a mesma finalidade, porém apareceram mais 
de uma vez no catálogo (por serem de fabricantes diferentes), neste caso, foram 
contabilizados apenas uma vez. 

d) Ao final, a descrição criada sobre cada produto foi elaborada com base 
nos dados disponíveis no próprio CNTA. 

O levantamento pode ser visto no tópico seguinte. 

                                                 
2 Vale destacar que a quantidade de produtos cadastrados no CNTA altera de acordo com o cadastro 
realizado pelos fabricantes. Diante disso, os números utilizados neste artigo são relativos ao período 
de janeiro até junho de 2015. 
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Apresentação dos dados 

A busca detalhada dentro do Catálogo Nacional de Tecnologia Assistiva, passando 
por todos os produtos referentes à deficiência auditiva (total de 128 produtos 
cadastrados) e visual (469 produtos cadastrados) nos levou ao desenvolvimento dos 
Quadros 1, 2 e 3. 
 
Tecnologias 
Assistivas 

Digitais 

Tipo de 
Deficiência 

Modelo ou Distribuidor Finalidades/Características 

Agenda Linha 
Braille 

Visual 
Pac Mate Tm Bx400, Linha Braille 

Portátil Pac Mate 40, Brasillino,  
Agenda eletrônica para pessoas 
com deficiência visual. 

Ampliadores Visual 

My Reader2, SmartviewXtend, 
Merlin, Amigo, Tela Magic, Pocket 
Viewer Cores, Magnilink Student 

Addition, Snow.  

Assim como as lupas eletrônicas, 
tem o objetivo de ampliar texto e 
imagens e apresentam diferentes 
contrastes para leitura dos 
documentos. São chamados 
também de vídeo ampliadores, 
ampliadores autormáticos ou 
ampliadores de tela. Podem 
apresentar o recurso de voz 
sintetizada. 

Audiolivro ou 
Livro Falado 

Visual Audioteca Sal & Luz 
Livros falados e gravados em cd ou 
fita.  

Brinquedo 
TouchScreen 

Visual 
C-Pad Tablet Infantil Adaptado 

Para O Braille – Brinquedo 

Painel didático touchscreen para 
aprender através de brincadeiras. 
É adaptado para o Braille. 

Calculadora 
Falante 

Visual LaratecLaramara 

Calculadora comum ou científica 
que possui dispositivo com fala e 
com um botão para selecionar o 
nível de volume da fala. 

Caneta 
Leitora de 

Texto 
Visual Pentop 

É um dispositivo parecido com uma 
caneta que faz a leitura de um 
texto através da fala. 

Computador 
Braille Portátel 

Visual Tecassistiva 
Computador portátil em Braille que 
fala em português e também pode 
ser utilizado como celular. 

Equipamento 
para ensino 
do Braille 

Visual I-Braille 

Equipamento portátil desenvolvido 
principalmente para o ensino do 
Braille. Alimentado através de 
conexão USB, pode ser carregado 
com programas pedagógicos 
customizados para cada usuário. 

Identificador 
de cores 
falante 

Visual LaratecLaramara, Tecnovisão 
Aparelho do tamanho de um celular 
de identifica as cores e faz sua 
leitura em voz alta. 

Impressora 
Braille 

Visual 
Tecassistiva, LaratecLaramara, 

Tecnovisão 

Faz a impressão de textos em 
braille através da utilização de um 
papel adequado. 

Leitor Visual SARA (Scanning And Reading Reconhece o conteúdo de um 
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Autônomo  Appliance), Poet Compact material impresso e faz sua leitura 
em voz. 

Linha Braille 
ou Display 

Braille 
Visual 

Supervario40, Braille Wave, Easy 
Braille, Display Braille Focus 40 E 

80, Pacmate. 

Equipamento que transforma textos 
do computador em Braille. 
Normalmente é utilizado 
simultaneamente com um leitor de 
tela ou leitor autônomo. 

Livro digital 
interativo 

Visual 

Daniel Martinezi, Jose Luiz Daniel 
Diaz De Nathinhez, José Daniel 

Martins, Editora Digital 
DionisosEireli 

O livro digital tem capacidade de 
aumentar o texto e tem capacidade 
para escutar a leitura do texto.  

Lupa 
Eletrônica 

Visual 
Bbz Visão Subnormal, Terra 

Eletrônica, Bonavision Auxílios 
Ópticos Ltda.-Epp 

A lupa eletrônica pode ser 
encontrada de várias maneiras: 
portátil, fixa, de bolso, mouse, 
monitor, etc. Ela tem o objetivo de 
ampliar textos e imagens, sendo 
que algumas possuem correção no 
contraste.  

Máquina de 
Relevos 
Táteis 

Visual Zy-Fuse, T3 

Impressora de relevos que com a 
utilização de papel especial 
microcapsulado que permite a 
impressão de desenhos em relevo. 

Mesa de 
Relevos 
Táteis 

Visual Mesa De Relevos Táteis T3 

Criação de diagramas táteis, 
possibilitando que os símbolos, 
ícones, regiões e toda superfície 
possa falar através de uma voz 
sintetizada permitindo a criação de 
material didático para educação. 

Software de 
Ampliação 

Visual Magic, Zoomtext 
Software utilizado para ampliar as 
informações da tela de computador 
ou celular. 

Software leitor 
de texto ou 

Reconhecedor 
Óptico de 

Caracteres 
(OCR) 

Visual Openbook, Falando, Kurzweil1000 

Trabalha juntamente com um 
scanner. Digitaliza um material 
impresso e faz a leitura de suas 
informações em voz. 

Software para 
Braille Musical 

Visual 
Goodfeel, Sibelius Speaking, Bme 
- Braille Music Editor, Caketalking 

Softwares que permitem a 
transcrição e composição de 
música. 

Softwares 
Leitores de 

Tela ou 
sintetizadores 

de voz 

Visual Jaws, Talks, Virtual Vision, Dosvox 

Softwares com sintetizador de voz 
que fazem a leitura das 
informações exibidas na tela do 
computador ou celular. 

Quadro 1 – Tecnologias Assistivas Digitais (deficiência visual) 
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Tecnologias 
Assistivas 

Digitais 

Tipo de 
Deficiência 

Modelo ou 
Distribuidor 

Finalidades/Características 

Aplicação 
para 

educação a 
distância 

Auditiva ZapClass 

Aplicação para EaD, com possibilidade de 
transmissão ao vivo, interatividade via chat e 
recurso para transmissão em LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais). 

Lousa 
Interativa 

Auditiva SMART Board600i 
É uma lousa digital que permite a ligação com o 
computador e a interação com os conteúdos através 
do toque.  

Software de 
comunicação 
para surdos 

Auditiva Viável 

É um aplicativo ou programa que pode ser instalado 
nos equipamentos que possuem vídeo e internet. A 
comunicação é feita através do SIV – Serviço de 
Intermediação por Vídeo onde Surdo poderá fazer a 
ligação ou receber a ligação. 

Videofone Auditiva  Vpad 

É um dispositivo com câmera e tela que possibilita a 
comunicação através de audio e vídeo, facilitando a 
intepretação em LIBRAS. Utilizado normalmente em 
ligações telefônicas. 

Vocalizador Auditiva 
MACAW 5M E 

Touchvox 

Através de um vocalizador, seu usuário expressa 
pensamentos, sentimentos e desejos pressionando 
uma mensagem adequada pré-gravada. 

Quadro 2 – Tecnologias Assistivas Digitais (deficiência auditiva) 

Tecnologias 
Assistivas 

Digitais 

Tipo de 
Deficiência 

Modelo ou 
Distribuidor 

Finalidades/Características 

Mesa 
educativa 

multissensorial 

Auditiva e 
Visual 

Positivo 
Mesa com sistema de hardware e software, para 
aprendizagem multisensorial. Utilizada para o ensino de 
Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Espanhol. 

Softwares de 
Acessibilidade 

Web 

Auditiva e 
Visual 

Prodeaf, 
Rybená 

Soluções para tornar um site acessível para pessoas 
com deficiência visual ou auditiva. O ProDeaf, por 
exemplo, transforma o conteúdo da Web em LIBRAS e o 
apresenta por meio de um boneco em 3D. O Rybená 
converte as páginas da internet em HTML ou português 
para LIBRAS ou voz. 

Quadro 3 – Tecnologias Assistivas Digitais (deficiência visual ou auditiva) 

Através do levantamento, podemos destacar a quantidade de recursos digitais 
de Tecnologia Assistiva para cada deficiência. Foram 22 para a deficiência visual 
(total de 52 fabricantes), cinco (5) para a deficiência auditiva (total de 6 fabricantes) e 
apenas duas (2) podem ser utilizadas por pessoas com deficiência visual ou auditiva 
(total 3 de fabricantes).  

Entre os recursos de TA utilizados pelas pessoas com deficiência, estão os 
softwares assistivos, que podem ser utilizados em diversos dispositivos eletrônicos, 
tais como: computadores, tablets, smartphones, etc. A função do software assistivo é 
auxiliar a pessoa com deficiência no acesso ao mundo digital e virtual, de maneira 
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que ela possa navegar na internet, ou fazer uso de demais aplicativos, sem a ajuda 
de terceiros. Dentre os produtos selecionados no CNTA, 16 são softwares assistivos 
(Figura 1) e podem ser utilizados principalmente na educação à distância. 
 

 

Figura 1 – Softwares Assistivos separados por cada uma das deficiências 
investigadas. 

Análise e interpretação dos dados 

Vivemos um momento em que as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) estão presentes diariamente na vida das pessoas e, assim, 
podem ser exploradas também na área da educação já que, segundo Levy (1999) as 
tecnologias digitais podem auxiliar na relação com o saber e prolongar a capacidade 
cognitiva dos usuários. 

Podemos perceber, através do levantamento, que apesar das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) serem normalmente utilizadas na 
educação de pessoas com deficiência, ainda são incipientes as Tecnologias 
Assistivas Digitais (TAD) cadastradas no Catálogo Nacional de Tecnologia Assistiva. 
Como pode ser observado no Quadro 1, apenas cinco (5) TAD podem ser utilizadas 
pelas pessoas com deficiência auditiva no âmbito educacional, 22 pelas pessoas 
com deficiência visual e duas (2) pelas duas deficiências.  

É possível perceber que o número de TAD cadastradas para pessoas com 
deficiência auditiva é muito menor se comparada aquelas para a deficiência visual e 
o mesmo acontece em relação aos softwares assistivos. Visto que, enquanto temos 
um total de 13 softwares específicos para as pessoas com deficiência visual, apenas 
dois (2) são específicos para a deficiência auditiva e um (1) pode ser utilizado 
igualmente por ambas. 

Este fato ocorre, pois, segundo Gil (2000, p. 7) a deficiência visual é 
considerada mais “invasiva”, visto que é por meio da visão que a pessoa se 
relaciona com o mundo ao seu redor. Ou seja, os recursos de Tecnologia Assistiva 

13; 81%

2; 13%
1; 6%

Softwares Assistivos para cada deficiência

Deficiência visual

Deficiência auditiva

Visual ou auditiva
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tornam-se grandes aliados destas pessoas, já que podem auxiliar em diversas 
atividades educacionais e diárias, podendo gerar maior autonomia. 

Quanto a Tecnologia Assistiva e a deficiência auditiva, devemos nos 
preocupar com algumas questões mais específicas, principalmente em relação à 
linguagem e comunicação. Por exemplo, algumas pessoas são oralizadas, sabem ler 
português ou LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); outras não são oralizadas ou 
não sabem o português ou LIBRAS.  

Isto acontece devido ao período de transição ao qual a pessoa com 
deficiência nasceu, esteve presente na escola ou se a deficiência foi adquirida ou 
congênita (GOLDFELD, 2002). A Tecnologia Assistiva escolhida, deve ser pensada 
em cada uma dessas especificidades ou atender o maior número de pessoas 
possíveis. Enquanto para alguns ela pode ser de grande ajuda, democratizar o 
acesso ao conhecimento e trazer maior autonomia, para outros, ela não chega a 
trazer qualquer benefício.  

Apesar de fazermos parte da cultura digital (FANTIN e RIVOLTELLA, 2012) e 
da sociedade grafocêntrica digital (MILL e JORGE, 2013), não devemos nos 
esquecer de que as relações pessoais são de extrema importância, principalmente 
quando nos referimos a deficiência auditiva. Em alguns casos, a pessoa com 
deficiência auditiva prefere o auxílio de um intérprete de LIBRAS a uma tecnologia 
digital. 

Considerações finais 

Este artigo buscou apresentar as Tecnologias Assistivas Digitais ou TDIC que 
podem ser utilizadas no âmbito educacional, visto que muitas instituições (seja 
específica ou não para pessoas com deficiência; presenciais ou à distância) não tem 
conhecimento sobre a utilização de recursos de Tecnologia Assistiva ou em que 
local pesquisar sobre o assunto.  

O Catálogo Nacional de Tecnologia Assistiva é uma inicitativa de grande 
importância para a população, pois, através dele, podemos encontrar diversos 
recursos, produtos e/ou equipamentos que podem oferecer as pessoas com 
deficiência maior autonomia em seu dia-a-dia, no ambiente educacional, profissional, 
etc. 

Através desta investigação, podemos afirmar que ainda são poucos os 
recursos de Tecnologia Assistiva Digitais (TAD), que podem ser utilizados na área 
educacional, disponíveis para pessoas com deficiência sensorial (se comparado ao 
total – 1.484 – de produtos cadastrados no catálogo), principalmente aqueles 
específicos para a pessoa com deficiência auditiva.  

Muitas pesquisas ainda devem ser desenvolvidas e produtos criados, para 
termos de fato uma educação inclusiva. É importante que instituições, professores e 
alunos estejam preparados para receber e aprender com a pessoa com deficiência 
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e, as Tecnologias Assistivas Digitais podem ser essenciais nesse processo. 
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Resumo – A partir do aporte teórico da Análise do Discurso da linha francesa, 
fundamentada principalmente em Michel Pechêux, este trabalho analisa algumas 
postagens efetuadas no grupo de Recursos Educacionais Abertos do Facebook 
com objetivo de identificar as condições de produção de efeitos de sentidos sobre 
“Recursos Educacionais Abertos” no contexto das tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 

Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos (REA). Análise Discurso (AD). 
Facebook. 

Abstract – From the French discourse analysis theoretical approach, based mostly 
on Michel Pechêux, this paper analyzes some posts made in Open Educational 
Resources Facebook group in order to identify the conditions of production of 
meanings effect about “Open Educational Resources” in the context of digital 
technologies of information and communication. 

Keywords: Open Educational Resources (OER). Discourse analysis. Facebook. 

Contextualização 

Entendida como campo político, a internet abre novas perspectivas para a 
comunicação, pois “[...] os computadores pessoais ligados em rede colocam à 
disposição dos indivíduos as principais ferramentas da atividade produtiva: a criação, 
produção e difusão da informação, aquisição e produção de conhecimento” (MALINI, 
2007, p. 18). 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) têm contribuído 
para as mudanças sucedidas também no âmbito científico e educacional. No 
contexto desses desdobramentos tecnológicos, principalmente relacionados com a 
capacidade potencial de compartilhamento de informação por qualquer pessoa com 
acesso à internet, produz-se o efeito de sentido do “conhecimento livre”. Nesse 
cenário, o movimento de Acesso Aberto (Open Access) à ciência é a parte dele que 

                                                 
1
 Este artigo apresenta alguns resultados do trabalho final da disciplina “Circulação e Textualização 

da Ciência”, do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da 
UFSC, realizado sob a orientação do professor Henrique César da Silva. Resultados parciais 
foram apresentados em comunicação oral do II Colóquio internacional tendências contemporâneas 
da comunicação científica: HEREDIA, J. M.; SILVA, H. C.. Uma análise do discurso do grupo REA 
no Facebook. 2014. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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reivindica a “construção de um domínio público para a ciência e a cultura, que 
permita a difusão e a reutilização do conhecimento e, por extensão, um rápido 
progresso científico e cultural” (ABADAL, 2012, p.8).  

Essa suposta difusão “livre” e gratuita da produção científica facilitaria a 
transferência de conhecimento; romperia as barreiras entre os países ricos e pobres; 
permitiria visibilizar os investimentos públicos em pesquisa; possibilitaria a 
reutilização das informações e dos dados; possibilitaria o aumento do uso e do 
impacto das pesquisas e das publicações; melhoraria a qualidade das investigações; 
e reduziria os custos (ABADAL, 2012).  

O efeito de sentido de Acesso Aberto abrange também materiais e conteúdos 
docentes, os quais permitiriam a construção de um modelo pedagógico que 
promovesse o uso, o reuso e o compartilhamento desses recursos por estudantes e 
docentes e comunidade de educação em geral (SANTOS-HERMOSA, FERRAN-
FERRER, ABADAL, 2012). No contexto do movimento pelo Acesso Aberto, tais 
artefatos teriam vantagens análogas às das produções científicas. 

Esses tipos específicos de materiais se designam Recursos Educacionais 
Abertos (REA) e, por meio das tecnologias de informação e comunicação, são 
disponibilizados para consulta, utilização e adaptação por uma comunidade de 
usuários para fins não comerciais (UNESCO, 2002). Eles podem ser implementados 
em cinco iniciativas: cursos e conteúdos abertos para edição e reuso; ferramentas 
de software livre; materiais abertos para aprendizagem eletrônica construídos por 
docentes; repositórios de objetos de aprendizagem; e cursos completos (HYLÉN, 
2007). 

O movimento REA, apoiado pela UNESCO, tem  

uma história relativamente rica em termos de apoio ideológico, financeiro e político 

(D’Antoni, 2009; Okada; Bujokas, 2013). Entretanto, dada a relação fundante do 

movimento com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e as 

transformações continuadas na área de Direitos Autorais, materializadas em 

numerosos projetos de compartilhamento livre e/ou aberto através da Web, o 

movimento caracteriza-se por múltiplas contradições e tensões (Knox, 2012) 

(FERREIRA et al. 2014, p. 49, grifo nosso).  

As concepções de REA sugerem e orientam práticas e até políticas de 
educação em torno desse contexto, de forma que contribuir para a construção de 
sentidos a respeito torna-se uma questão fundamental. Trata-se de um tema sobre o 
qual se exaltam aspectos como, por exemplo, o seu potencial de disseminação, a 
democratização do conhecimento e o papel do professor. Antes, porém, dos seus 
possíveis benefícios, potencialidades, aplicações ou problemas, podem ser 
percebidos jogos de disputa pelos seus sentidos. 

Do viés da linha francesa, o discurso é o lugar da relação em que se 
relacionam ideologia, história e linguagem. Com a Análise de Discurso, podem se 
explicitar mecanismos de determinação histórica dos processos de significação. Por 
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meio dela, é possível compreender como relações de poder são significadas e 
simbolizadas (ORLANDI, 2005), pois “o discurso é uma das instâncias em que a 
materialidade ideológica se concretiza” (BRANDÃO, 1999, p. 37). 

Posto que “nos espaços informais, as redes são iniciadas a partir da tomada 
de consciência de uma comunidade de interesses e/ou de valores entre seus 
participantes” (MARTELETO, 2001, p. 73), constatou-se que o grupo REA2 do 
Facebook vai ao encontro dessa ideia de informação e conscientização. Esse grupo 
consiste em uma comunidade cujos integrantes, de variadas partes do Brasil, 
compartilham a ideia de construir uma educação mais democrática, inclusiva e mais 
próxima à cultura colaborativa da Internet (REA, 2014). Dela participam professores, 
pesquisadores, estudantes e interessados no tema, que ganha o sentido de uma 
“causa” e, conforme a configuração do Facebook, é um grupo público (o que 
significa que qualquer pessoa pode ver o grupo, seus membros e suas publicações).  

Embora longe de consistirem e se restringirem a um meio exclusivo de 
divulgação científica, as redes sociais na Web são também um âmbito em que essa 
atividade ocorre e consistem em uma condição de produção em si. Elas possibilitam 
discussões e produções muito peculiares, permitindo o acesso a espaços que talvez 
apenas a escola pudesse acessar. 

Assim, elegeu-se o grupo REA do Facebook para efetuar um exercício de 
análise por meio do aporte teórico da Análise de Discurso fundamentada em 
Pechêux e Orlandi, visando a identificar aspectos das condições de produção de 
discursos sobre REA. Dessa forma, espera-se identificar alguma possível dinâmica 
entre atores bastante heterogêneos em relação à produção de conhecimentos nesse 
campo, envolvendo audiências especializadas e não especializadas. 

Fundamentação Teórica  

Nesta seção, apresentam-se as referências que orientam este trabalho. 

Recursos Educacionais Abertos 

Compartilhar conteúdos e difundir conhecimentos é uma necessidade para a 
inovação em qualquer área de conhecimento. E embora compartilhar conteúdo em 
ciência e educação não seja, absolutamente, um fenômeno novo, no que tange aos 
Recursos Educacionais Abertos, o foco são as formas e dimensões desse processo 
no contexto de um movimento internacional pelo Acesso Aberto, pela Educação 
Aberta etc. em uma dita “Sociedade Globalizada”, “Sociedade da Informação”, 
“Sociedade do Conhecimento” ou “Sociedade em Rede”.  

A primeira iniciativa surgiu do Massachusetts Institute of Techology (MIT), ao 
disponibilizar todos os seus materiais de graduação e pós-graduação livre e 
abertamente, em 2001, por meio da criação do consórcio OpenCourseWare. Nesse 

                                                 
2
 https://www.facebook.com/groups/reabrasil/. 
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mesmo ano, foi fundado o Creative Commons, ferramenta de licenças que possibilita 
ao detentor de direitos autorais estabelecer que direitos abdicará, possibilitando 
cópia, tradução, adaptação e compartilhamento livre do seu material. (D‟ANTONI, 
2009; SANTOS, 2013).  

Butcher (2011) afirma que REA é simplesmente qualquer recurso educacional 
(incluindo currículos, materiais de cursos, livros texto, vídeos, aplicações multimídia, 
podcasts ou quaisquer outros materiais desenvolvidos com a finalidade de ensinar e 
aprender) disponível abertamente para uso por educadores e estudantes, sem a 
necessidade de pagamento de royalties ou taxas de licença.  

Amiel, Orey e West (2011) afirmam preferir utilizar o termo Recurso 
Educacional Aberto a Objeto de Aprendizagem, porque o primeiro enfatiza a noção 
de abertura. No âmbito da Educação a Distância, da Educação Aberta ou do e-
learning, os REA são chamados também de objetos digitais educativos, objetos 
virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagem, learning object (LO), reusable 
learning object (RLO) etc. Embora às vezes utilizados como sinônimos, os objetos 
têm mais ênfase na tecnologia e nos metadados para a sua recuperação; já os REA 
estão mais voltados para o aspecto da acessibilidade, mas sua definição também 
pode variar em função do contexto e do viés a ser enfatizado (SANTOS-HERMOSA; 
FERRAN-FERRER; ABADAL, 2012). 

Hylén (2007) afirma que os REA podem ser vistos como parte de uma 
tendência maior na educação superior – a do Acesso Aberto e do Software Livre 
(Open Source Software – OSS).  

Entretanto, Hylén (2007) alerta não haver consenso quanto ao conceito de 
open/ aberto significar “sem restrições” Se, por um lado, aberto pode ser “sem 
custo”, isso não significa que será “sem condições”. O termo educational/ 
educacional também não está isento de ambiguidades, pois como saber quando um 
recurso é utilizado apenas nesse contexto? Significa considerar apenas os materiais 
produzidos com a intenção de serem utilizados na educação formal? Isso exclui os 
recursos produzidos, destinados ou utilizados na educação informal? Já quanto ao 
conceito de resource/ recurso, Hylén afirma que é possível distinguir o tipo e a mídia 
do recurso.  

Hilton et al. (2010) afirmam que o conceito de abertura não é simples, mas 
rico e multidimensional, pois há níveis de abertura. “Open”/ “aberto” significa que o 
recurso é livremente disponível para reuso em diferentes contextos, porém, os 
autores afirmam que “reuso” pode descrever variadas formas de utilização. E, “da 
perspectiva legal, a questão crítica no que diz respeito ao reuso é „tenho permissão 
de fazer X com este REA?‟”(HILTON et al. 2010, p. 38).  

Licenças abertas, como o Creative Commons, são os meios utilizados para 
possibilitar legalmente esse reuso dos REA através de formas variadas de abertura. 
E mesmo quando licenciado para reuso, redistribuição, revisão e remixagem livre, há 
fatores técnicos que também interferem o nível de abertura de um recurso. 
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Análise do Discurso 

Do ponto de vista teórico que adotado neste trabalho, considera-se que a 
linguagem não é transparência, que não existe relação direta e única entre as 
palavras e as coisas e as palavras e as pessoas. Ao encontro de Foucault (1996), 
entende-se o discurso não apenas como um registro transparente, neutro ou uma 
suposta a externalização de verdades.  

O discurso pronunciado e escrito tem um viés de realidade material, 
existência objetiva e transitória. Em contrapartida, tem também uma duração que 
não pertence e escapa àqueles que o proferem, tendo poderes e permanência que 
extrapolam a sua materialidade (FOUCAULT, 1996, p. 8). Assim, sua hipótese é a 
de que o discurso é controlado por procedimentos e tem regras de controle que não 
têm origem e não pertencem à consciência dos sujeitos. 

Teorizando acerca da manifestação e materialização da ideologia na 
linguagem, Michel Pêcheux fundou a Escola Francesa da Análise do Discurso (AD). 
Ele concebe o discurso como o lugar dessa relação. Com a AD, explicitam-se os 
mecanismos de determinação histórica dos processos de significação. Por meio 
dela, é possível compreender como as relações de poder são significadas e 
simbolizadas (ORLANDI, 2005).  

Na AD, não se parte das evidências, mas busca-se compreender como elas 
se constituíram. Por isso, o sentido, para Pêcheux, é regulado no tempo e espaço da 
prática humana, já que a linguagem é um sistema ambíguo. A discursividade é 
definida como a inserção dos efeitos materiais da língua na história. Estrutura e 
acontecimento não são elementos separados: linguagem e sua exterioridade se 
relacionam e compõem o interdiscurso. E, como as palavras não têm sentido literal – 
o sentido é conferido por meio de outras palavras, cujas formações discursivas têm 
lugar histórico provisório, de maneira que todo enunciado é passível de se tornar 
outro por estar exposto ao equívoco da língua. É nesse campo de múltiplas 
possibilidades de interpretação que atua a AD (ORLANDI, 2005). 

Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho consiste em um exercício de análise de caráter didático-experimental 
efetuado por meio do aporte teórico da Análise de Discurso de linha francesa. Visa 
identificar atores e aspectos significativos às condições de produção de discursos 
sobre REA. 

Para tanto, elegeu-se o grupo REA do Facebook. Trata-se de um grupo que, 
conforme a configuração do Facebook, é público, o que significa que qualquer 
pessoa pode encontrá-lo, assim como visualizar os seus membros e suas 
respectivas publicações. 

Acompanharam-se as publicações do grupo (de quando a quando) de junho 
de 2014 a junho de 2015. Selecionaram-se as publicações mais significativas em 
relação aos propósitos deste exercício de análise, capazes de explicitar a 
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pluraridade do conceito de REA e a tentativa de estabilizá-lo. No início do trabalho 
de acompanhamento, o grupo tinha 7.952 membros; em junho de 2015, totalizam-se 
11.676 membros.  

Exercício de análise 

Durante o período de acompanhamento do grupo [de quando a quando] para coleta 
de dados deste trabalho, verificou-se que ocorreram em média de 3 a 5 postagens 
por dia, geralmente sobre: conteúdos abertos; artigos científicos sobre educação 
aberta, cursos abertos e REA; notícias sobre educação aberta, educação a 
distância, educação online; cursos abertos e/ou a distância em temas relacionados; 
eventos relacionados, oportunidades trabalho relacionadas etc. 

Nos documentos do grupo se encontram textos buscando fechar o sentido 
sobre “Recursos Educacionais Abertos” “[...] são materiais de ensino, aprendizado e 
pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão 
licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por 
terceiros.” (RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS, 2014). 

Assim, grande parte das postagens é efetuada ou mediada pela 
administradora do grupo. Muitas postagens da administradora buscam “esclarecer” o 
conceito de REA – ou seja, trata-se de um campo de luta simbólica, travado nas 
condições tecnológicas materiais do Facebook. 

No entanto, como um grupo aberto e que aceita a participação de quaisquer 
pessoas, ocorrem postagens alheias aos seus interesses explícitos. São nessas 
postagens em que ficam evidenciadas as tentativas de estabilização de sentido: 

(Participante do grupo) Olá, pessoal! 

Encontrei esse REA muito bacana sobre o tema "seres vivos", indicado para o Ensi-

no Fundamental 2. O jogo possui uma interface simples e interessante, além de con-

tar com uma dinâmica desafiadora. Podemos perceber pelos comentários dos alunos 

que, a época de seu lançamento, ele fez sucesso. 

Link para o jogo: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/voce-

conhece/ 

[...] 

(Administradora) Pra complementar essa discussão, esse game não é REA . 

 

A postagem da participante do grupo não se referiria a REA na acepção 
preconizada pelos idealizadores do grupo, no sentido de que o recurso apresentado 
não era editável e, portanto, incapaz de ser reprogramado para reutilização em outro 
contexto de aprendizagem.  

Considera-se também que, antes de constituírem artefatos tecnológicos em 
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si, os REA emergem no contexto dos movimentos de Acesso Aberto e 
Conhecimento Livre. Considerando a intensa evolução científica e tecnológica, 

a ideia de produção colaborativa e compartilhada ganhou destaque no final do século 

passado, a partir do desenvolvimento da computação e com os movimentos do 

software livre e do código aberto. [...] Boa parte desses movimentos tinha como 

princípio uma intensa lógica de partilhamento, inerente à própria cultura daqueles 

que passaram a ser conhecidos como hackers. O processo de produção desses novos 

aparatos tinha como metodologia resolver os problemas surgidos em cada um dos 

projetos e, a cada solução, a imediata circulação dela para ser objeto de crítica dos 

outros. Era o início do até hoje conhecido RFC (Request For Comments - solicitação 

de comentários), comum na computação, que nada mais é do que pôr uma ideia 

(uma solução) na mesa, aguardando a colaboração dos demais. (PRETTO, 2010, p. 

310).  

Um dos princípios básicos dessa ética hacker é o acesso total e ilimitado aos 
computadores e à informação livre e gratuita. Isso possibilitou desenvolver o 
ciberespaço de produção e circulação colaborativas por meio de novas práticas 
(PRETTO, 2010) – inclusive no campo da Ciência, da sua comunicação e divulgação 
– que é o caso do Acesso Aberto à Ciência. No que tange à educação, essa cultura 
tem forte influência: “Interação e troca entre sujeitos. Interação e troca entre 
produtos culturais. Recombinagem. Remixagem. Nova produção e diálogo 
permanente com o instituído, produzindo-se, a partir daí, novos produtos, novas 
culturas e novos conhecimentos” (PRETTO, 2010, p. 314).  

Nesse contexto, pode-se constatar a evidente opção por uma abordagem 
conceitual, focada nas licenças e códigos abertos, em detrimento de outras falas 
existentes.  

Identificou-se que, embora no Grupo REA a participação se dê de forma 
aberta por meio da sua própria configuração, no que tange a uma construção do 
conceito de REA, pode-se afirmar que a abordagem colaborativa e compartilhada 
não é transposta ou aceita, pois no âmbito da administração do Grupo parece haver 
uma acepção já estabilizada. Assim, parece ser mais um espaço que visa o próprio 
reforço e a estabilização de uma abordagem conceitual do que uma possível 
(re)construção conceitual colaborativa. 

Nesse sentido, pode-se “explicitar os mecanismos de determinação histórica 
dos processos de significação” (ORLANDI, 2005, p. 10). Não é por acaso, portanto, 
que o Projeto REA.br se trata de uma “Comunidade de todo o Brasil na busca e 
construção de uma educação mais democrática, inclusiva e próxima à cultura 
colaborativa da Internet”. Esse projeto está imerso em um contexto, histórico 
inclusive, muito maior. 

Percebeu-se que as postagens efetuadas, especialmente ante a proximidade 
das eleições (em outubro de 2014), também têm cunho político e de ativismo social.  

(Administradora do grupo) Você acredita na causa da Educação Aberta? Concorda 

que materiais educacionais financiados com dinheiro público precisam ser de fato 
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públicos, disponíveis para toda a sociedade? 

Ajude a divulgar essa campanha junto aos candidatos a governador do seu estado! 

 A  A- O   O    O  D  A  O A    A  

 ttp         a n t     it   a ta- o p o i  o      a   (      O  

 D  A  O A   A    O , 20      

Dada a possibilidade de comunicação com os candidatos por meio da 
marcação no Facebook, a administradora inclusive os marca nas postagens: 

(Administradora do grupo) Precisamos pensar em REA nessas propostas 

candidatos! 

Estamos a disposição para ajudá-los Dilma Rousseff, Marina Silva, Aécio Neves, 

Eduardo Jorge, Pastor Everaldo, Levy Fidelix, Zé Maria, Luciana Genro, Eymael. 

  rea   ,    d  a  oa   ta       i    20          

Veja as propostas dos candidatos à Presidência para a educação 

Educação é um dos temas que mais reúne propostas entre os programas dos 

candidatos à Presidência da República entregues à Justiça Eleitoral.  

Verificou-se o intento de o Grupo participar da criação de políticas públicas de 
educação, no intuito de incluir a legislação que dispõe sobre REA e afins. Nesse 
sentido, pela tecnologia do Facebook e forma como é utilizada, é possível verificar o 
cruzamento entre espaços e discursos acerca de educação, ensino, aprendizagem, 
política pública.  

Foram objeto de discussão no grupo o Plano Nacional de Educação (PNE), o 
Marco Civil da internet e a possibilidade de criação de uma política nacional de 
conteúdos digitais para as escolas pelo Ministério da Educação. Sobre este último 
assunto, a administradora do grupo afirma que “[...] Temos avançado no diálogo com 
o MEC e esperamos que em breve REA seja mais considerado”, o que denota 
fortemente o diálogo e a atividade de participação política da Comunidade REA junto 
ao Governo Federal.  

Em 18 de junho de 2015, a administradora do grupo divulgou um evento 
importante para a Comunidade REA: 
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Figura 1 – Divulgação Seminário Internacional REA 

A articulação e o diálogo do grupo e da sociedade no âmbito do Poder Público 
interessam especialmente quando considerada a proposta de inclusão dos REA nas 
políticas públicas de educação. De autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira 
(PT/SP), tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1.513, de 2011, que  

estabelece política de contratação e licenciamento de obras intelectuais que tenham 

recebido qualquer subvenção pública – tanto dos entes do Poder Público como dos 

entes de Direito Privado sob o controle acionário de entes da administração pública, 

incluindo as autarquias – de modo a promover a livre circulação de recursos 

educacionais abertos. (SALOMÃO, 2015, p. 2) 

Verifica-se que o sentido em que os termos são empregados vão ao encontro 
da compreensão entendida pelos movimentos REA e cultura livre, demonstrando o 
viés conceitual assumido em relação à concepção de “livre”.  

Considerando que o discurso manifesta ou oculta o desejo e é aquilo “por 
que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1996, 
p. 10), verifica-se o protagonismo e o ativismo do Grupo na tentativa de incluir esse 
tema nas políticas públicas de educação e, enfim, torná-lo uma prática e a disputa 
por diferentes sentidos ocorrendo dentro do Grupo no Facebook. 

Conclusão 

Com a Análise de Discurso, podem se explicitar mecanismos de 
determinação histórica dos processos de significação. Por meio dela, é possível 
compreender como relações de poder são significadas e simbolizadas (ORLANDI, 
2005), pois “o discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se 
concretiza” (BRANDÃO, 1999, p. 37). 

Por meio da análise efetuada, constatou-se que as condições tecnológicas 
materiais do Facebook são um espaço de luta simbólica, em que se busca a 
estabilização de uma abordagem conceitual, focada nas licenças e códigos abertos, 
em detrimento de outras falas existentes. Nesse contexto, percebe-se que essa 
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abordagem importa à inclusão dos REA nas políticas públicas de educação e 
práticas educacionais. Pode-se considerar inclusive, a possibilidade de “níveis de 
contribuição” no âmbito conceitual, procedimental ou do ativismo em relação à 
temática. 
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Resumo 
O ensino  a  distância  surge  como  possibilidade  de  acesso  ao  ensino  superior,
diminuindo as distâncias entre o ensino e o indivíduo, reduzindo custos e dando
espaço a  novas possibilidades de formação.  Este  trabalho faz uma análise  da
opinião dos universitários do curso de Administração Pública EaD, polo Taiobeiras
da  UFVJM  sobre  o  referido  curso.  Trata-se  de  um  estudo  descritivo  com
abordagem  quantitativa  no  qual  foram  coletados  informações  por  meio  da
aplicação de 41 questionários.  Dentre os principais resultados destaca-se o perfil
do  estudante,  sendo  na  maioria  mulheres,  na  faixa  etária  de  26  a  35  anos,
egressos  de  escolas  públicas  e  em sua  maioria  funcionários  do  setor  público.
Identificou-se que os fatores que mais facilitam estudo no ensino Ead são interação
entre estudantes e tutores e o material didático. Como aspectos positivos do curso
analisado  têm-se  a  flexibilidade  de  horários  e  a  economia  de  tempo  e  de
deslocamento para estudar e adquirir  conhecimento e os pontos negativos mais
apontados foram o  pouco acesso ao professor  e o  excesso de atividades nas
mesmas datas. Foram citadas ainda medidas para melhoria do ensino como maior
interação  dos  professores  com  os  alunos  com  os  recursos  que  o  curso
proporciona;  mais  encontros  presenciais;  não  haver  atividades  na  semana  de
provas, etc.  Tais resultados fornecem informações para a instituição conhecer o
perfil  do estudante do curso e avaliar os principais pontos positivos e negativos
com vistas a fortalecer o processo de ensino-aprendizagem da modalidade EaD.

Palavras Chaves: Educação a distância, ensino superior, opinião discente

1 Introdução

Como o uso das tecnologias de informação nas Instituições de Ensino nota-se a ne-
cessidade  de  transformar  o  modo  como  os  estudantes  universitários  aprendem,
usando alternativas como a Educação a Distância (EaD). O presente trabalho teve
como ponto de partida o avanço da EaD e a necessidade de analisar suas potencia-
lidades segundo o olhar dos estudantes. 

A  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  (UFVJM)
oferece cursos na modalidade presencial e a distância. Este último caracteriza-se
como  a  modalidade  educacional  na  qual  a  mediação  didático-pedagógica  nos
processos de ensino ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores em espaço e tempo diferentes. 
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O  presente  estudo  objetiva  analisar  a  modalidade  EaD  na  opinião  dos
estudantes do curso de Administração Pública oferecido pela UFVJM no pólo de
apoio  presencial  de  Taiobeiras  -  Minas  Gerais.  Especificamente pretende-se
analisar  o  perfil  dos universitários  do polo de Taiobeiras;  identificar  as  principais
dificuldades  e  vantagens  do  curso  de  administração  pública  na  opinião  destes
universitários;  verificar  os  pontos  positivos  e  negativos  do  ensino/aprendizado
realizado à distância e propor melhorias para as dificuldades identificadas.

O  desenvolvimento  dessa  pesquisa  é  importante  pela  pertinência  de  se
analisar a percepção do universitário em relação ao modelo de educação à distância
e soma-se a isso o fato  de que a produção científica acerca da EaD ainda ser
escassa na literatura nacional devido à sua recente regulamentação para o ensino
superior, e ao fato da instituição adotar esse modelo recentemente. 

Procura-se, com este estudo, contribuir para a pesquisa na área e para o
planejamento de próximos cursos na Instituição pesquisada e,  ainda,  oferecendo
subsídios para decisões de planejamento dessa natureza em outras instituições de
ensino superior. Para isso, faz-se necessária a definição de princípios, diretrizes e
critérios  que  sirvam  de  referenciais  de  qualidade  para  as  instituições  que
apresentam o ensino a distância como modalidade de ensino de qualidade no Brasil.

2. Educação a Distância

A educação a distância surge como possibilidade para a população ter cada vez
mais  acesso  ao  ensino  superior,  diminuindo  as  distâncias  entre  o  ensino  e  o
indivíduo,  reduzindo  custos,  rompendo  barreiras  e  dando  espaço  a  novas
possibilidades a serem exploradas, como uma nova forma de se obter conhecimento
e qualificação profissional (RIBEIRO et al,. 2007).  Este mesmo autor lembra que a
aplicação e o uso do modelo de aprendizagem a distância não são recentes no
âmbito  internacional  e  nacional,  existindo,  hoje,  instituições  conceituadas  com
muitos alunos a distância,  em cursos de graduação,  pós-graduação e mestrado,
fazendo uso de diversas tecnologias e mecanismos de comunicação.

Para Moran (2011), este modelo de ensino se aproxima cada vez mais da
realidade da população brasileira, com o avanço da tecnologia, acesso aos meios de
comunicação.  E todos nós somos desafiados a encontrar  a  modificar  os nossos
hábitos  e  organizar  ações de pesquisa  e de comunicação que possibilitem uma
educação continuada de qualidade.

Para que a EAD aconteça com qualidade e alcance os objetivos propostos,
utiliza-se um ambiente virtual de aprendizagem, que  são sistemas computacionais
que ficam disponíveis via Internet, destinados ao suporte de atividades mediadas
pelas tecnologias de informação e comunicação. Esses sistemas 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. As
atividades se  desenvolvem no tempo,  ritmo de trabalho e espaço em que cada
participante  se  localiza,  de  acordo  com uma a  necessidade  e  um planejamento
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prévio (BONICI e  JUNIOR, 2011). 
Verifica-se ainda que este ambiente de aprendizagem envolve um contexto

mais  amplo  que  a  simples  utilização  da  tecnologia;  tem-se,  primeiramente  a
facilidade na construção do conhecimento, através da interação dos participantes,
sejam eles professores e tutores, monitores e alunos, o que permite discussões e
troca de ideias,  além da disponibilização e publicação de materiais  instrucionais
(MARCUZZO et al., 2012).

Segundo Vidal (2002), são importantes fatores na expansão da educação à
distância: o alcance às pessoas é muito maior que os de cursos presenciais, a razão
custo/benefício é mais vantajosa. Além disso, existem as vantagens da flexibilidade
de horário e tempo e a possibilidade de personalização e individualização do ensino.

Segundo  o  Ministério  da  Educação  (2013),  a  educação  a  distância  é  a
modalidade  educacional  onde  alunos  e  professores  estão  separados,  física  ou
temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação. 

Esse modelo de aprendizagem foi regulamentado e aprovado pelo Decreto n.
5622, de 19 de dezembro de 2005, atendendo ao prescrito no Art.  80 da Lei Nº
9.394/96 Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, neste mesmo decreto a
EAD  foi  sistematizada.  Além  disso,  ficou  definido  que  este  modelo  pode  ser
implantado  na  educação  básica  (educação  de  jovens  e  adultos,  educação
profissional técnica de nível médio) e na educação superior (ALMEIDA, 2003).

Segundo  Ishida  (2013),  muitas  transformações  ocorreram  no  âmbito
educacional  desde  os  primeiros  passos  da  sua  criação,  há  décadas  passadas,
quando  surgiram  os  primeiros  cursos  através  do  ensino  à  distância,  feitos  por
correspondência até os atuais, que vão desde elementos como rádio e televisão até
o computador, com o advento da internet.

Este modelo de ensino expandiu-se, no início em especial na rede privada, e
desde o principio provocou inúmeras críticas. Os avanços das telecomunicações, o
rápido desenvolvimento e a popularização da Internet possibilita que a modalidade
EaD  tenha  divulgação  mais  abrangente.  O  fato  de  possibilitar  a  integração  de
imagens,  sons  e  texto  faz  com  que  a  Internet  se  configure  como  uma  nova
importante possibilidade para o ensino a distância (ALMEIDA, 2003; SILVA, 2002). 

Almeida  (2003)  afirma  que  no  Brasil,  pelas  extensões  territoriais,  pelas
características socioeconômicas da população, pela dificuldade ao acesso à escola
em seus moldes tradicionais, passa-se a ver a EaD como alternativa. Neste sentido,
a origem do Ensino a Distância se deu por razões de ordem social e profissional ou
mesmo  cultural,  associadas  a  fatores  como  o  isolamento,  a  flexibilidade,  a
mobilidade,  a  acessibilidade  ou  a  empregabilidade.  Percebe-se  que  o  ensino  à
distância tem como objetivo suprir as carências do ensino tradicional.

Neste sistema o estudante é considerado o elemento central dos processos
de  aprendizagem,  onde  a  principal  preocupação  é  com  a  sua  motivação,
possibilitando-lhe habilidade para analisar e aplicar o conteúdo aprendido. Na EaD o
professor é um facilitador do processo de aprendizagem, possui papel fundamental,
pois a ele cabe a função de compreender as mudanças sociais e educacionais, com
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o objetivo de organizar um planejamento de ensino para o aluno de acordo com a
necessidade do curso e do estudante.  Este profissional ainda assume o papel de
parceiro no processo de construção do conhecimento (MARCUZZO et al., 2012).

Estes  mesmos  autores  acrescentam  que  ao  tutor  cabe  responder
questionamentos  dos  estudantes,  corrigir  trabalhos  e  interagir  mais  efetivamente
com os estudantes,  deste modo o tutor é o profissional que orienta os alunos em
seus estudos, esclarece dúvidas e explicações relativas ao conteúdo da disciplina,
em geral,  ele  participa  também das  atividades de avaliação.  Assim,  enquanto  o
docente cria  propostas  de atividades para reflexões,  o tutor  proporciona apoio à
resolução  de  exercícios,  sugere  fontes  de  informação  alternativas,  oferece
explicações e favorece os processos de compreensão. 

Além disto, há o suporte técnico, o suporte administrativo, os administradores,
conteúdo didático, que compreende as referências primárias de conhecimento sob
os mais diversos suportes: páginas de internet, apostilas, livros, arquivos multimídia.
Além disso, faz parte desta estrutura o sistema de gerenciamento de aprendizagem
que  são  os  módulos  que  envolvem  determinadas  funções  para  o  controle  do
estudante e seu acesso ao curso; o sistema de suporte ao material  didático e a
mídia,  que envolve  os  meios  de comunicação pelos  quais  serão compartilhadas
informações  entre  o  professor  e  os  estudantes,  e  entre  os  próprios  estudantes
(CASAGRANDE, 2008). 

2.1 Vantagens e Desvantagens da EAD

As facilidades inéditas de comunicação oferecidas pelas Tecnologias da Informação
e da Comunicação, segundo Marcuzzo et al. (2012), vêm alterar significativamente a
viabilidade  de  interação  a  distância,  pondo  à  disposição  dos  sistemas,  de  seus
estudantes  e  professores  técnicas  rápidas,  seguras  e  eficientes.  A característica
principal destas tecnologias é a interatividade, característica técnica que significa a
possibilidade de o usuário interagir com uma máquina. Esta característica assume
um papel importante na aprendizagem colaborativa, pois ela destaca a participação
ativa e a interação de todos os atores envolvidos no processo de aprendizagem, tais
como alunos, professores e tutores.

Para Vidal (2002), o ensino a distância apresenta-se como uma alternativa ou
um complemento aos atuais métodos de educação, como capacidades de respostas
a diversos tipos de necessidades nomeadamente para aqueles que se encontram
impossibilitados  de  participar  nas  atividades  educacionais  existentes  do  ensino
tradicional. Além de alargar a oferta de programas adequados à necessidade atual e
dar origem a métodos e formatos de trabalhos mais abertos, que envolvem a partilha
de experiências, permite a formação de grande número de estudantes a baixo custo.

Ainda segundo Casagrande (2008), a educação de modalidade a distância
permite compatibilizar melhor a aprendizagem com uma atividade profissional e com
a  vida  familiar,  possibilita  realizar  cursos  não  existentes  na  área  de  residência,
utilização das tecnologias  de informação e comunicação que permitem trabalhar
com grande quantidade de informação e com rapidez, permite obter economia de
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tempo e de deslocamento. O educando pode ainda escolher o processo e o modo
de aprendizagem que melhor se adapta ao seu estilo e que se encontra dentro das
suas possibilidades.

Porém, apesar desses benefícios, muitas questões acerca desse ensino são
constantemente  questionadas.  A maior  delas,  diz  respeito  à  qualidade  tanto  do
ensino quanto da estrutura dos cursos. Questões como a falta de interatividade e
diálogo entre aluno e professor tal como as discussões em sala de aula promovidas
pelos mesmos são duramente hostilizados e criticados por parte de uma parcela de
docentes  que  afirmam  que  para  a  formação  de  um  aluno,  com  perfil  crítico  e
participativo,  é  necessário  que  haja  essa  interação  (ALMEIDA,  2003;
CASAGRANDE, 2008).

Para Iahn (2008), outro fator importante diz respeito ao aprendizado, uma vez
que, muitas avaliações e atividades são feitas através da internet, e desta forma,
muitas vezes não há como comprovar se é realmente o aluno que está resolvendo
os exercícios, gerando assim, consequentemente, uma deficiência nos critérios de
avaliação.  Além disto,  neste  mesmo trabalho foram citadas outras  desvantagens
como:  queda  da  conexão  durante  as  aulas,  o  relacionamento  interpessoal  entre
alunos  foi  considerado  restrito,  distância  entre  professores  e  alunos,
acompanhamento  do aprendizado é  pouco personalizado,  avaliação impessoal  e
restrita.  

2.2  Educação a Distância Pública no Brasil

O programa de Educação a Distância Pública no Brasil busca ampliar e interiorizar a
oferta de cursos e programas de educação superior, por meio desta modalidade de
ensino, tendo como prioridade inicial ofertar formação aos professores em efetivo
exercício  na  educação  básica  pública,  porém  ainda  sem  graduação,  além  de
formação  continuada  aos  graduados.  Além  disso,  pretendia-se  ofertar  cursos  a
dirigentes,  gestores  e  outros  profissionais  da  educação  básica  da  rede  pública
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

Ainda neste paradigma, cita-se como objetivos deste programa a redução das
desigualdades,  aumento  da  oferta  do  ensino  superior  e  desenvolver  um  amplo
sistema nacional  de educação. Isto está sendo possível  através da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), que como metas a disseminação e o desenvolvimento de
metodologias  educacionais  em  vários  e  temas  das  redes  de  ensino  públicas  e
privadas de educação básica no Brasil.

 A UAB foi criada pelo Ministério da Educação em 2005, em parceria com a
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (ANDIFES)
e  de  empresas  estatais,  tendo  como  foco  a  Educação  Política  e  a  Gestão  da
Educação  Superior.  Este  programa  é  um sistema  integrado  pelas  universidades
públicas,  os  quais  oferecem cursos  de  nível  superior,  utilizando  metodologia  da
educação à distância, e que tem o objetivo de expandir e interiorizar a oferta de
programas  e  cursos  à  distância.  Deste  modo,  promove  articulação,  interação  e
efetivação de iniciativas para estimular a parceria entre os três governos, federal,
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estadual e municipal, com as universidades públicas e demais organizações (UAB,
2015).  

Participam do Sistema UAB as universidades públicas (federais, estaduais e
municipais)  e  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Essas
instituições,  exclusivamente públicas,  são responsáveis pela criação dos projetos
pedagógicos dos cursos e por manter sua boa qualidade com base nos Referenciais
de  Qualidade  para  Educação  Superior  a  Distância.  De  acordo  com  o  site  do
Programa Universidade Aberta do Brasil em 2010 havia 88 instituições que faziam
parte do Sistema UAB, atualmente, são 104 instituições em todo o país, com 653
polos instalados e funcionando. Especificamente em Minas Gerais, atualmente há 74
polos ativos (UAB, 2015). 

A educação a Distância na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri (UFVJM) iniciou-se por meio da Universidade Aberta do Brasil no ano de
2012,  ofertando  os  cursos  de  Licenciatura  em  Matemática,  Física,  Química,  e
Bacharelado  em  Administração  Pública  onde  são  desenvolvidos  através  de  um
ambiente  virtual  de  aprendizagem,  no  qual  os  alunos  encontram  recursos  para
interlocução como fóruns, chats, repositório de tarefas, questionários, além de outros
recursos.  Os  polos  de  apoio  presencial  são:  Águas  Formosas,  Almenara,
Diamantina,  Divinolândia  de  Minas,  Januária,  Minas  Novas,  Nanuque,  Padre
Paraíso, Taiobeiras, Teófilo Otoni e Turmalina.

3 Metodologia  
 A partir dos objetivos da pesquisa, optou- se por uma abordagem quantitativa, que
permite a organização dos dados, que serão expressos com medidas numéricas,
tabelas e gráficos. Tal metodologia foi escolhida porque, de acordo com Gerhardt e
Silveira (2009) a pesquisa quantitativa significa a quantificação de opiniões, dados
nas formas de coleta de informações, bem como o emprego de recursos e técnicas
estatísticas.

Quanto ao delineamento da pesquisa,  foi  utilizado um questionário para a
coleta dos dados primários e para a pesquisa bibliográfica foram utilizados estudos
bibliográficos  e  documentais,  com o  objetivo  de  explicar  o  problema através  de
referências teóricas publicadas em documentos. O questionário continha perguntas
para a caracterização do sujeito e questões para o direcionamento do pesquisador
quanto ao alcance dos objetivos propostos e foi respondido por 41 estudantes. 

Os dados coletados através da aplicação dos questionários foram analisados
e  tabulados  de  forma  a  responderem  aos  objetivos  da  pesquisa,  através  da
construção de tabelas e gráficos. Além da análise dos resultados, encontrados em
relação a outros trabalhos pesquisados na literatura. 

4 Resultados e discussão  
Inicialmente buscou-se caracterizar o público alvo de acordo com a idade, sexo e
estado civil, conforme apresentado na Tabela 1. Em relação à faixa etária, observou-
se que o maior número de estudantes está na faixa etária 26 a 35 anos, dados
semelhantes à pesquisa de Costa et al. (2014),  que considera que os alunos do
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ensino a distância  são mais maduros do que os  da modalidade presencial,  que
costumam ser  mais jovens.  Resultados idênticos também foram encontrados em
estudos de Araujo (2011), no qual a maioria dos estudantes se encontra na faixa
etária de 19 a 32 anos.  Este mesmo pesquisador ainda declara que a procura de
jovens pela EaD pode ocorrer devido às facilidades que a modalidade apresenta,
como não ter que deslocarem-se vários quilômetros diários, ou até mesmo mudar de
domicílio e residir em um município distante do grande centro e de outras cidades
que possuem polo presencial de ensino.  

Com relação ao sexo dos estudantes da amostra,  verifica-se que a maior
parte  dos estudantes é do sexo feminino,  sendo 68% mulheres e 32% homens,
dados semelhantes aos da pesquisa de Aquino e Oliveira (2012). Araújo (2011) frisa
que a participação feminina é maior nas universidades brasileiras do que masculina,
no entanto, essa participação não é homogênea, havendo cursos com maioria de
homens e outros com maioria de mulheres.  

Outra variável analisada é o estado civil, onde houve igualdade entre solteiros
e casados, com 49% dos entrevistados em cada categoria. Como era de se esperar,
os que têm menos de 26 anos são em sua maioria, solteiros e, a partir dos 26 anos,
a predominância é de casados. Araújo (2011) ainda demonstra que os estudantes
casados escolhem a modalidade Ead como forma de expandir seus conhecimentos
e continuar inseridos no mercado formal de trabalho e morar com suas famílias.

Tabela 1 - Caracterização da população em estudo segundo as características: Idade, sexo
e estado civil.

Idade N %
18 a 25 12 29,0
26 a 35 20 49,0
36 a 45 09 22,0
Sexo

Feminino 28 68,0
Masculino 13 32,0

Estado Civil
Solteiro 20 49,0
Casado 20 49,0

Divorciado 01 2,0
Total por categoria analisada 41 100%

Fonte: Resultados da pesquisa (2015)

Verificou-se ainda, conforme Tabela 2, que 93% dos estudantes concluíram o
ensino médio em escolas públicas, dados também demonstrados em pesquisas de
Araújo (2011) e Costa et al. (2014), que relatam ainda o crescimento do número de
estudantes vindos de escolas públicas para universidades. 

Em relação ao questionamento do estudante já ter cursado um curso superior,
61% dos  alunos  não  possuem curso  superior  enquanto  39% já  são  graduados.
Resultados  semelhantes  também  foram  encontrados  em  estudos  realizados  por
Araújo (2011) e Aquino e Oliveira (2012), segundo os quais, a maioria dos alunos de
educação a distância possui experiência de trabalho e muitos procuram aprender
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mais a respeito de assuntos que já possuem algum conhecimento.  
Cursos  como  a  Administração  Pública  à  distância  se  tornam  uma

oportunidade  de  qualificação  do  quadro  de  servidores  de  estados,  municípios  e
órgãos federais, neste sentido, questionou-se se os alunos frequentes no curso são
servidores públicos e verificou-se que a maioria dos estudantes (54%) atua nesta
área.

Tabela 2 - Caracterização da população em estudo segundo as características: conclusão do
ensino médio, curso superior.

Conclusão do Ensino Médio n %
Escola Privada 01 2,0
Escola Pública 38 93,0

Parte em escola privada e parte em escola pública 02 5,0
Possui Curso Superior

Sim 16 39,0
Não 25 61,0

Servidor Público
Sim 22 54,0

Não 19 46,0
Fonte: Resultados da pesquisa (2015)

 Sobre  a  origem  dos  estudantes  (Tabela  3),  verificou-se  que  51%  dos
universitários  residem  em  Taiobeiras,  cidade  do  polo  em  estudo  e  49%  são
provenientes de cidades vizinhas. Isto indica que uma grande parcela mora distante
do polo  e,  segundo Araújo  (2011),  pode dificultar  as  ações presenciais  que são
desenvolvidas  durante  o  curso,  como  a  formação  de  grupos  de  estudos,  os
seminários presenciais, as orientações dadas pelos tutores, a presença nas aulas
presenciais,  dentre  outros.  Esse  fator  deve  ser  levado  em  consideração  no
planejamento da disciplina feita pelo professor e a coordenação do curso. 

Quanto aos dados que indicam que a maioria dos entrevistados mora na zona
urbana (90 %) demonstra que a dificuldade em dar prosseguimento aos estudos no
campo é nítida quando se compara a escolaridade dos jovens. Segundo Fernandes
(2011),  entre a população urbana de 25 a 34 anos, 52,5% tem ensino médio ou
superior. No meio rural esse percentual é de apenas 17%.  Isso se deve a ausência
de  políticas  específicas  para  o  campo  é  umas  das  principais  causas  dessa
desigualdade. E ainda acrescenta que na zona urbana, as crianças ingressam na
educação infantil e tem mais oportunidades de concluir o ensino médio e superior.
Isso ainda não faz parte da realidade da grande maioria dos sujeitos do campo.

A primeira parte  do questionário teve como proposta caracterizar  o sujeito
quanto seu perfil e a segunda parte teve como finalidade encontrar respostas para
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Tabela 3 - Caracterização quanto a localidade onde o universitário mora

Mora em Taiobeiras 51% Mora em Zona Urbana 90%
Mora em Outra Cidade 49% Mora em Zona Rural 10%

100% 100%
Fonte: Resultados da pesquisa (2015)
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os objetivos propostos.  
De acordo com as informações registradas no Sistema de Gestão Acadêmica

da UFVJM são 88 alunos matriculados no curso de Administração Pública no pólo,
contudo, nem todos os alunos ativos no sistema estão frequentes. Segundo dados
da coordenação do Pólo de Taiobeiras são 81 universitários frequentes, sendo 34 no
primeiro período, 24 no quarto período e 23 no sétimo período. Com a aplicação de
questionários foram coletados dados de um grupo de 41 de indivíduos sendo que 23
são do primeiro período, 06 do quarto período e 12 do sétimo período. 

Atualmente, há uma expansão de cursos à distância, seja para qualificação
profissional, formação educacional, etc. Este pode ser um fator importante para que
o  aluno  continue  no  curso  de  graduação  analisado,  pois  o  mesmo  já  tem
conhecimento  da  dinâmica  adotada  em  cursos  Ead.  Verificou-se  que  66%  dos
estudantes já frequentaram algum tipo de curso Ead. Estes dados só confirmam a
ideia  de  Aquino  e  Oliveira  (2012),  que  demonstrou  que  esse  tipo  de  ensino
aprendizagem  é  o  que  mais  cresce  no  país  e  um  dos  principais  motivos  é  a
variedade  de  cursos  ofertados  (Técnicos,  aperfeiçoamento,  graduação,  pós-
graduação, mestrado). Esta variedade de opções juntamente com a facilidade de
acesso faz com que o aluno realize mais de um curso Ead.  

Em  relação  aos  motivos  para  se  optar  pela  modalidade  de  Educação  à
Distância,  identificou-se  que  36%  dos  universitários  disseram  optar  por  essa
modalidade de ensino por interesse pessoal, 29% optaram devido à flexibilidade de
horários, 25% dos universitários indicaram a acessibilidade como principal motivo e
os  10%  restantes  indicaram  a  comodidade  como  principal  motivo  pelo  qual
decidiram escolher um curso a distância. 

Conforme pesquisas de Costa  et  al.  (2014),  uma das características mais
importantes  da  Ead  é  sua  flexibilidade  temporal  e  espacial,  pois  possibilita
implementar  propostas  educacionais  organizadas  e  adequadas  à  realidade  das
pessoas que desejam continuar estudando. Este mesmo autor ainda enfatiza que a
procura pelo ensino Ead ocorre muitas vezes pela falta de tempo para conciliar o
trabalho e a presença em uma instituição, além da autonomia proporcionada, uma
vez que esse tipo de ensino permite o aluno ser agente ativo da própria formação. 

Também foi  perguntado  se  o  mesmo estava  conseguindo  acompanhar  os
recursos e métodos de aprendizagem do curso. Identificou-se que 80% dos alunos
frequentes no curso têm conseguido acompanhar os recursos e métodos oferecidos
no  curso.  No  geral,  percebe-se  que  os  discentes  entrevistados  estão  em  parte
satisfeitos com relação ao conteúdo e apesar do alto nível de satisfação é preciso
buscar  compreender  a  realidade  a  qual  está  inserido  este  universitário,  como
também,  identificar  o  grau  de  satisfação  dos  estudantes  quanto  à  qualidade  do
curso,  e  as  principais  dificuldades vivenciadas nesse processo de aprendizagem
(COSTA et al. 2014).

Verificando as  expectativas  em relação à modalidade EaD,  29  estudantes
apontaram que este modelo de ensino correspondeu as suas expectativas e 12 que
não  correspondeu.  Segundo  Pereira  (2013),  as  expectativas  atribuídas  à
universidade são positivamente relacionadas com a satisfação. A satisfação discente
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é  influenciada  por  diversos  fatores  tais  como:  fatores  pessoais  (relacionados  ao
estudante)  e institucionais (relacionados à experiência educacional).  Este mesmo
autor informa que há evidências de que cursos a distância que, inicialmente, geram
altas expectativas otimistas,  podem resultar  em baixa satisfação com a posterior
confirmação negativa das expectativas.

Ainda  segundo  Souza  e  Reinert  (2010)  os  estudantes  que  experimentam
falhas  nos  serviços  em  sala  de  aula  ficam  insatisfeitos  e  demonstram  forte
propensão a compartilhar as informações negativas sobre suas experiências e do
mesmo jeito quando vivenciam bons métodos de ensino e são atendidas as suas
expectativas estes compartilham informações positivas. Neste sentido, na tentativa
de avaliar se os alunos estão conseguindo acompanhar se as atividades propostas
pelas  disciplinas  obtiveram  resultado  positivo com  73%  dos  discentes  e  27%
resultado  negativo,  ou  seja,  não  tem  conseguido  acompanhar  as  atividades
propostas pelas disciplinas. 

Na pesquisa, os universitários também foram indagados quanto ao aspecto
que mais facilita o processo de aprendizagem no curso a distância.  Os aspectos
mais apontados foram a interação entre estudantes e tutores e o material didático.
Os aspectos apoio da equipe do polo e interação entre estudantes e professores
foram apontados como facilitadores do processo de aprendizagem por 19,5% dos
estudantes. A qualificação dos professores obteve o menor número de indicações
pelos universitários conforme Figura 1.

Quanto à relação do estudante/tutor, Vieira (2012) e Giarola (2011) relatam
avaliação positiva desta relação demonstrando que os tutores possuem entusiasmo
e  interesse  na  promoção  de  um ambiente  de  ensino-aprendizagem e  que  esta
relação diz respeito a um conjunto de assertivas sobre a qualificação do tutor e o
relacionamento tutor-estudante (domínio do conteúdo,  explicação,  encorajamento,
disciplina,  estímulo,  relacionamento  interpessoal  e  interesse  dos  tutores  com os
alunos). 

Outro  ponto  com  elevado  nível  de  positividade  indicado  como  aspecto
facilitador neste método de ensino foi o material didático. Giarola (2011) descreve
que os aspectos didáticos como um conjunto de assertivas referentes aos processos
de  ensino  e  infraestrutura  para  aprendizagem oferecida  pelo  EAD (prontidão  de
respostas  da coordenação;  design  e  layout,  metodologia,  ferramentas,  conteúdo,
atividades,  avaliações,  carga  horária  e  materiais  do  ambiente  virtual  de
aprendizagem).
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Figura 1 – Aspecto que facilitam o processo de
aprendizagem num curso à distância.

Figura 2 – Principais pontos negativos
para o estudo na Universidade em análise.

Fonte: Resultados da pesquisa (2015)

No apontamento quanto aos principais  pontos negativos para o estudo na
Universidade em análise, cada pesquisado pôde escolher duas opções dentre a lista
de  alternativas  apresentadas.  Pela  Figura  2  verifica-se  que  os  principais  pontos
negativos são o pouco acesso ao professor e o excesso de atividades nas mesmas
datas, com 22 e 18 citações respectivamente.

Para Pereira et al. (2013) a relação dos professores com os alunos, ainda que
de forma virtual,  é  de fundamental  importância  para  o  entendimento  do assunto
abordado na disciplina, aliada a informações precisas e atualizadas; fatores estes
que exercem grande influência na satisfação do discente quanto ao curso.  Além
disso, este mesmo autor enfatiza a importância de se potencializar a utilização do
AVA no  processo  de  aprendizagem,  capacitando  os  usuários  e  oferecendo  uma
infraestrutura capaz de atender as necessidades dos alunos.  

Por fim, visando à contribuição dos estudantes para a melhoria do ensino na
Universidade e no curso em análise, o questionário apresentou uma questão aberta
sobre quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar o ensino na Instituição
analisada, como resultado obteve-se um total de 63 sugestões. A partir das citações
dos  universitários,  fica  evidente  a  necessidade  de  melhorar  a  interação  dos
professores com os alunos, com os recursos que o curso disponibiliza como vídeo
aulas, e-mails, chats, fóruns sendo esta a sugestão com maior número de citações
(10).  Demonstra  ainda,  a  dificuldade  de  comunicação  e/ou  contato,  mais
especificamente, a proximidade física entre os sujeitos atuantes na EaD (professor,
aluno,  tutor).  Para Pereira  (2013),  o corpo docente,  como motivo de insatisfação
para  o  curso  a  distância,  é  composto  basicamente  por  aspectos  didáticos.  São
frequentes  as  menções  à  ausência  dos  docentes  (ou  tutores)  para  orientação,
demora em responder questionamentos, falta de orientação em algumas disciplinas
e desorganização do curso. Souza e Reinert (2010) sugerem que o despreparo e
pouco compromisso com as turmas por parte do corpo docente também deve ser
avaliado.

Outras medidas citadas foram: necessidade de mais aulas presenciais, não
ter  atividades avaliativas na semana das provas,  mais atividades de fixação dos
conteúdos; diminuir o número de atividades nas mesmas datas e que se choque
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com  as  provas;  entregar  as  apostilas  antes  das  aulas  iniciarem.  Em  relação  à
necessidade de mais aulas presenciais, Todaro et al. (2014) argumentam que a falta
de interação e de afetividade na EaD tem sido sinalizada como uma justificativa para
a evasão nos cursos de ensino à distância e que a desistência desse tipo de ensino
na maioria  das vezes está  associada à falta  de  convívio  social  entre  colegas e
professores, ou seja, a dificuldade em adaptar-se a nova realidade de ensino da
EaD. Para Souza e Reinert (2010) as interações aluno-professor, as interações entre
alunos e também a satisfação em poder participar de discussões e debates em sala
de aula e a troca de conhecimentos nas aulas presenciais são fundamentais para a
melhoria do ensino das Instituições de Ensino à Distância.

Em estudos de Torrecilhas (2007) houve muitas reclamações com relação ao
atendimento dos serviços de secretaria e coordenação, que seriam uma barreira de
categoria  infraestrutura  instrucional.  Neste  mesmo  sentido,  Pereira  (2013)
demonstra que a prontidão da coordenação possibilita a confiança no serviço que
está sendo prestado através de um gerenciamento eficiente.  

Tabela 4 - Principais Medidas Citadas  Pelos Universitários
Citações Número de

vezes citadas
Frequência

Relativa
Maior interação dos professores com os alunos com os recursos que o 
curso proporciona: Vídeo aulas, e-mails, chats, fóruns;

10 15,8%

Mais encontros presenciais; 07 11,1%
Não haver atividades na semana de provas; 07 11,1%
Mais atividades de Fixação dos conteúdos; 06 9,5%
Diminuir o número de atividades nas mesmas datas e que se choque 
com as provas;

05 7,9%

Entregar as apostilas antes das aulas iniciarem; 05 7,9%
Análise de desempenho dos professores no comprometimento da 
disciplina na plataforma pela coordenação;

04 6,3%

Maior interação da coordenação com os alunos; 04 6,3%
Aumentar os prazos para as atividades; 04 6,3%
Realizar encontros presenciais antes das provas de todas as disciplinas; 03 4,7%
Melhorar a disposição do conteúdo na Plataforma Moodle,  disposição
atual confusa;

03 4,7%

Alterar as provas de sábados a tarde para o período da manhã; 03 4,7%
Maior disponibilidade de conteúdo tanto impresso quanto virtual; 03 4,7%
Total 63 100%

Fonte: Resultados da pesquisa (2015)

Os estudantes ainda citaram: aumentar os prazos para as atividades; realizar
encontros  presenciais  antes  das  provas  de  todas  as  disciplinas;  melhorar  a
disposição do conteúdo na Plataforma Moodle, disposição atual confusa; alterar as
provas de sábados a tarde para o período da manhã e por fim maior disponibilidade
de conteúdo tanto impresso quanto virtual.  Quanto ao aspecto de infraestrutura
organizacional  e  estrutural  resultados  de  estudos  de  Vieira  (2013)  sugerem que
entre os desafios futuros das instituições de ensino a distância estão a utilização de
novas estratégias e a melhoria do ambiente de aprendizagem online de modo a
proporcionar maiores níveis de qualidade e de atividades em grupo.  
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5 Considerações finais
Este estudo procurou analisar o Curso de Administração Pública, na modalidade a
distância, segundo a opinião dos universitários da Universidade Federal dos vales
do Jequitinhonha e Mucuri, bem como o perfil dos entrevistados.

É interessante  observar  que alguns fatores são determinantes  tanto como
aspecto  positivo  quanto  negativo,  variando  de  acordo  com  a  percepção  que  o
estudante possui do curso. Isso reforça o caráter complexo da avaliação, que, no
âmbito educacional, refere-se a fenômenos humanos e sociais.   

Quanto  aos  aspectos  que  mais  facilitam o  processo  de  aprendizagem no
curso a distância, os mais apontados foram: a interação entre estudantes e tutores e
o material didático, assim percebeu-se que o corpo docente é percebido como muito
importante para a satisfação do discente tanto como ponto positivo tanto como ponto
negativo. 

Segundo os dados obtidos, os fatores envolvimento dos atores no processo
de ensino (professor/ tutor/aluno), estrutura e organização do sistema e do curso
devem ser considerados para a prática de métodos pedagógicos de qualidade em
um  ambiente  de  educação  a  distância,  onde  a  instituição  deve  fornecer  aos
estudantes aquilo que os mesmos valorizam em um processo de ensino. 

Embora este estudo tenha desempenhado um esforço cuidadoso para captar
o máximo de informações a cerca de fatores relacionados à educação a distância, o
mesmo apresenta limitações. Como uma das limitações, cita-se o número reduzido
de  entrevistados  quando  comparado  ao  número  de  matriculados.  Também  se
destaca o  fato  de,  apesar  da  pesquisa  ter  englobado boa parcela  das variáveis
apontadas pela literatura como determinantes para analisar o ensino a distância, tais
variáveis podem não se mostrar suficientes para avaliar a opinião dos estudantes
quanto a modalidade de ensino analisada. Nesse sentido, pesquisas futuras podem
acrescentar informações relevantes, com uma análise mais profunda sobre o tema
nos outros polos da universidade. 

De modo geral,  os  resultados  confirmam que  há  muitos  desafios  para  as
instituições de ensino que ofertam cursos a distância, entre eles estão a descoberta
de novas estratégias e a melhoria do ambiente de aprendizagem online e presencial
de modo a proporcionar maior qualidade de ensino. Compreende-se ainda que a
satisfação é um fator primordial para garantir a motivação do discente durante sua
formação  acadêmica,  interferindo  no  aproveitamento  do  seu  aprendizado  e,
consequentemente,  na  competência  dos  profissionais  que  serão  inseridos  no
competitivo mercado de trabalho.
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Resumo – O presente Estudo pretende apresentar as ações práticas do processo 
de implementação e gestão dos cursos de extensão ofertados na modalidade à 
distância pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Educação a Distância no âmbito 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, apresentando um relato histórico das 
ações efetuadas pelo CEPEAD/UEMG, seus desafios e suas perspectivas para o 
futuro.  

Palavras-chave: Educação a distância, desafios da institucionalização, 
planejamento. 

Abstract – This study aims to present the practical actions of the implementation 
process and management of extension courses offered in distance mode by the 
Center for Studies and Research in Distance Education under the University of 
Minas Gerais. Featuring a historical account of the actions taken by CEPEAD / 
UEMG , its challenges and its prospects for the future. 

 
       Keywords:  Distance Education, challenges of institutionalization, planning. 
 

 

Introdução  

 

Este trabalho versa sobre as práticas no processo de implementação e gestão dos 
cursos de extensão ofertados na modalidade de Educação a Distância-EaD pelo Centro de 
Estudos e Pesquisa em Educação a Distância-CEPEAD, no âmbito da Universidade do 
Estado de Minas Gerais-UEMG. Desse modo, serão apresentados desafios e perspectivas 
para a Educação a Distância-EaD na Instituição. Por oportuno, antes de apresentar de 
forma mais detalhada os contornos do presente artigo, é importante descrever um breve 
histórico do CEPEAD/UEMG. De acordo com informações apresentadas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional-PDI da UEMG – 2015 a 2024, a Universidade vem 
trabalhando com o intuito de oferecer o ensino a distância, em diferentes níveis. Parte desse 
esforço se viabiliza através do Núcleo de Educação a Distância-NEAD, criado pela 
Resolução CONUN/UEMG nº 05/97. O Conselho Universitário-CONUN criou esse Núcleo 
para subsidiar e acompanhar os projetos de ensino, pesquisa e extensão na modalidade a 
distância da Instituição.  No ano de 2000, a UEMG assinou o Protocolo de Intenções em 
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conjunto com 62 Instituições Públicas de Ensino Superior para a criação da Universidade 
Virtual Pública do Brasil-UNIREDE. Nesse mesmo ano foi celebrado o convênio com a 
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais/SEEMG e a Faculdade de Educação da 
Instituição para a formação de professores nas séries iniciais do Ensino Fundamental via 
EaD, com Projeto Veredas. Este, segundo seu projeto pedagógico (SEE-MG, 2002), foi um 
Curso Normal Superior a Distância, destinado aos professores das redes públicas municipal 
e estadual, dos anos iniciais do Ensino Fundamental que estivessem em efetivo exercício e 
que comprovassem a necessidade de, pelo menos, mais sete anos de docência para a 
aposentadoria, contados a partir de 02 de janeiro de 2002. Ocorreu durante o período de 
fevereiro de 2002 a setembro de 2005 e atendeu cerca de 14.000 professores em todo o 
Estado de Minas Gerais. 

A partir de recursos advindos de um projeto de pesquisa (MILL et al., 2003) que tinha como 
questão central investigar a forma de trabalho dos tutores do Projeto Veredas, foi criado o 
CEPEAD, em 2005. Segundo Paula e Cruz (2014)  

Constitui-se, o CEPEAD, num espaço para a pesquisa, o 
estudo e a implementação de ambientes virtuais de 
aprendizagem, assim como suporte para a oferta de cursos de 
graduação, de pós-graduação e de extensão universitária, na 
modalidade a distância. Sua criação representou outro passo 
importante para que a UEMG pudesse ampliar seu atendimento 
no âmbito da formação de recursos humanos para o uso eficaz 
das tecnologias da comunicação e da informação, na pesquisa 
e no ensino (p. 140).  

 

Entre as formações ofertadas pelo CEPEAD nos últimos dois anos cabe destacar o curso 
de formação de professores para o programa PNAP (2013 e 2014), o curso 
de formação de tutores (2013 e 2014), o curso de desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem (2014), a oficina Prezi (2015) e o curso Sala de Português (2015).   
 
 
A experiência do CEPEAD no planejamento de cursos 
 

O processo de planejamento dos cursos a distância do CEPEAD/UEMG busca ser 
muito mais do que uma tradução das aulas presenciais para um ambiente virtual. Para tanto, 
busca-se a formação de uma equipe multidisciplinar, representada por um corpo técnico, 
com habilidades e conhecimentos especializados. O enfoque sistêmico praticado na UEMG 
refere-se a um tratamento interligado de processos vinculados à concepção, produção e 
implementação dos programas a distância e inclui desde a escolha do modelo conceitual de 
ensino-aprendizagem, apresentado na metodologia implementada, até procedimentos 
gerenciais que garantam a realização dos projetos. A estrutura dos cursos da UEMG é 
constituída alinhando o design instrucional e o design computacional do ambiente de 
aprendizagem e, para execução desse trabalho, é de vital importância o corpo técnico e 
docente especializado. A estrutura do modelo é então dividida nas etapas de definição do 
contexto do ambiente, das estratégias pedagógicas, das táticas pedagógicas, da estrutura 
de recursos do ambiente e implementação do design instrucional por meio da plataforma 
Moodle. O planejamento é constituído por: 
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1. Definição da natureza, nível e alcance do curso: multicampi; 
2. Estruturação da equipe de EAD responsável pelo curso;  
3. Elaboração do projeto pedagógico do curso;  
4. Produção do curso;  
5. Implementação do curso; 
7. Avaliação do curso. 
No que diz respeito às práticas administrativas institucionais para os cursos extensão na 
modalidade EaD, essas são compatíveis com a forma de operação já aplicada nos cursos 
presenciais da UEMG, ou seja, é um sistema centralizado nos aspectos de certificação, 
regulamentação e padronização. Há uma preocupação de atendimento às demandas 
regionais, devido ao perfil Multicampi da Instituição.  
Após a elaboração dos cursos, os projetos são encaminhados para o Departamento de 
Comunicação para realizar sua divulgação. Também é feita a promoção do curso junto às 
unidades e aos órgãos conveniados. O CEPEAD possui programas de extensão na 
modalidade à distância também para atender demandas de formação do corpo docente que 
trabalha com EaD na Instituição. Todo o curso deve apresentar projeto próprio, 
demonstrando seu objetivo, justificativa e ponto de equilíbrio. Ao final de todos os cursos 
ofertados é feita sua avaliação pela equipe CEPEAD de forma a verificar seus pontos fortes 
e fracos, principalmente privilegiando as melhorias necessárias nas suas reedições. 
É importante destacar que utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle como 
recurso didático-pedagógico para os cursos e disciplinas, foi a principal estratégia adotada 
pela equipe do CEPEAD para difundir a cultura dessa modalidade de educação na 
Universidade.  
 

Desafios do CEPEAD 
 

Um dos principais desafios enfretados pela EaD no CEPEAD/UEMG se relaciona ao 
número excasso de profissionais para o trabalho e a necessidade de formação dos recursos 
humanos disponíveis. Então há necessidade de um corpo técnico e docente mais amplo e 
especializado em EaD e nos conteúdos trabalhados.  
Sendo uma instituição multicampi, um maior investimento nas ações voltadas para EaD é 
uma alternativa para ampliar e desenvolver novas ações que poderão ser compartilhadas 
por todos discentes, docentes e técnicos da UEMG. Assim o investimento em EaD precisa 
ser ampliado de forma a dar musculatura para que a EaD possa se fortalecer. 
Outro desafio pragmático, que está inerente a realidade da EaD, são as diferenças entre a 
gestão na educação presencial e na educação a distância. Na EaD há uma tendência a 
tornar o trabalho fragmentado, o que exige atenção especial do coordenador para que 
existam adequadas articulações entre as partes envolvidas. Para que o processo de ensino-
aprendizagem na educação a distância ocorra é preciso que a gestão contemple as 
questões pedagógicas, administrativas, tecnológicas, diante disso a necessidade de uma 
equipe multidisciplinar. A construção de uma equipe composta por gestão pedagógica e de 
avaliação, gestão tecnológica e de informação e por fim a gestão acadêmico administrativo. 
Essas três subgerências, em parceria com uma coordenação geral, com coordenações de 
cursos ou de projetos e com o apoio das prós-reitorias de ensino, pesquisa, extensão e 
planejamento, gestão e finanças é um grande desafio para a construção de uma educação a 
distância arrojada e de qualidade na UEMG.  
Atualmente estamos trabalhando para que ocorra uma consolidação da estrutura gerencial. 
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Outro desafio latente no CEPEAD/UEMG é trabalhar com o modelo híbrido de educação, 
integrando a educação à distância com a educação presencial, evitando assim a formação 
de ações isoladas nos núcleos de EaD da Instituição espalhados pelo Estado. Para isso, foi 
realizado um questionário diagnóstico sobre as ações de EaD isoladas na Instituição, como 
será apresentado a seguir. 
O ideal seria que a educação a distância fosse concebida e enraizada em todos os 
departamentos e centros de ensino da UEMG, o desafio maior está na mudança de 
mentalidade de toda a comunidade universitária em prol de uma EaD efetiva. A 
implementação de EaD de forma equiparada à educação presencial exige mudança em toda 
a estrutura organizacional da UEMG, tanto em termos de recursos materiais, humanos, 
financeiros, informacionais e espaço-temporais. Tudo isto precisa ser bem administrado pelo 
CEPEAD/UEMG em seus projetos e nas suas decisões de planejamento, organização, 
direção e controle dos processos, e isto não é algo trivial! Como este desafio, muitos outros 
são postos cotidianamente a coordenação da EaD no CEPEAD/UEMG. 
Diante do apresentado, fica claro os desafios que o CEPEAD/UEMG tem à enfrentar, seja 
pela experiência que o CEPEAD/UEMG tem em EaD ou pela carência de estudos sobre o 
assunto dentro da Instituição. Há ainda há muito a ser construído e consolidado na 
EaD/UEMG, mas não há dúvida que esses desafios serão uma válvula propulsora para o 
sucesso do EaD na Universidade.  
Está em andamento um diagnóstico referente à EaD na UEMG, por meio de pesquisa junto 
ao corpo docente, analisando como tem ocorrido a implementação dos 20% da carga 
horária a distância das disciplinas de cursos superiores presenciais, pela Portaria n. 4.059, 
de 10 de dezembro de 2004. 
Essa pesquisa visa também verificar a capacidade da Instituição em executar ações em 
EAD, bem como a aderência dos professores para esta modalidade e a necessidade de 
melhorias e práticas para essa implementação. 
 

As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e 
curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes 
do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei no 
9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria (BRASIL, 2004). 

 
Os dados recém-coletados demonstram que os professores da instituição usam pouco os 
recursos do Moodle e da EaD, pois apenas 36% dos respondentes informaram que 
acessam esse ambiente virtual. E esses representam 5% do total de professores da 
Instituição. Nesse sentido é importante o incentivo de ações a respeito da utilização 
pedagógica do Moodle. 
Algumas estratégias passam por conscientização dos docentes sobre a portaria n.4.059, de 
10 de dezembro de 2004, que trata da oferta a distância de até 20% das disciplinas e 
incentivar a oferta de oficinas e mincursos que tratam sobre o Modelo Híbrido de Ensino 
(presencial+“a distância”); sondar Unidades da UEMG que possuem infra-estrutura para 
implantação da Plataforma Moodle pode ser um caminho para incentivar o uso da 
Plataforma nas Instituições que demonstrarem interesse nessa ação; propagação de 
Oficinas e Minicursos sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem e o seu uso pedagógico; 
ações relacionadas a Formação Docente sobre a EAD (ações de conscientização contra 
mitos e paradigmas sobre esse modelo de ensino); seminários, Mesa Redonda, Congressos 
conforme envolvimento e interesse das instituições (incentivar parcerias). 
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Perspectivas para o CEPEAD: um sonho em plena construção 
 

Segundo Moran (2012) a  
 

EAD, no ensino superior, cresce mais que o presencial (12% x 3% 
respectivamente). A tendência é para o fortalecimento dos modelos 
online. 83,7% dos alunos estão em instituições privadas, onde há uma 
alta concentração: três delas detêm mais de 40% dos mais de um 
milhão e cem mil alunos (Censo MEC de 2011-2012). As instituições 
públicas só tem 16,3% dos alunos e nenhuma delas consegue um 
alcance realmente nacional, porque a política do MEC privilegia o 
atendimento regional de cada universidade. 

  
Dentro desse contexto podemos verificar quão necessário é expansão da EaD na 
universidade pública.  
 
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, 2015-2024, da Instituição são 
metas da UEMG, quanto à EAD, para o período: 

- Implantação de oferta de disciplinas à distância na matriz curricular dos cursos da 
UEMG, nos limites previstos na legislação e respeitadas as características dos 
cursos; 
- Continuidade da oferta de cursos de extensão e de formação continuada para o 
corpo docente da UEMG; 
- Formulação do projeto e das estratégias pedagógicas para otimização do uso da 
Sala Master: a “Sala Master”1 instalada na universidade ou institutos de ensino e 
pesquisa são equipadas para a transmissão das aulas e video conferências.  
- Institucionalização da EaD/UEMG; 
- Estruturação da Equipe Multidisciplinar de EaD; 
- Oferta de novos cursos nos pólos UAITEC; 
- Articulação de novos pólos UAB/CAPES; 
- Oferta de novos cursos a distância; 
- Ampliação da relação UAB/UEMG/CAPES. 
 
Para tais metas foram traçados os seguintes objetivos: 

                                                 
1
Essas salas de aula transmissoras e receptoras, que formam o sistema da videoconferência,  

devem obedecer a todas as especificações técnicas necessárias para que se tenha um bom 
desempenho. Fatores como luz, cor, acústica e tamanho devem ser devidamente detalhados. 
Os equipamentos necessários, como mobiliário, videocâmara, microfone, telão e projetor, 
deverão ser adquiridos mediante criteriosa especificação. A Sala Master da UEMG está 
situada na Faculdade de Políticas Públicas – FaPP e dispõe de laboratório de informática, 
sala para reunião, ambiente para video conferência com sistema de iluminação e captação de 
audio e video para cerca de 30 pessoas. Possui ainda ambiente com isolamento acústico 
para gravação de video-aulas. 
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I – Trabalhar para o desenvolvimento da educação a distância nos cursos de 
graduação, por meio de disciplinas semipresenciais, no limite de 20% do total de 
carga horária do curso, atendendo a legislação vigente, o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) e a deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(COEPE)/UEMG;  

II – Contribuir para o desenvolvimento docente e discente nas disciplinas híbridas, de 
maneira a suscitar o ensino e a aprendizagem em uma base que permita uma 
postura investigativa, propositiva e integradora entre os envolvidos com o saber;  

III - Promover a interdisciplinaridade nas disciplinas semipresenciais, por meio do 
compartilhamento de saberes e experiências, em uma ação coletiva, dialógica entre 
os envolvidos; 

IV - Cingir de forma adequada, os recursos tecnológicos de informação e 
comunicação disponíveis, permitindo maior interatividade com o objetivo de 
promoção de maior diálogo entre docentes e discentes envolvidos nas disciplinas 
semipresenciais; 

V - Oferecer, por meio do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) e do Centro de 
Estudos e Pesquisas (CEPEAD), existentes na Instituição, uma equipe de apoio 
permanente para docentes e discentes e dessa maneira contribuir para a solução de 
dificuldades técnicas e pedagógicas e o uso das ferramentas de educação a 
distância. 

VI – Garantir a formação permanente em EaD para professores da Instituição, por 
meio do NEAD e do CEPEAD.  

VII- Trabalhar a inclusão na EaD, afirmando mecanismos que facilitem o uso das 
tecnologias de informação e comunicação, avançando na questão da acessibilidade 
dos docentes e discentes da UEMG junto ao ambiente virtual de aprendizagem; 

VII - Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do 
cultivo da excelência das relações interpessoais e da integração entre os diversos 
órgãos de apoio acadêmico; 

VIII- Oferecer por meio do NEAD e do CEPEAD suporte técnico e pedagógico em 
Educação a Distância nos diversos setores e Unidades da Instituição; 

XI - Implantar procedimentos de inovação experimental relacionados à Educação a 
Distância. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo apresentou, de forma breve, o atual  contexto do EaD na Universidade Estadual 
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de Minas Gerais, apresentando a trajetória percorrida para a implantação da modalidade de 
Educação a Distância no CEPEAD-UEMG, bem como, algumas considerações importantes 
para a melhoria e ampliação do Ead na UEMG, e a cultura institucional para a implantação 
dessa modalidade de ensino, além de desafios e perspectivas para melhoria do EaD na 
UEMG. É importante destacar a preocupação da instituição com a qualidade dos processos 
de ensino e de aprendizagem nessa modalidade. Outrossim, reforçamos que a educação a 
distância do CEPEAD-UEMG, aplica diretrizes de qualidade desde a contratação de 
docentes e tutores qualificados, produção de materiais interativos, uso de ferramentas que 
promovam a construção do conhecimento de forma colaborativa e cooperativa, 
metodologias inovadoras. E por fim a reafirmação de cada vez mais a necessidade da 
UEMG de ampliar o seu EaD no intuito de cada vez mais atingir mais cursos através da sua 
autonomia, desenvolvendo e compartilhando alternativas, tomando iniciativas conjuntas para 
formular propostas junto a outros  órgãos públicos, para minimizar os impactos econômicos 
que afetam diretamente a ampliação do ensino a distância da UEMG. Essa seria uma 
atitude positiva a favor de atender demandas geográficas e sociais de um estado como 
Minas Gerais que precisa e grita por desenvolvimento econômico e sustentável mais amplo 
e atuante. 
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Resumo – O presente artigo tem como escopo principal a descrição de um 
relato que contempla a experiência de uma proposta de articulação junto 
aos Polos de Apoio Presencial, mais especificamente um setor denominado 
Gestão de Polos, ainda em fase de expansão e aperfeiçoamento, na 
Universidade Estadual do Maranhão. O texto traz uma breve descrição da 
experiência, incorpora a organização e condução da proposta – aqui 
destacando o processo de monitoramento dos cursos a distância e o 
trabalho em conjunto da equipe de Gestão, articulação e interação que está 
sendo construída. A metodologia utilizada se baseia em um trabalho 
exploratório de caráter descritivo, na observação sistemática dos trabalhos, 
cujas principais considerações são originadas de experiências dos autores 
na gestão com os Coordenadores de Polos e com os Cursos EaD, além de 
descrever resumidamente como é feito o acompanhamento e 
monitoramento destes cursos por uma equipe de monitores virtuais. Assim, 
a descrição dessa proposta significa uma forma de contribuição para 
trabalhos futuros voltados para a gestão de polos e cursos, e de sistemas 
que adotem a aprendizagem através das Tecnologias, que poderão 
proporcionar múltiplas possibilidades para discussão de uma nova  
estratégia de gestão. 

Palavras-chave: Polos UAB, universidade, gestão, proposta. 
 

 
Tópico: Gestão de processos e procedimentos (administrativos, operacionais 

etc.) 

Trilha Temática II - Política e Gestão em EaD 

Relato de Experiência 
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1. Introdução 
 

Em 2011, a empresa de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) divulgou que o Brasil apresenta um bom resultado no que se refere ao 
acesso à educação básica, apontando pequenos avanços com um percentual de 
98,2% da taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos de idade. Com isso, 
pode-se observar que o acesso à educação básica no Brasil foi relevante, contudo, a 
procura pela formação profissional em nível técnico e/ou superior tonou-se 
prioridade, o que acabou transformando a Educação a Distância em uma alternativa 
inovadora no campo educacional. Tal possibilidade, segundo Figueiredo (2005, p. 
55) tem amparo na visão Schumpeteriana, em que o conceito de inovação “não se 
restringe simplesmente a produtos e processos, mas envolve novas formas de 
gestão, novos mercados e novos insumos de produção”. 

Nesse sentido, a EaD cresce continuamente no cenário brasileiro, tendo como 
principal objetivo atender essa demanda diversificada, sem distinguir raças e 
classes, proporcionando assim uma formação à população. 

Diante deste cenário, a Universidade Estadual do Maranhão percebendo a 
educação a distância adaptável a contextos educacionais diversos como uma forma 
concreta de democratização do ensino, rompendo os limites dos programas 
especiais presenciais, institucionalizou um setor específico para a promoção da 
Educação a Distância e, através da Portaria nº 2.216, de 11 de outubro de 2001 do 
Ministério da Educação – MEC, obteve o credenciamento para oferta do curso de 
Licenciatura em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, passando 
assim a ofertar outros cursos superiores nesta modalidade. Nos anos subsequentes, 
a Universidade passou a oferecer os cursos de Licenciatura em Ciências da Religião 
e para o Bacharelado em Administração. Consequentemente, em maio de 2008 o 
Nead teve um redimensionamento de nomenclatura para Uemanet perfazendo assim 
luz a representação social do nome e imagem da Universidade Estadual do 
Maranhão. A partir de então, a Universidade só vem crescendo continuamente nessa 
modalidade, e passou a ofertar em 2012 cursos de nível médio profissional, além de 
novos cursos de graduação e especialização. 

Nesse escopo, com a expansão de novos cursos e de mais polos de apoio 
presenciais, criou-se a necessidade de melhores gerenciamentos das atividades que 
envolvem os cursos a distância. Percebeu-se, assim, a necessidade de se 
estabelecer dentro do Núcleo de Tecnologias um setor que articule ações junto aos 
Coordenadores de Cursos e Coordenadores de Polo, desenvolvendo um feedback 
entre a Instituição ofertante e os Polos de Apoio presenciais. 

Com isso, o objetivo deste trabalho é descrever como as diretrizes deste setor 
são operacionalizadas no cotidiano, mediante o acompanhamento e monitoramento 



XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 

UNIREDE 

3 

 

 

dos cursos, bem como demonstrar a importância de alinhar estratégias de 
comunicação entre a Instituição proponente e os Polos. 

Assim, a descrição dessa proposta significa uma forma de contribuição para 
trabalhos futuros voltados para a gestão de polos e cursos, e de sistemas que 
adotem a aprendizagem através das Tecnologias, que poderão proporcionar 
múltiplas possibilidades para discussão de uma nova gestão em EaD. 

 

2. Gestão de Polo 
 

A difusão do ensino a distância, assim como o seu aperfeiçoamento, precisa estar 
intrinsecamente correlacionados a uma gestão de qualidade em todos os níveis do 
processo. Com isso, julga-se imprescindível o acompanhamento e identificação de 
todos os entraves no processo de gestão a fim de que estes sejam resolvidos. 

Nesse detalhamento, a Gestão de Polos, proposta descrita nesse trabalho, 
promovida pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação – UEMANET, que 
intermedia os cursos a distância da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA - é 
uma das etapas essenciais a serem otimizadas, uma vez que é identificada como o 
espaço no qual interagem coordenadores, professores, tutores, alunos e 
colaboradores. A gestão de cursos de educação a distância é um desafio constante 
para quem participa do processo, dado que esta é uma modalidade que vem 
crescendo e ganhando cada vez mais espaço no cenário educacional. Com isso, 
acredita-se que processos eficazes de assistência e acompanhamento na EaD são 
fatores imprescindíveis para o bom desenvolvimento dos cursos ofertados. Com 
base nisso, Perry (2006) coloca que: 

 
“É preciso construir soluções que deem conta das questões que 
interrelacionam (positiva ou negativamente, dependendo do caso) as 
necessidades do ensino de conteúdos complexos com a economia de 
escala envolvida na gestão de EAD” (Perry et al, 2006). 
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Neste sentido, o setor de Gestão de Polo vem se caracterizando como uma 
ponte entre o Núcleo e o Polo de Apoio Presencial, com a intenção de ser um 
mecanismo de assistência aos Polos, um instrumento facilitador de superação dos 
déficits encontrados nos cursos ofertados pela IES, focando ainda no  
monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas e 
administrativas intermediadas pelo UEMANET. Entende-se assim, que estas ações 
são de suma importância para assegurar a qualidade das diferentes variáveis: 
cursos, polos, docentes, discentes e todos os atores envolvidos no processo. 

Desta forma, a proposta de trabalho do setor de Gestão de Polos, interligada 
com o Monitoramento e Acompanhamento dos Cursos adota um modelo de gestão 
voltado para o acompanhamento, orientação, assistência, feedback e resolução de 
problemas no processo de gestão da modalidade EaD, contribuindo assim para a 
melhoria dos  cursos ofertados pela Instituição. 

 

2.1 Equipe e suas atividades 

As atividades da equipe de Gestão de Polo contam com duas salas de apoio 
administrativo: uma específica de Apoio Presencial e outra de atendimento a 
distância, através da sala virtual. 

Para melhor funcionalidade dos trabalhos o setor conta com uma 
Coordenação Geral, uma Coordenadora Setorial, quatro Assistentes e uma Equipe 
de Monitoria que é composta por 15 pessoas, todos interligados, conforme 
funcionograma descrito abaixo: 

 

UEMANET 

GESTÃO DE 
POLOS 

MONITORES CURSOS POLOS 
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Figura 1 – Funcionograma da Monitoria - UEMANET 

 

Na sala de apoio presencial acontecem as atividades administrativas como 
atendimento presencial, atendimento aos representantes dos polos, professores, 
coordenadores e demais envolvidos no processo, bem como o contato direto com o 
Núcleo e polo através de telefonemas e e-mail. 

Na sala virtual denominada “Sala Gestão de Polos”, cotidianamente é promovida 
a articulação pedagógica com os Coordenadores de Polos, Centros UEMA e 
Coordenadores de Cursos. É um ambiente online que oferece espaços para debates, 
comunicados, orientações, acervos bibliográficos, dentre outras possibilidades de 
comunicação e interação. A administração deste espaço é de responsabilidade da 
Coordenação de Gestão de Polo com o propósito exclusivo de articulação com os 
mesmos. Abaixo está o designer da sala: 

 
 
 

 

Figura 2 - Sala Virtual de Gestão de Polos-Moodle AVA 
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Conforme imagem acima, podemos visualizar como nesse espaço todos os 
agentes envolvidos tem acesso a várias ferramentas que auxiliam no desenvolvimento 
de ações, dentre eles: o Fórum de Notícias que é o espaço destinado para 

comunicação entre o Núcleo e os partícipes, principalmente Diretores de Centro, 
Coordenadores de Cursos e Polo; os Guias e Manuais, projetados para arquivos de 

materiais e documentos importantes para a sala, como Manuais do Moodle, Manuais 
de Estudante e outros; a Biblioteca Virtual que permite o link direto com a Biblioteca 

Virtual do Núcleo, além de ser o espaço para postagens de materiais importantes e 
atuais sobre EaD; o Café Virtual destinado para discussões e diálogos construtivos, e 
o link Documentos e Ofícios o qual é destinado ao arquivo de documentos oficiais. 

Dentro da sistemática da proposta de Gestão de Polos, também são 
desenvolvidas outras práticas necessárias a uma gestão atuante e de qualidade. 
Dentre estas ações ressaltam-se algumas importantes como as Visitas Técnicas 
caracterizadas pela supervisão, monitoramento e acompanhamento in loco visando 
subsidiar diretrizes para as planejadas ações. Estas são visitas previamente 
agendadas nos 33 Polos de Apoio Presencial, com roteiros estrategicamente traçados, 
tendo como objetivo o levantamento de demandas, articulação com coordenadores, 
aplicação de questionários avaliativos e infraestruturas, capacitações e encontros com 
tutores. Outras práticas são as reuniões mensais com a equipe, no sentido de ser um 
momento relevante para o desempenho da mesma, pois é a oportunidade de 
compartilhar as informações, ideias, de análise das metas, de discussão de assuntos 
relevantes necessários a tomada de decisões. Além destas práticas existe o Registro 
de Relatórios, estes que são instrumentos estruturados de forma a apresentar, em 
linhas gerais, as principais atividades intermediadas pelo setor, constituindo assim em 
um relatório anual para o Núcleo. Outra prática são as Capacitações, com o sentido de 
motivar, capacitar e qualificar a equipe do setor, e por fim, os Encontros Presenciais, 
caracterizados como uma oportunidade ímpar de estar presencialmente com diretores 
de centro, coordenadores de polo e dos cursos, para trocar informações. Nestes 
encontros são fomentadas melhorias de gestão, síntese dos resultados alcançados nos 
polos, expondo os avanços e as dificuldades ainda enfrentadas, acompanhamento das 
atividades, troca de experiências e estreitamento de relações pessoais. 

2.2.2 Equipe de Monitoramento 
 

O setor de Gestão de Polos passou no ano de 2015 a conjugar seus esforços 
juntamente com uma equipe de acompanhamento e monitoramento dos cursos. É uma 
equipe formada por 15 pessoas que são como os principais agentes de apoio direto 
aos Polos e todos os envolvidos no processo de gestão dos cursos. Tem como objetivo 
o foco no auxílio e resolução das dificuldades específicas que Coordenadores de 
Cursos e Polos, alunos e tutores apresentam durante o percurso dos cursos. São 
autores que desempenham atividades de monitoramento dos polos, do ambiente 
virtual, telefonemas, e-mail e principalmente visita in loco, se empenhando nas diversas 
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demandadas que caracterizam toda e qualquer dificuldade pedagógica e administrativa 
existente no processo da gestão. 

 

2.1.2 Atividades Sistemáticas 
 

Para a realização das ações foi delimitado no plano de trabalho da Gestão algumas 
competências como o trabalho em equipe, conhecimento, planejamento, organização, 
comunicação, agilidade, acessibilidade, comprometimento e disponibilidade 
fundamentais e necessárias ao bom andamento das atividades e do gerenciamento de 
resultados do setor. A partir destas competências é que foram traçadas atribuições. 

 

2.2 Atribuições 
 

Uma das estratégias eficientes de se manter a sintonia das atividades é implantar a 
segregação das funções como uma medida preventiva. Nesse sentido, é necessário 
que as atividades da equipe sejam divididas e organizadas para atender a todos os 
processos gerenciais demandados ao setor, visando minimizar problemas futuros e 
eliminar riscos de falhas e ausências operacionais. Desta forma, o setor conta com um 
recorte de atribuições entre os colaboradores como uma alternativa de priorizar 
atividades e gerenciá-las. Segue a discriminação das atribuições abaixo: 

 
 

Coordenação Geral 

 
● Propor políticas e diretrizes do setor. 

Coordenação 

 
● Acompanhar e gerir as atividades administrativas do setor; 

● Atender as solicitações dos Coordenadores de Cursos, dos Polos de Apoio 
Presencial e Centros; 

● Orientar na organização das funções da equipe de apoio técnico-administrativo, no 
que concerne às suas atribuições; 

● Articular-se com as respectivas coordenações (geral, cursos, polos e centros) 
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● Recepcionar prefeitos, secretários e representantes do mantenedor do polo; 
● Receber documentação referente a CAPES; 
● Acompanhar consultores da DED/CAPES em visitas de monitoramento e auditoria 

nos polos UAB; 
● Receber e prestar informações aos avaliadores externos do MEC; 
● Articular junto ao mantenedor a melhoria da infraestrutura do polo; 
● Dinamizar o ambiente virtual de Gestão de Polo, fomentando o debate e a troca de 

experiências e informações; 
 

Assistentes Administrativas 

 
● Elaborar planilhas; 
● Digitar e formatar documentos; 
● Redigir ofícios; 
● Alimentar o formulário de justificativa de faltas da Gestão de Polos; 
● Manipular fotocopiadoras; 
● Administrar o relatório de demandas diárias, semanal e mensal da Gestão de Polos. 
● Gerir o relatório de demandas diárias, semanal e mensal da Monitoria; 
● Gerar os resultados de produção do setor de Gestão; 
● Produzir gráficos de tabelas dinâmicas e programações de formulações matemáticas 

dos relatórios individuais da Gestão de Polo e Monitoria; 
● Promover a socialização das atividades exitosas desenvolvidas no polo; 
● Viabilizar a divulgação dos eventos realizados nos Centros e Polos de Apoio 

Presencial; 
● Acompanhar diariamente a sala de Gestão; 
● Controlar o fluxo de entrada e saída de correspondências; 
● Administrar o controle de documentos; 
● Acompanhar processos de diárias da Gestão de Polo; 
● Atender e realizar telefonemas; 
● Recepcionar o público; 
● Responsabilizar-se por comunicados e avisos; 

 
Assistente de Monitoria 

 
● Acompanhar todas as atividades e demandas referentes à equipe de Monitoria; 
● Atender os monitores; 
● Promover capacitações; 
● Realizar Seletivo; 
● Monitorar o ambiente da sala de Monitoria; 
● Administrar e organizar o controle de documentos; 
● Elaborar ofícios referentes a processos da Monitoria; 
● Executar o cronograma estabelecido; 
● Realizar reuniões; 
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3. Conclusões 
 
 

Neste relato pretendíamos descrever a proposta de Articulação da UEMA junto aos 
Polos de Apoio Presencial, da Gestão de Polos, ainda na fase em que se encontra. 
Buscamos fazer uma breve descrição da experiência, sua organização e condução 
da proposta. Destacou-se o processo de monitoramento dos cursos a distância e o 
trabalho em conjunto da equipe de Gestão, articulação e interação que está sendo 
construída. Descrevemos como é feito o acompanhamento e monitoramento destes 
cursos pela equipe de monitores. 

Espera-se, assim, demonstrar a importância que o setor responsável pela 
articulação dos polos e cursos assume no atual estado de desenvolvimento das 
ações em EaD mediadas pela IES. Ademais, compreende-se com as ações 
descritas neste trabalho que a UEMA empreende uma jornada em que se revê, se 
repensa e se adapta às novas necessidades do seu tempo, parceiros e realidade. 
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Resumo – O ensino na modalidade a distância vem se consolidando em decorrência 
dos avanços tecnológicos e se distingue por atingir um quantitativo superior de pessoas 
em relação aos cursos presenciais em espaços geográficos diversos, tendo uma 
atuação ética por parte de todos os que com ela lidam para que o trabalho se realize 
além das normas legais existentes. Nesta perspectiva, a questão da gestão da 
Educação a Distância (EaD) torna-se um elemento complexo e imprescindível na 
condução das ações necessários para o funcionamento dos cursos nessa modalidade. 
Assim, esse artigo busca identificar como se deu o processo de institucionalização da 
Educação a Distância no âmbito da Universidade do Estado da Bahia. Para tanto, em 
primeiro lugar, realizou-se uma discussão acerca do que vem a ser gestão universitária 
da EaD; em seguida, apresentou-se um histórico da EaD na Bahia; posteriormente, 
abordou-se a institucionalização da gestão da EaD na UNEB; por fim, concluiu-se com 
os principais argumentos desenvolvidos. A relevância desta pesquisa é revelada através 
da contribuição para a discussão sobre institucionalização da gestão da EaD na 
universidade.  
 
Palavras chave: Educação à Distância. Institucionalização. Gestão. 

 
Abstract - Teaching in the distance has been consolidated as a result of technological 
advances and is distinguished by reaching a higher quantity of people in relation to 
classroom courses in various geographical areas, and an ethical action by all those who 
with her deal to the work is done beyond existing legal norms. In this perspective, the 
question of Distance Education Management (EAD) becomes a complex and essential 
element in the conduct of actions necessary for the operation of the courses in this 
modality. Thus, this article seeks to identify how was the process of the 
institutionalization of Distance Education as part of the Bahia State University. For that, 
first, there was a discussion about what comes to university management of EaD; then 
presented a history of the EAD in Bahia; subsequently addressed the institutionalization 
of the management of ODL in UNEB; finally concluded with the main arguments put 
forward. The relevance of this research is revealed by contributing to the discussion on 
EAD's management institutionalization at university. 
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Introdução 
 
A educação à distância, por sua importância e pelo potencial que vem 
representando nas últimas décadas, não prescinde do compromisso com o 
aperfeiçoamento, com o uso de meios tecnológicos que estão em constante 
evolução e com a atuação ética por parte de todos os que com ela lidam para 
que o trabalho se realize além das normas legais existentes.  

 
A implantação de cursos na modalidade a distância requer um 

planejamento que se distingue daquele realizado para os cursos presenciais. 
Esse planejamento passa por uma gestão que tem especificidades que vão 
desde a elaboração das salas de aula virtuais, passando pela questão dos 
processos seletivos para os sujeitos que atuarão nos cursos (professores, 
tutores etc.), que necessitam ter um determinado perfil, até chegar aos alunos, 
que devem ser estimulados de forma que saiam da posição confortável 
estabelecida pela relação tradicional professor/aluno, que ocorre nos cursos 
presenciais, e passem a ser sujeitos ativos do processo ensino/aprendizagem.  
Sendo assim, cabe indagar: como fazer a gestão dos cursos oferecidos na 
modalidade à distância? Para responder a essa questão vamos fazer uma 
incursão sobre a gestão da EaD na UNEB. 

 
Desta forma, pode-se salientar o objetivo desse artigo que busca 

identificar como se deu o processo de institucionalização da Educação a 
Distância no âmbito da Universidade do Estado da Bahia. Para tanto, em 
primeiro lugar, realizou-se uma discussão acerca do que vem a ser gestão 
universitária da EaD; em seguida, apresentou-se um histórico da EaD na Bahia; 
posteriormente, abordou-se a institucionalização da gestão da EaD na UNEB; 
por fim, concluiu-se com os principais argumentos desenvolvidos. A relevância 
desta pesquisa é revelada através da contribuição para a discussão sobre 
institucionalização da gestão da EaD na universidade.  

 
A educação à distância não prescinde do compromisso com o 

aperfeiçoamento, com o uso de meios tecnológicos que estão em constante 
evolução e com a atuação ética por parte de todos os que com ela lidam. Sendo 
assim, cabe indagar: como fazer a gestão dos cursos oferecidos na modalidade 
à distância? 
 
Gestão Universitária da Educação à Distância 
 
Para introduzirmos a temática sobre a gestão universitária da educação à 
distância (EaD) vamos, inicialmente, conceituar gestão universitária, em seguida 
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analisaremos a educação à distância, em termos do que vem a ser sua 
metodologia de ensino, posteriormente salientaremos a questão da gestão da 
EaD. 

 
A universidade se caracteriza, também, por ser uma organização e, em 

sendo assim, seu processo de gestão e decisão vêm, aos poucos, inserindo-se 
nos debates organizacionais, particularmente no que se refere à aplicabilidade 
ou não dos princípios da administração em seu contexto. Nesta perspectiva, 
pode-se considerar a universidade como uma estrutura administrativa, um 
sistema político, um centro científico, uma academia, um foco cultural e uma 
fonte de valores, ou seja, uma estrutura de múltiplas complexidades. 

 
Além destas características, podem-se considerar outras dimensões de 

natureza mais especificamente vinculadas à gestão. Neste cenário o ambiente 
universitário volta-se, também, para as estruturas de gerenciamento e tomada 
de decisões. A gestão universitária compreende duas modalidades descritas 
como de administração educacional e administração de infraestrutura. Essas 
modalidades constituem um campo complexo de trabalho para os gestores 
universitários, cuja gestão exige a aquisição de competências administrativas, 
técnicas e humanas (SOUZA; SANTOS, 2013). Ainda, segundo Souza; Santos 
(2013), 

 
Nesse contexto não basta que as instituições universitárias sejam 
eficazes no cumprimento de sua missão, necessitam serem eficientes 
em tornar seu produto atrativo ao mercado, diversificar seus produtos 
de modo que realmente o tripé institucional (ensino, pesquisa e 
extensão) esteja em harmonia com a comunidade a qual está inserida. 
Para isto carecem de alterações radicais no modo como são 
administradas (SOUZA; SANTOS, 2013, p. 518). 

 
Seguindo essa lógica de raciocínio e levando em consideração que a 

universidade tem como funções a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão, assim como o atendimento das demandas da sociedade necessita 
extrapolar suas fronteiras e neste sentido precisa divulgar suas ações, seus 
serviços, ou seja, estabelecer canais de acesso e estimular a participação do 
exercício da cidadania. 

 
Nesta perspectiva, segundo Bolzan (2006, p. 20), “a universidade enfrenta 

uma realidade desafiante, é alvo de questionamentos e reflexões”, entre eles o 
de como ampliar a oferta de cursos, que atendam as demandas da sociedade e 
simultaneamente tenham qualidade e possam atingir um maior número possível 
de pessoas. Assim, a introdução do ensino a distância tem cumprido esse papel, 
que segundo Moran (2002) consiste no processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial 
e/ou temporalmente. 
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Segundo Rumble (2003), assim como na educação presencial, a função 

do gestor na modalidade a distância é dirigir o trabalho dos membros da 
instituição por meio de planejamento, da organização, direção e controle por 
meio da elaboração de estratégias, definições de objetivos e execução dos 
planos de coordenação de atividade, além de solucionar conflitos e detectar 
supostas falhas e erros com relação ao plano.  

  
A gestão da EaD deve ser tratada distintamente da gestão da educação 

presencial (embora suas bases sejam as mesmas). O gestor da EAD precisa 
compreender que a natureza do processo educativo não se confunde com a 
natureza do processo produtivo e, também, que a natureza do processo 
educativo virtual (à distância) distingue-se do processo educativo presencial. 
Claro que a gestão educacional dessa modalidade também prevê decisões de 
planejamento, organização, direção e controle semelhantes àquelas da 
educação presencial do ensino superior e também se preocupa com instalações, 
espaço, tempo, dinheiro, informações e pessoas. 

 
As equipes gestoras da EaD no Brasil são geralmente compostas por 

subgerências (Mill, 2006), isto é: gestão pedagógica e de formação, gestão de 
avaliação e acompanhamento, gestão tecnológica e de informação, gestão de 
polos e instituições e gestão acadêmico-administrativa. Essas subgerências, em 
parceria com uma coordenação geral, com coordenações de cursos ou de 
projetos e com o apoio da reitoria da instituição, compõem o grupo gestor 
tradicional da educação a distância nas universidades.  

 
O grupo gestor cuida da estruturação das instalações, equipes de 

trabalho, redes comunicativas, financiamento, infraestrutura física e tecnológica, 
além das diversas e imprescindíveis questões pedagógicas envolvidas no 
ensino-aprendizagem da EaD. Há também os coordenadores dos Pólos de 
Apoio Presencial, que também se constituem em uma figura que compõe o 
grupo gestor. O coordenador de pólo zela pelo bom funcionamento do pólo e 
pela harmonia nas relações de trabalho e de estudo. Além disso, articula 
politicamente a instituição de ensino que oferece os cursos e aquela 
mantenedora do polo que recebe tais cursos. No caso da UAB (Universidade 
Aberta do Brasil)1, os mantenedores do Pólo de Apoio Presencial são os 
governos estaduais e municipais. 
 
 
EaD pública na Bahia: caminhos percorridos 

                                                
1
 A UAB (Universidade Aberta do Brasil) é um programa de formação superior pela modalidade 

de educação a distância do governo federal brasileiro em parceria com instituições de ensino 
superior e governos municipais e estaduais. Para saber mais, acesse www.uab.capes.gov.br.  
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A história da Educação à distancia pública na Bahia revela que os programas 
construídos, implementados e executados, foram incentivados basicamente por 
força de Lei ou políticas públicas para atender às demandas governamentais e 
conseqüentemente incidiram na realidade atual, principalmente no tocante à 
formação docente. 

Incentivados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 que 
passou a exigir a formação docente mínima de graduado(a) para atuação na 
educação básica, os Estados e Municípios buscaram alternativas de oferta de 
cursos junto às instituições de Ensino Superior que garantissem a capacitação 
docente em serviço e o cumprimento de metas estabelecidas em suas políticas 
educacionais. No seu artigo 87, parágrafo 3º, inciso III a cada município e, 
conjuntamente, ao Estado e à União cabem a responsabilidade de “realizar 
programas de formação para todos os professores em exercício, utilizando para 
isso também os recursos da Educação a Distância”.  

 A criação em 1997 do Programa Nacional de Informática na Educação – 
PROINFO, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação a Distância do 
Ministério da Educação – SEED/MEC, que em parceria com os governos 
estaduais e alguns municipais, promoveu a inserção das Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC, como recursos capazes de contribuir com a 
construção de conhecimentos dos alunos nas escolas (BRASIL,1997). 

 
As escolas públicas que aderiram ao programa receberam do governo 

federal os computadores para serem utilizados como ferramenta de apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem. Os principais documentos que orientavam a 
implantação do ProInfo na Bahia foram: 

 
Diretrizes do ProInfo, estabelecidas pelo MEC e pelo Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Educação – CONSED, em julho 
de 1997;  O Plano Estadual de Informática na Educação, que 
estabelecia objetivos para a introdução das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTIC) na rede pública de ensino, 
subordinados ao planejamento pedagógico geral da educação na 
unidade federada, e, também, critérios para participação de escolas no 
programa, incluindo diretrizes para elaboração de projetos pedagógicos 
de uso de NTIC. (BRASIL,1997). 

 

Para tanto, era necessário um “lugar” e “pessoas capacitadas” para 
coordenar e avaliar a nova Política Pública para o uso das TIC’s na Bahia. Cabe 
salientar que professores da rede publica de ensino, foram capacitados pelas 
universidades publicas (Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e 
Universidade Federal da Bahia-UFBA) de forma interinstitucional com a 
Secretaria Estadual de Educação (SEC) entre 1997-1998, a fim de formar um 

http://www.proinfo.mec.gov.br/
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grupo especializado para a implantação da política pública na Bahia, ou seja, os 
multiplicadores(as) dos Núcleos de Tecnologias Educacionais-NTE.  

 
Criados a partir do Decreto n° 7.380 de 22 de julho de 1998, do 

governador da Bahia, como o lucus de produção de saberes e com a 
característica de Unidades escolares estaduais de grande , os NTE  objetivavam 
“Assegurar as condições pedagógicas, administrativas e financeiras para o 
ensino da informática e para o acompanhamento e avaliação dos projetos 
pedagógicos de informática” (BAHIA, 1998). 

 
Esse novo órgão estadual, NTE possuía em seu quadro cinco 

multiplicadores docentes estatutários e especialistas em Informática Educativa e 
uma gestão vinculada à SEC, funcionou dois anos de forma autônoma 
capacitando docentes das escolas contempladas pelo PROINFO e construindo 
nos Fóruns Nacionais e estaduais a Política de Informática para a Educação 
Pública baiana.  

 
 No mesmo período, na Bahia, as Universidades, as Faculdades e os 

Institutos de Formação Docente passaram a criar e ofertar cursos para formação 
de professores nas modalidades à distancia e semi-presenciais possibilitando 
dentre outras coisas: o acesso às informações disponíveis em rede internet, 
construção de conhecimentos, formação continuada de professores, 
interiorização chegando a espaços longínquos do território baiano e atendimento 
quantitativo a um número expressivo de pessoas. O Estado da Bahia criou o 
Proformação em maio de 2000 (CUNHA, 2000. pg 52 ). 

 
O Governo do Estado da Bahia em 2001 através do decreto 7.898, de 30 

de janeiro, criou o Comitê Gestor, vinculado à Secretaria da Educação da Bahia 
(SEC), instituindo uma grande parceria entre esta e as universidades baianas 
para o desenvolvimento de ações de formação profissional de professores da 
rede pública na modalidade a distância. 

 
Mais tarde, em 2002, com o Decreto, de nº 8.259, os NTE deixam de ser 

unidades escolares de grande porte e passam a integrar a estrutura do Instituto 
Anísio Teixeira (IAT), este por sua vez tem como um dos seus eixos de atuação, 
a Infraestrutura e Tecnologia Educacional - responsabilizava-se  por  “promover 
a produção e disseminação do uso de mídias e tecnologias como recursos 
didáticos para professores e estudantes nas unidades escolares da rede” 
(BAHIA, 2002). 

 
Em 2004, o decreto n° 9.117 de 09 de junho estabelece a formação 

mínima exigida para o desempenho das funções administrativas dos Núcleos e 
também para os professores multiplicadores, que deveriam possuir 
especialização na área de tecnologia educacional para poder atuar, o que 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 
Salvador/BA, 31.08.2015 – 

03.09.2015 
UNIREDE  

 
 
 

7 

incentivou às Universidades a oferecerem pós-graduações lato sensu para suprir 
as demandas dos Núcleos e dos Cursos de graduação já ofertados na 
modalidade EaD no Estado. 

Em 2005 com a criação do Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB2 
pelo Ministério da Educação, através de parcerias entre consórcios públicos nos 
três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), as universidades 
públicas juntamente com as demais organizações interessadas, criou-se um 
“Sistema” com o objetivo de “desenvolver a educação superior a distância, em 
caráter experimental, voltada para a ampliação e interiorização da oferta do 
ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil” (BRASIL, 2006) a partir de 
uma sistematização coletiva de ações, programas, projetos, atividades 
pertencentes às políticas públicas.  

A participação das Universidades foi incentivada pelo Ministério de 
Educação que lançou o Edital N° 1, para participação do Programa UAB, através 
da Secretaria de Educação a Distancia (SEED) em 20 de dezembro de 2005. A 
Chamada Pública selecionou pólos municipais de apoio presencial e cursos 
superiores de Instituição. 

O principal foco da Universidade aberta do Brasil à época foi: 

O fomento da modalidade de educação a distância nas instituições 
públicas de ensino superior (...) do apoio a pesquisas em metodologias 
inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de 
informação e comunicação (...) do incentivo à colaboração entre a 
União e os entes federativos e estimulo à criação de centros de 
formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em 
localidades estratégicas” (BRASIL,2006). 

De acordo com Sales (2006), participaram do comitê o Instituto de 
Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), nove instituições que ofertaram oito 
cursos de licenciaturas: em Física – Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), em Química – Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Letras e 
Biologia – Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Matemática – 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em História – Universidade Católica de 
Salvador (UCSAL), em Geografia – Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB), 
em Letras – Português/Inglês – Universidade de Salvador (UNIFACS). As ações 
foram coordenadas pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão responsável, no 

                                                
2
 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 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".  
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âmbito da Secretaria de Educação do Estado (SEC). Tal articulação resultou 
ainda na criação do  PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A 
DISTÂNCIA responsável pelo acompanhamento dos projetos de cursos 
autotizados pela Secretaria de Ensino Superior (SESU) do MEC.  

O Estado da Bahia não construiu um Programa próprio de educação à 
distancia mas aderiu a programas federais como : Programa Nacional de 
Formação Continuada de Gestores Escolares - MEC/INEP/SEC; Pró-Letramento 
-MEC/SEB/SEC/SME; ProGestão - MEC/CONSED/SEC; ProInfantil, com o 
MEC/SEB/SEED/SEC; e o ProFormação dentre outros. 

Atualmente os Núcleos de Tecnologias Educacionais foram extintos em 
toda a Bahia, e os multiplicadores qualificados e com experiência de 16 anos de 
atuação na área retornaram para as escolas de ensino médio do estado para 
atuarem como docentes. O IAT, mantém em sua estrutura a Diretoria de 
Educação a Distância e Tecnologia Educacional (DIRED) composta por duas 
coordenações: Coordenação de Educação a Distância (CED) e Coordenação de 
Tecnologia Educacional (CTE). Neste contexto a SEC, em relação às  
Tecnologias educacionais , propõe atualmente: 

(...) construção de práticas pedagógicas inovadoras para os profes-
sores e estudantes da Rede Pública nos processos de ensino- aprendi-
zagem com a disponibilização de um espaço virtual elaborado para 
esse fim. O trabalho da SEC tem sido o de produzir, pesquisar e catalo-
gar mídias e tecnologias educacionais livres, de todas as áreas do co-
nhecimento, que podem auxiliar o professor na realização de aulas 
mais dinâmicas, interativas e atrativas” (BAHIA, 2011).  

Enfim, o Portal da Educação é o mais “novo lócus das tecnologias educacionais 
e os materiais digitais produzidos encontram-se disponíveis para download e uso 
nas escolas”. 

Institucionalização da EaD na UNEB: perspectiva da gestão 

A Universidade do Estado da Bahia ao longo de sua história contribuiu para a 
formação de pessoas em diferentes áreas do conhecimento em todo o território 
baiano pela sua capilaridade multicampi capaz de interiorizar o ensino, a 
pesquisa e a extensão universitária através dos seus 24 campi. 

A democratização para o acesso e a permanência dos jovens no ensino 
superior público sempre foi um grande desafio para a academia e com a difusão 
das tecnologias de informação e comunicação digitais, a produção de 
conhecimentos na universidade vem sofrendo transformações significativas seja 
na compreensão de espaço-tempo, no entendimento das territorialidades, bem 
como no conceito de redes de aprendizagens capazes de modificar a lógica do 
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ensinar e aprender. 

A nova lógica impõe uma nova estrutura organizacional na universidade, 
que seja capaz de acompanhar as transformações do mundo digital 
contemporâneo e inserir-se no protagonismo da produção cientifica na área de 
Educação à Distância seja no contexto estadual, nacional e internacional. 

A principal característica da educação a distância defendida nos 
documentos oficiais nos traz a compreensão da mesma 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). 

 

A partir dessa característica, iniciaremos uma incursão na história da EaD 
na UNEB com o intuito de evidenciarmos o lugar que esta modalidade de ensino 
ocupou e ocupa e verificarmos como se deu/dá a sua gestão no contexto 
institucional. 

No período de abril a junho de 2003, a EaD se firma na UNEB com a 
realização do curso de extensão “Comunidades Virtuais de Aprendizagem e 
Ensino Online” – totalmente à distância, com a utilização da mediação do 
ambiente Teleduc e das listas de discussão do Yahoogrupos em parceria com o 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Segundo o projeto do curso, seu principal 
objetivo foi: “orientar professores e alunos para criação de novos ambientes de 
aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais, em especial, a Internet”.  
Participaram desta primeira iniciativa quarenta graduandos, mestrandos, 
doutorandos e especialistas interessados na discussão sobre práticas 
pedagógicas nos ambientes virtuais de aprendizagem. A gestão do curso ficou a 
cargo dos docentes promotores sob a responsabilidade do Departamento de 
Educação do Campus I - Salvador-Ba. Também em 2003 na Pós-Graduação 
stricto sensu foi criada a disciplina Educação a Distância, oferecida aos alunos 
regulares e especiais do Mestrado em Educação e Contemporaneidade. 

Em 2004 foi criada a Coordenação de Educação a Distância necessária 
para acompanhar o processo de credenciamento da UNEB para oferta de cursos 
na “ modalidade à distância”, junto ao PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES A DISTÂNCIA uma parceria entre diversas instituições de 
ensino superior e a SEC. Na oportunidade foram apresentados os projetos de 
graduação dos cursos de Química e Letras e após análise a UNEB 
responsabilizou-se naquele momento apenas pelo curso de Química. 
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Na graduação a oferta da disciplina optativa Educação a Distância foi 
criada no curso de Pedagogia do campus I a fim de discutir esta modalidade de 
ensino, embora com aulas presenciais, os alunos utilizavam o ambiente Moodle 
e o Yahoogrupos como espaços de aprendizagem e de comunicação.  

Também em 2004 através da Coordenação de Educação a Distância e 
em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT) a UNEB realizou o Curso de 
Especialização “Gestão e Planejamento de Sistemas em Educação a Distância”, 
para os professores da rede estadual, com quinhentos e quarenta horas no qual 
trinta por cento das atividades foram realizadas à distância utilizando o ambiente 
E-Proinfo, marcando, portanto, a atuação da universidade na Pós-Graduação, 
com o ensino na modalidade semipresencial. 

Na pesquisa, o projeto “Ensino online – trilhando novas possibilidades 
pedagógicas mediadas pelos jogos eletrônicos”, construiu uma base teórica 
sobre a relação EaD – e a participação de estudantes da Graduação, na 
condição de bolsistas de iniciação cientifica na pesquisa, colaborou para a 
produção de monografias de final de curso que discutiam as questões ligadas à 
EaD. 

 
Em 2005, a universidade credenciou-se junto ao Ministério da Educação 

(MEC) e teve seu projeto aprovado para oferta de cursos a distância que iniciou 
com o bacharelado em Administração. A gestão da EaD na UNEB até então teve 
sua organização pautada na ação descentralizada, ou seja, de acordo com as 
proposições que surgiram dos Departamentos ou dos convênios que eram 
propostos para serem executados sob a responsabilidade das pró-reitorias 
competentes. No mesmo ano, um grupo de professores da UNEB com 
pesquisas e publicações em andamento na área de tecnologias educacionais 
elaborou uma proposição para criação do Departamento DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA – CAMPUS XXV. O projeto apresentado tinha o propósito de: 

 
consolidar uma política de instituição da cultura tecnológica no âmbito 
da UNEB, além poder discutir, refletir e aprofundar cientificamente 
questões ligadas ao ensino à distância, indo além da mera 
transposição dos cursos presenciais para os ambientes de EAD, 
propondo novas metodologias e tecnologias que subsidiem não apenas 
as práticas pedagógicas à distância, mas que repercutam também no 
ensino presencial. (LIMA; ALVES; HETKWOSKI, 2005, p.6). 

 
A proposta apresentada só seria implementada se atendidas as 

necessidades básicas de infra-estrutura física, pessoal qualificado e em número 
suficiente para assumir as funções definidas, equipamentos e dotação 
orçamentária com autonomia de gestão a exemplo dos demais Departamentos 
da UNEB. Ao ser submetido ao CONSU (Conselho Superior) o projeto não foi 
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aprovado pelos conselheiros e a gestão dos cursos continuou sob a 
responsabilidade dos seus autores nos espaços de sua produção, ou seja, nos 
Departamentos ou Pró-reitorias competentes. 

 

Em 2006, um projeto piloto que fez parte do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), do governo federal, através da Resolução 377/2006 foi 
autorizado a criação e o funcionamento do Curso de Graduação em 
Administração na modalidade a distância, ofertando 600 vagas para atender à 
demanda do Banco do Brasil, dos estados da Bahia e Sergipe, sob a 
responsabilidade do Departamento de Ciências Humanas/Campus V – Santo 
Antônio de Jesus. 

Também em 2006, o Departamento de Educação/Campus I – Salvador 
através da Resolução número 402/2006 recebeu autorização do CONSU para 
implementar e se responsabilizar pelo funcionamento do Curso de 
Especialização em Educação a Distância: Formação de Professores da UNEB, 
Pós–Graduação lato sensu. 

Em 2008 a UNEB aprovou a criação e autorização do Núcleo de 
Educação à Distância (NEAD/ Departamento de Educação Campus I – Salvador) 
através da resolução do CONSU 599/2008. No mesmo ano passou a ofertar 
cursos na modalidade EaD com opções curriculares na graduação, na pós-
graduação e na extensão. Na graduação foram ofertadas as licenciaturas: 
História, Matemática, Química, Biologia, Letras Português, Geografia, 
Pedagogia, Educação Física, Ciência da Computação, Letras Espanhol, Letras 
Inglês; e 01 bacharelado em Administração. Na pós-graduação foi ofertado o 
curso de especialização em Educação a Distância. Na extensão foram 
desenvolvido o Programa de Capacitação para os Usuários dos Centros Digitais 
de Cidadania, além da Capacitação em Educação à Distância, criação da Rede 
de Formação de Monitores Telecentros BR, e o curso para Formação de 
Professores na área da deficiência visual. 

 
No ano de 2009, marco da maior efervescência na oferta de cursos e 

consequente reestruturação da gestão da EaD na UNEB. Salienta-se, neste ano, 
a participação da UNEB na articulação promovida pelo Ministério de Educação 
(MEC), a partir do lançamento do Programa Nacional de Formação em 
Administração Pública (PNAP), o que levou à criação e implantação dos cursos 
abaixo, conforme as seguintes Resoluções do Conselho Superior da UNEB: 

 
716/09 autoriza a criação e o funcionamento do Curso de 
Especialização em Gestão Pública, na modalidade à Distância. 
717/09 autoriza a criação e o funcionamento do Curso de 
Especialização em Gestão Pública Municipal, na modalidade à 
distância. 718/09 autoriza a criação e o funcionamento do Curso 
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de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade à 
distância. 719/09 autoriza a criação e o funcionamento do Curso 
de Especialização em Gestão em Saúde, na modalidade a 
distância (UNEB,s.d.). 

 
 

As demais resoluções do CONSU a exemplo das duas citadas abaixo, 
foram de criação e autorização dos cursos que tiveram seus projetos submetidos 
e analisados no Conselho Superior da universidade, a saber : 

 
 

Resolução Consu 709 /2009 - Gestão dos Projetos e Atividades na 
modalidade Educação a Distância,(...) abrangendo o ensino de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, decorrentes de 
celebração de convênios com as esferas Federal, Estadual e Municipal, 
de forma articulada com as Pró-Reitorias e os Departamentos. 
Resolução 714/2009 - Especialização em Educação à Distância, Pós-

Graduação lato sensu. (UNEB, s.d.) 
 
 

Diante do crescimento quantitativo de cursos, a UNEB se debruçou sobre 
a forma de gerenciá-los. Assim, as Resoluções 709/2009 e 735/2009 foram 
criadas a partir de uma longa discussão interna acerca da Gestão da EAD na 
instituição como medida para repensar a condução dos trabalhos considerando: 
a extensa demanda de cursos, a capilaridade de oferta na multicampia da UNEB 
e ainda a qualidade do trabalho acadêmico por vezes questionada pela 
comunidade externa e interna quanto às suas condições físicas, seu processo 
de acompanhamento e avaliação institucional. 

 
Com a complexidade na gestão da EaD na UNEB, foi criada uma 

comissão, através da Resolução CONSU 735/2009 “(...) para propor 
adequações referentes à Educação a Distância, nova modalidade de ensino da 
UNEB”, na qual o relator designado aprovou o texto sob as justificativas: 

 
A necessidade imediata da adoção de medidas relativas à gestão de 
projetos e atividades na modalidade a distância, abrangendo o ensino 
de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, decorrentes de 
celebração de convênios com as esferas Federal, Estadual e Municipal; 
a necessidade de dar cumprimento aos convênios celebrados pela 
Autarquia Universitária (UNEB, s.d.). 

 
Em caráter provisório, criou-se uma comissão denominada “Gestão dos 

Projetos e Atividades na modalidade Educação a Distância” com vinculação à 
Reitoria, com atribuição de analisar os convênios existentes com as esferas 
Federal, Estadual e Municipal e propor a gestão “de forma articulada com as 
Pró-Reitorias e os Departamentos” (UNEB,s.d.). Tal grupo de trabalho foi 
composto pelos pró-reitores de ensino, pesquisa e extensão, coordenação da 
UAB e docentes convidados com produção na área.  
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Como fruto deste grupo de trabalho foi proposto a criação de um espaço 

específico para a EaD na UNEB bem como a sistematização de todas as ações 
em desenvolvimento já traduzidas em documentos oficiais como PDI, Plano de 
Metas e Planejamento Estratégico. 

 
Em 2010, os cursos presenciais começaram a validar até 20% da carga 

horária a distância nas disciplinas ofertadas sob orientação e acompanhamento 
da Pró-Reitoria de Graduação. Neste ano, apenas a Resolução 801/2010 foi 
aprovada para atualizar os endereços dos Pólos de funcionamento dos Cursos 
de Graduação. 

 
Em 2012, a Resolução do CONSU 933/2012, fruto da discussão interna 

sobre a territorialidade e vinculação dos cursos de EaD da UNEB, considerando 
as cidades pólo próximas aos Campi da UNEB, a necessidade de maior 
acompanhamento, assim como a possibilidade de expedição dos documentos 
para os estudantes da EaD em local mais próximo de suas residências, o 
CONSU resolve “Aprovar a vinculação dos Cursos de Graduação na modalidade 
a distância, oferecidos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado aos Departamentos” 
(BAHIA,UNEB,2012). 

 
Em 2013 através da Resolução do CONSU 965/2013 foi autorizado a 

“criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação lato sensu na modalidade 
a distância – Especialização Interdisciplinar em Estudos Sociais e Humanidades. 
Departamento de Ciências Humanas/Campus I – Salvador/BA”, e ainda através 
da  Resolução 968/2013  que alterou a Resolução CONSU nº 714/2009 (DOE. 
22/23-08-2009), para oferta do Curso de Pós-Graduação lato sensu na 
modalidade EaD – Especialização em Educação a Distância do Departamento 
de Educação/Campus I – Salvador. 

 
 Em 2014, buscando aprimorar a gestão na UNEB, aprovou-se a 

Resolução 1051/2014 que a criou e implantou a Unidade Acadêmica de 
Educação a Distância (UNEAD), vinculada à Reitoria. Esta Resolução trata 
também dos Cursos ofertados pela Universidade do Estado da Bahia, por meio 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), tal como segue: 

 
A UNEAD oferece 12 cursos de graduação, cinco especializações e 
diversos cursos de extensão a distância. Entre as instituições públicas 
de ensino superior da Bahia, é responsável por mais de 50% de toda a 
oferta de cursos EaD. Até agosto deste ano, terá formado 230 
licenciados e em Matemática, 40 em Química e 100 em História. Cerca 
de 5 mil alunos estão matriculados em seus cursos de graduação, 
vinculados a 29 departamentos da UNEB. São ofertadas 60 vagas 
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anuais, por curso, em processo seletivo idêntico ao vestibular para os 
cursos presenciais, realizado no mesmo período do ano (UNEB, 2015). 

 
Quanto à gestão, os cursos de EaD da UNEB estão vinculados a 36 pólos 

municipais e estaduais, distribuídos no território baiano e credenciados pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes).  
 
Considerações Finais 
 

A EaD existe, hoje, em praticamente quase todo o mundo, tanto em 
nações industrializadas como também em países em desenvolvimento.  Quem 
mais procura essa modalidade de ensino são pessoas que têm dificuldades de 
acesso ao ensino presencial em decorrência de distâncias, tempo e dinheiro. 
Sendo assim, uma política educacional, que tenha como uma de suas 
estratégias o ensino à distância, possibilitará a inclusão dessas pessoas.  

Com base na discussão teorica aqui evidenciada sobre gestão 
universitária , no historico da EaD na Bahia apresentado, na análise dos 
relatórios institucionais, nas resoluções do CONSU da UNEB  bem como nas 
produções científicas disponíveis em rede e trazidas para este breve estudo 
podemos concluir que a institucionalização da EaD na UNEB têm seu início 
marcado no ano de 1995 com a criação e instalação do NETI - Núcleo de 
Educação e Tecnologias Inteligentes, vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Educação e Contemporaneidade. Progressivamente a gestão da EaD deu-se 
a partir da criação de propostas para a graduação, a pos-graduação e a 
extensão registrados e autorizados sob a egide das Resoluções do Conselho 
Superior (CONSU) que normatizaram a vinculação da EaD e conseqüentemente 
a gestão dos cursos nesta modalidade na universidade. 

 
Considerando o histórico de atuação da UNEB na área de EaD e a 

prospecção do cenário nacional que demandava/demanda  mais estudos na 
área e aponta para a necessidade de reorganização institucional com definição 
de um lugar ou lugares especificos para orientar os cursos ofertados e, que 
estes possam ter uma meçlhor qualidade, foram argumentos que influenciaram 
sobremaneira a elaboração e difusão de conhecimentos sobre EaD no estado da 
Bahia e incentivou as discussões sobre o uso das tecnologias de informação e 
comunicação na educação. 

 
Espera-se que a Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD) 

criada em 2014 como ultima instancia criada na estrutura da UNEB e 
institucionalizada, cumpra com uma gestão eficiente  no acompanhamento 
efetivo da execução dos cursos de EaD existentes na UNEB .  
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Resumo – O principal objetivo deste estudo está centrado na análise do projeto de 
formação de professores dos anos iniciais da Educação Básica em um polo 
pertencente à Universidade Estadual do Maranhão, integrante do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), situando-o no contexto da chamada Terceira 
Revolução Tecnológica ou a Sociedade do Conhecimento tendo como referência a 
formação do cidadão profissional, detentor de consciência crítica e inovadora. Para 
tanto, buscou-se analisar o projeto pedagógico do curso de Pedagogia a distância 
oferecido no polo de Fortaleza dos Nogueiras (Universidade Estadual do Maranhão 
- UEMA), no que concerne à concepção de educação a distância e de formação 
docente; bem como discutir de que forma se deu o processo de institucionalização 
do Sistema UAB nessa instituição de ensino superior. Constatou-se que não basta 
ter acesso a computadores conectados à internet; torna-se imprescindível 
transformar informações em conhecimentos independentemente da hora ou local e 
que a tecnologia seja parte integrante do currículo. 

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Sociedade. Educação. Formação. Docentes. 

Abstract – The main objective of this study focuses on the analysis of the early 
years teacher training project of basic education in a pole belonging to State 
University of Maranhão, member of the System University of Brazil (UAB), placing it 
in the context of the so-called Third Technological Revolution and the Knowledge 
Society, with reference to the training of professional citizens, holders of a critical 
and innovative consciousness. To this end, analyze the pedagogic project of the 
long distance Pedagogy course offered by UEMA (State University of Maranhão) at 
the post of Fortaleza dos Nogueiras, regarding their concept of distance education 
and teacher training; and discuss the process of institutionalization of the UAB 
system in these institutions of higher learning. It appears that having access to 
computers connected to the internet does not suffice, it is essential to transform 
information into knowledge regardless of time or location and that technology be an 
integral part of the curriculum. 

Keywords: Digital technologies. Society. Education. Training. Teachers. 

INTRODUÇÃO 
As rápidas evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo atual geram 
incessantes mudanças nas organizações e no pensamento humano. Revelam um 
novo universo no cotidiano das pessoas, caracterizando uma nova configuração aos 
tempos atuais; vive-se a sensação de incerteza. Essa sensação de desorientação e 
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inquietação é formada por mudanças radicais no âmbito da comunicação, derivadas 
da terceira revolução tecnológica (Castells, 1999). Isso exige independência, 
criatividade e autocrítica na obtenção e seleção de informações, assim como na 
construção do conhecimento. 

As transformações societais oriundas dos avanços tecnológicos e os desafios 
da formação docente no contexto das tecnologias digitais impõem um novo 
paradigma educacional na sociedade do conhecimento. Nesse sentido, faz-se 
necessário uma distinção entre os termos sociedade informacional e sociedade do 
conhecimento. A primeira indica uma forma de organização em que a geração, 
processamento e a transmissão da informação geram produtividade, garantem a 
hegemonia e lucros. A segunda trata-se de uma sociedade na qual as condições de 
geração de conhecimento e processamento de informação foram alteradas por uma 
revolução tecnológica centrada no processamento de informação, na geração do 
conhecimento e nas tecnologias digitais (Castells, 1999). Caracteriza-se pela 
autonomia de pensamentos, liberdade de expressão e compromisso social. 

Diante de todo esse processo, o papel da Universidade evidencia-se como 
um grande desafio, que é trabalhar em busca da formação de cidadãos profissionais 
aptos à utilização da tecnologia de forma crítica e criativa. Esse novo caminho exige 
do professor profundo conhecimento teórico-metodológico em áreas específicas e 
capacitação para o uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas. Exige, acima de 
tudo, nova postura com vistas a mediar esse processo de formação dos alunos, 
criando novas estratégias e um ambiente motivador e desafiador.  

O cerne da transformação que a sociedade do conhecimento está vivendo 
não pode ser comparado a outras revoluções vivenciadas pela humanidade. Essa 
revolução refere-se às tecnologias digitais, que assumem a mesma importância que 
as fontes de energia tiveram para as revoluções anteriores. Mas, o que é tecnologia? 
O termo pode ser definido como sendo “o uso de conhecimentos científicos para 
fazer as coisas de uma maneira reproduzível” (Castells 1999, p. 67, grifos do autor). 
São exemplos de tecnologia digital o conjunto convergente de tecnologias em 
microeletrônica, computação (software e hardware), telecomunicações, radiodifusão, 
optoeletrônica, a engenharia genética e um crescente número de desenvolvimento e 
aplicações, razão pela qual pode-se dizer que a sociedade vive atualmente em um 
mundo digital. 

Uma das características da atual revolução tecnológica em relação às outras 
revoluções é que estas últimas ocorreram em lugares geograficamente limitados, ou 
seja, apenas em algumas sociedades, existindo uma grande defasagem de tempo 
entre as descobertas e as transformações das sociedades. A revolução tecnológica, 
por sua vez, se propagou pelo mundo inteiro em menos de duas décadas, no século 
passado, e continua exponencialmente neste, embora existam, no mundo, povos e 
sociedades que ainda não têm acesso a essas tecnologias. 

A revolução provocada pelas tecnologias digitais é similar aos efeitos que a 
utilização das fontes de energia representou para as revoluções anteriores. A 
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internet tornou-se a espinha dorsal desta transformação acelerada a partir dos anos 
90 do século passado. Em pouco tempo, tornou-se uma rede flexível caracterizada 
pela capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais e 
símbolos que podem ser combinados em mundos de imagens e sons transformando 
radicalmente o espaço e o tempo, localidades perdem seu sentido geográfico, 
cultural e histórico. 

Passado, presente e futuro podem estar juntos na mesma mensagem, tudo se 
torna acontecimento num mundo em constante turbilhão. Devido à velocidade dos 
avanços tecnológicos, os indivíduos se sentem desorientados, incapazes de 
compreender a sociedade moderna, de certo modo aquilo que era familiar, confiável, 
agora causa estranheza, desassossego, inquietações. De certa forma, já não há um 
futuro previsível, apesar de sermos seres históricos detentores de um passado. 

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS 
As sociedades pré-modernas eram baseadas numa relação de encaixe no tempo e 
no espaço.  Embora as sociedades contemporâneas ainda estejam em grande parte 
dominadas pelo conceito do tempo cronológico, observa-se que esse tempo linear e 
previsível está sendo fragmentado, pois o dinamismo da sociedade moderna deriva 
da separação do tempo e do espaço (Giddens, 1991). A transformação do tempo 
sob o paradigma das tecnologias digitais é um dos fundamentos de nossa nova 
sociedade.  

No cenário das duas primeiras décadas do século XXI, a maioria das 
competências adquiridas por um trabalhador estará obsoleta antes do término da 
carreira profissional. Em virtude do processo de globalização, a necessidade de 
cada indivíduo desenvolver novos conhecimentos torna-se crucial. O aprender a 
aprender é condição para continuar competitivo no mercado de trabalho, sendo que 
poucas são as ocupações que não necessitam de formação específica.   

Paralelo a isto, surge uma nova natureza do trabalho. O indivíduo deve ser 
capaz de aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. Assiste-se ao 
fortalecimento do ciberespaço que sustenta tecnologias inteligentes, que por sua vez 
favorecem novas formas de acesso à informação e novos estilos de raciocínio e de 
conhecimento amplificando e modificando numerosas funções cognitivas humanas 
(Lévy, 2011). O termo ciberespaço deve ser entendido como sendo “o novo meio de 
comunicação, que surge da intercomunicação mundial de computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas o 
universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo” (Lévy, 2011, p. 17).  

Com recursos de hipertexto criam-se inúmeras possibilidades de escolhas, de 
caminhos, ao permitir inter-relação entre texto, autor e usuários, ou seja, surge uma 
nova maneira de se relacionar com o texto, todos podem se tornar autores numa 
construção coletiva. Segundo Lemos (2010, p. 126), “o ciberespaço é um imenso 
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hipertexto mundial interativo, onde cada um pode adicionar, retirar e modificar partes 
desse texto vivo, escrevendo sua pequena história”. Santaella (2007, p. 178) 
corrobora ao afirmar que o ciberespaço é: “um espaço que permite ao indivíduo 
comunicar-se com qualquer outro indivíduo em qualquer outro ponto do planeta, a 
geografia física não importa, pois qualquer lugar do mundo fica a distância de um 
clique”. 

O ciberespaço se configura como mapas que por sua vez retratam outros 
mapas, uma profusão de caminhos, imagens, é um imenso hipertexto planetário 
aberto a múltiplas conexões. Os usuários são os responsáveis pelo seu 
funcionamento, que deve se configurar como algo integrador e participativo 
possibilitando a interação entre os diversos atores. A mensagem torna-se 
modificável na medida em que responde às solicitações daquele que a consulta, que 
a explora, surge uma nova maneira de se relacionar com o texto; todos podem se 
tornar autores numa construção coletiva e colaborativa. “O emissor constrói uma 
rede e define um conjunto de territórios a explorar, dispostos a interferências e 
modificações vindas da parte do receptor. Este, por sua vez, torna-se ‘usuário’ que 
manipula a mensagem como coautor, cocriador” (Silva, 2012, p. 14). 

A grande discussão não é a passagem da educação “presencial” para a 
educação a “distância” e seus recursos multimídias. O desafio é a transição de uma 
educação, de uma formação historicamente tradicional e institucionalizada, para uma 
situação de troca de saberes, compartilhamentos, cooperação, permitindo ao ser 
humano explorar suas potencialidades posicionando-se criticamente diante da 
realidade social, sendo transformado e transformando-a.  

Tal desafio se torna crucial na sociedade do conhecimento, pois a docência 
exige atuação competente na área de conhecimento, bem como o domínio na área 
pedagógica, domínio da tecnologia educacional e exercício da dimensão política. 
Nesse contexto, a universidade é desafiada constantemente a reavaliar suas 
práticas objetivando contemplar três elementos fundamentais: o professor terá que 
compreender o hipertexto como uma escritura não linear; terá que entender que o 
hipertexto vem potencializar o papel do professor e; terá que saber que não se trata 
de hipostasiar o novo paradigma, mas tomá-lo em articulação com o tradicional 
(Martín-Barbero, 1997 apud Silva, 2012).  

Torna-se indispensável romper a visão de aprender e de ‘assistir aulas’ rumo 
ao ‘apreender’ no sentido de que este movimento engloba apropriar, assimilar 
mentalmente, entender, compreender, dar significados por parte dos alunos. O papel 
do professor passa a ser o de desafiar, motivar, estimular os alunos na construção 
do conhecimento, num clima de confiança, abertura, diálogo e interação.  

A educação mediada por tecnologias, nessa perspectiva, inclui interfaces nos 
ambientes virtuais de aprendizagem, que permitem a interatividade e a 
aprendizagem colaborativa com os outros sujeitos envolvidos – professores, tutores 
e principalmente outros estudantes – por meio de processos de comunicação 
síncronos (chats, videoconferência) e assíncronos (fórum de discussão, lista, blogs, 
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webfolios). Propicia condições favoráveis ao processo de autoaprendizagem e 
aproxima o sujeito das questões relacionadas ao papel das tecnologias digitais nas 
práticas pedagógicas e da reflexão sobre a concepção de educação. 

Nesse sentido, as tecnologias devem ser entendidas como elemento 
mediador do processo ensino e aprendizagem e a formação de professores deverá 
contemplar um currículo inovador e criativo possibilitando ao educador situar-se 
criticamente nesse contexto tecnológico, estabelecendo conexões entre teoria e 
prática.  Sendo assim, a formação docente possibilitará a construção de 
conhecimentos tendo como suporte as ferramentas disponibilizadas pelas 
tecnologias digitais. 

Indubitavelmente, neste contexto o termo formação merece atenção para que 
seu sentido original não se perca. Nem mesmo as universidades estão imunes a 
este risco, fala-se muito sobre formação, porém, pouco se reflete sobre esta 
temática produzindo um esvaziamento de significado. Neste sentido: 
 

A importância da formação deriva de sua necessária vinculação ao crescimento e ao 
aperfeiçoamento das pessoas, aperfeiçoamento que tem de ser entendido em um 
sentido global: crescer como pessoas. Levando isso ao extremo, torna-se 
desnecessário falar a respeito da contínua formação se não é sob a perspectiva de 
crescer como pessoas ( ZABALZA, 2004, p. 39). 
 

Sob esta perspectiva, qualquer atividade universitária voltada para a formação 
docente deveria focar nos seguintes aspectos: dinâmica geral do desenvolvimento 
pessoal, aprimoramentos dos conhecimentos e das capacidades dos indivíduos, e 
domínio das novas tecnologias digitais. Deve promover a integração entre diferentes 
áreas do saber, produzir e atualizar conhecimento, possibilitando ressignificações na 
prática docente.   

A formação docente não pode se reduzir a questões como desenvolvimento 
de competências e habilidades, memorização de conceitos/conteúdos, embora essa 
situação ainda hoje seja vivenciada em muitos espaços educativos. Nóvoa (1992 
apud Pimenta 1999) propõe a formação numa perspectiva que denomina crítico-
reflexiva; nesse contexto, três elementos devem estar presentes na formação 
docente: ‘produzir a vida do professor’ (desenvolvimento pessoal), ‘produzir a 
profissão docente’ (desenvolvimento profissional) e ‘produzir a escola’ 
(desenvolvimento organizacional). ‘Produzir a vida de professor’ significa valorizar, 
como conteúdos de sua formação, seu trabalho pedagógico, suas práticas e 
experiências. Por sua vez, ‘produzir a profissão docente’ exige a mobilização de 
vários tipos de saberes, dotando-a de saberes específicos sem esquecer de que o 
conhecimento é algo inacabado e provisório. E por último, para ‘produzir a escola’ é 
necessário compreendê-la como espaço de formação e de trabalho, propiciando à 
constituição de redes de formação contínua. 
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Pensar a formação inicial de professores no contexto das tecnologias digitais 
requer uma formação profissional integrada à formação acadêmica, por meio de um 
currículo flexível e dinâmico; dimensionamento dos significados da presença e das 
atividades a serem desenvolvidas pelos alunos e ênfase na formação permanente. A 
formação deve criar condições de aprendizado de conteúdos essenciais para a vida 
em sociedade, oferecendo instrumentos de compreensão e intervenção nesta 
mesma realidade, favorecendo a participação dos sujeitos nas instâncias sociais, 
bem como o exercício competente de sua profissão. 

 

 [...] Ao integrar e adequar uma infinidade de mídias, e uma pluralidade de 
interfaces, as tecnologias contribuem para o compartilhamento, para o diálogo, entre 
sujeitos, para a construção de significados sociais, possibilitando a constituição, por 
isso mesmo, de um espaço de aprendizagem e de interlocução entre sujeitos da ação 
educativa (PEREIRA, 2007, p. 83).  
 

A educação contribui para a transformação social e a Universidade não pode 
perder de vista o objetivo último da prática educativa, que é preparar o discente para 
o pleno exercício da cidadania. Essa premissa supõe formar um aluno crítico, 
consciente e participativo, capaz de compreender a realidade na qual está inserido, 
intervir nela e participar do processo de construção para uma sociedade mais 
igualitária. Implica, acima de tudo, propiciar ao aluno situações de aprendizagem 
que promovam o seu desenvolvimento cognitivo e sua formação como sujeitos 
capazes de discernir, contextualizar e participar desse mundo contemporâneo 
enquanto seres éticos, autônomos e com poder de decisão. 

PERCURSO METODOLÓGICO 
A pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo, de cunho descritivo numa 
abordagem qualitativa, e realizada em uma instituição pública de ensino superior. A 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) foi escolhida por ser uma instituição 
que oferta cursos na modalidade a distância, de modo específico o curso de 
Pedagogia e a escolha da graduação em Pedagogia se deu em função de que a 
instituição é integrante do Sistema UAB. Devido à amplitude do universo de 
investigação foi necessária a delimitação do estudo aos documentos relativos ao 
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia a distância ofertado pela UEMA. 

Esta pesquisa fundamentou-se também nas falas do gestor pedagógico, que 
esteve envolvido com esse modelo educativo desde o momento de sua implantação 
na Universidade. Para tanto, foi realizada entrevista semiestruturada com a diretora 
do curso de Pedagogia a distância ofertado pela UEMA, no polo de Fortaleza dos 
Nogueiras (UEMA) pertencente ao Sistema UAB. Para efeito de identificação, foi 
nomeado como Entrevistado 1 da UEMA, que discorreu sobre o Projeto Pedagógico 
do Curso de Pedagogia a distância nessa universidade bem como o processo de 
institucionalização da EaD e do Sistema UAB.  
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O objetivo da análise do projeto pedagógico e da entrevista foi analisar os 
fundamentos que nortearam a proposição desse curso e se o Sistema UAB está 
sendo conduzido como uma política pública com apoio do governo federal ou se foi 
concebido a partir das instituições de ensino superior, que nem sempre estavam 
preparadas ou discutiram esse projeto.  

Esta produção científica está embasada teoricamente em Castells (1999), 
Lévy (2011), Nóvoa (2009), Zabalza (2004) e nos Referenciais de Qualidade para a 
Educação Superior a Distância (2007). O recorte temporal da pesquisa engloba o 
período de 2005 a 2013. Para o estudo desses documentos, optou-se pela 
metodologia da análise de conteúdos (Macedo, 2000), recurso que tem como 
escopo descobrir o sentido das palavras, das frases e das imagens que constituem o 
material analisado. 

CONCEPÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
O Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Pedagogia a distância da UEMA explicita 
que a formação do pedagogo deverá formar um profissional capaz de promover 
transformações sociais, mobilizando diferentes saberes, de forma ética, criativa e 
crítica. Deverá ainda contemplar uma sólida formação teórico-metodológica 
abrangendo os conteúdos gerais e específicos, possibilitando o desenvolvimento de 
um trabalho interdisciplinar e contextualizado aliado ao desenvolvimento de 
competências necessárias à docência. 

O PPC de Pedagogia da UEMA (2008) destaca que a concepção de formação 
adotada tem por “finalidade a preparação de profissionais tendo em vista o 
desenvolvimento de competências e habilidades para o desempenho eficiente na 
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental” ( p. 9). Está assentada 
no conceito de competência enquanto “capacidade de mobilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (Perrenoud, 2000 apud UEMA, 2008, 
p. 9). Em nenhum momento é abordada a questão das tecnologias digitais como 
mediadores do processo ensino e aprendizagem, tampouco a utilização de 
plataformas e redes na perspectiva de potencializar a interatividade e a 
aprendizagem colaborativa entre os sujeitos envolvidos, por meio de processos de 
comunicação síncronos e assíncronos, que propiciem condições favoráveis à 
autoaprendizagem. 

Os recursos tecnológicos devem ser capazes de propiciar a constituição de 
um ambiente colaborativo de forma a tornar a aprendizagem, fundamentalmente, 
uma experiência social, de interação pela linguagem e pela ação; devem propiciar o 
afloramento de uma comunidade de aprendizagem, de discurso e de prática, de tal 
maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica, sem deixar de 
assegurar a centralidade do indivíduo na construção do conhecimento. 

A fala do gestor confirma essa perspectiva do curso de aquisição de 
competências, priorizando-se o instrumental e o atendimento à legislação: 
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Temos cuidado com as disciplinas, com o material de apoio e com as atividades. 
Geralmente, as atividades não fogem desta contextualização, problematização da 
realidade para que o aluno tenha uma visão crítica. Os polos têm biblioteca, além 
disto, organizam atividades diversas: seminário, discussões [...]. Todas as disciplinas 
procuram fazer esse link para que esse aluno tenha uma visão da realidade escolar 
do município, do sistema municipal de educação e veja o papel dele como 
transformador e, ele enquanto profissional crítico, competente o que ele pode fazer 
pra mudar (Entrevistado 1 UEMA). 
 

A preocupação reside na observância à legislação vigente, na inclusão de 
disciplinas ou no aumento da carga horária do curso, resumindo-se os objetivos à 
aquisição de uma nova informação ou habilidade, sem se atentar para o mais 
importante que é a formação enquanto reflexão teórica e prática que permitirá ao 
aluno crescer como pessoa. Neste caso, a docência é entendida como transmissão 
de conhecimentos, como uma formulação de mão única. A transmissão e 
adestramento caracterizam este tipo de formação, desaparecendo a marca essencial 
da docência (Chauí, 2003).  

Ocorre que os processos de aquisição do conhecimento que estão sendo 
vivenciados na sociedade do conhecimento assumem um papel de destaque e 
exigem da educação a formação de um profissional crítico, criativo, reflexivo e com 
capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se 
conhecer como indivíduo. É de fundamental importância que o processo de 
formação docente se dê em um ambiente de construção, no qual a 
interdisciplinaridade e a contextualização funcionem como alicerces para o seu 
desenvolvimento. 

Neste aspecto, a formação dos docentes da educação básica não pode ser 
entendida como uma questão meramente técnica, mas como elemento essencial 
para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, priorizando uma sólida 
formação acadêmica e cultural, primando pelo trabalho coletivo e engajamento social 
(Nóvoa, 2009). Esse entendimento é reforçado por Zabalza (2004, p. 38), que 
sinaliza que formação deriva de “[...] sua necessária vinculação ao crescimento e 
aperfeiçoamento das pessoas, aperfeiçoamento que tem de ser entendido em um 
sentido global”.  

Nesse sentido, o currículo de um curso de formação de professores deve 
estar focado em múltiplos aspectos que visem ao desenvolvimento, aprimoramento 
dos conhecimentos e das capacidades dos indivíduos, ao domínio das novas 
tecnologias digitais e referências ao mercado de trabalho, integrando as diversas 
áreas do saber, de forma a potencializar a produção de conhecimento e a 
ressignificação de sua prática docente.   

Em relação ao conceito de tecnologia, que fundamenta a proposta curricular, 
o PPC do curso de Pedagogia da UEMA não faz nenhuma referência à concepção 
de tecnologia e educação a distância, suas especificidades, tampouco cita as 
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adequações implementadas pela IES para ofertar cursos a distância. Não há uma 
discussão sobre o ambiente de aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais; a 
tecnologia é utilizada como ferramenta que facilita o acesso dos alunos às 
informações, não implicando qualquer preocupação quanto a inserção desta no 
currículo. A referência que se faz presente refere-se à legislação referente a essa 
modalidade de ensino.  

 A introdução das tecnologias digitais na educação, principalmente na 
educação mediada por tecnologias, não pode se reduzir à mera transmissão de 
conhecimento. Ao integrar e adequar uma diversidade de mídias e uma pluralidade 
de interfaces, as tecnologias devem contribuir para o compartilhamento, para o 
diálogo entre sujeitos, para a construção de significados sociais, possibilitando a 
constituição, por isso mesmo, de um espaço de aprendizagem e de interlocução 
entre sujeitos da ação educativa. As tecnologias da informação e comunicação, ao 
integrarem o currículo, tornam-se o “fundamento da educação” (Pretto, 1996, p. 
115); uma rede que traz uma nova relação com os conceitos de espaço e tempo.  

Nessa perspectiva, as tecnologias digitais só têm sentido se possibilitarem ao 
aluno construir conhecimentos de forma colaborativa e criativa. A principal 
contribuição da internet e dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para a 
educação reside na possibilidade de interação que ela propicia aos envolvidos no 
processo ensino e aprendizagem. Porém, os resultados encontrados sugerem que 
as tecnologias digitais são utilizadas como ferramentas, sendo a formação colocada 
em segundo plano conforme se analisou no PPC da IES e explicitado na fala do 
gestor ao ser questionado sobre qual a concepção de tecnologia expressa no 
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia: 

 

A tecnologia é usada como uma ferramenta mesmo. E a gente vê muito essa 
proposta da própria inclusão desse aluno no mundo digital e temos percebido um 
avanço muito grande [...].É tanto que a gente considera um eixo muito interessante 
nessa formação, pois agrega conhecimento e aproximação das tecnologias e como 
usá-las no seu dia a dia (Entrevistado 1 UEMA). 
 

 

Ao retomarmos os termos dos Referenciais de Qualidade para a Educação 
Superior a Distância (Brasil, 2007), temos as orientações que o PPC deve 
contemplar um módulo introdutório possibilitando aos estudantes se familiarizarem 
com as especificidades de EaD. Essa recomendação não está explícita no PPC de 
Pedagogia. Ao ingressarem no curso os alunos participam de uma “formação” em 
informática objetivando iniciá-los no AVA e capacitá-los com noções básicas de 
informática e com os recursos tecnológicos utilizados na EaD.  É indispensável uma 
nova atitude frente a essa questão, pois além de inserir as tecnologias digitais no 
processo de ensino e aprendizagem, é necessário que elas promovam interação e 
produzam aprendizados essenciais à vida em sociedade e, sobretudo, à 
transformação da realidade. 
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A educação é influenciada pela interação com o outro e tem relação com o 
processo social, cultural e histórico no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Neste 
sentido, a educação mediada pelas tecnologias deve possibilitar a construção do 
conhecimento pelo próprio aluno orientado pela mediação do professor. É 
fundamental que elas favoreçam a colaboração, a experimentação e a interação, 
que constituem os principais meios para a modelagem dos processos de 
aprendizagem no ambiente on-line.  

Embora se apregoe a formação de um profissional crítico e criativo no uso 
das tecnologias, de modo geral, esses elementos não foram contemplados no PPC 
analisado. Todas as atividades do curso de Pedagogia, com exceção das avaliações 
presenciais, do estágio supervisionado e dos seminários temáticos, são realizadas 
via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA – plataforma Moodle), o que pressupõe 
que todos os alunos tenham domínio de informática.  

Apesar da UEMA ter passado por um processo de reestruturação física e 
aquisição de tecnologias digitais e investido na capacitação profissional, precisa 
enfrentar outro desafio: a institucionalização da EaD, incorporando-a à missão da 
Universidade, o que possibilitaria a oferta de cursos próprios, com orçamento 
especial da instituição, não dependendo de investimento de projetos. Por enquanto, 
os investimentos para a realização dos cursos são gerados por programas federais.  

Neste contexto, o termo institucionalização deve ser entendido como um 
processo e representa possibilidades de desenvolvimento para a organização ou 
instituição no sentido de alcançar maior estabilidade, legitimidade e eficiência de 
suas ações. Desse modo, quando um programa se institucionaliza é visto como 
positivo para sua própria sobrevivência e da instituição (Mello, 2007). Dito de outro 
modo, o processo de institucionalização possibilita o desenvolvimento de uma 
consciência mútua entre todos os envolvidos na instituição comungando um objetivo 
comum. 

Partindo do pressuposto que o Sistema UAB foi constituído como uma política 
de formação de professores da Educação Básica, buscou-se compreender como 
está sendo implementada na universidade pesquisada e quais os desafios e /ou 
entraves inerentes a esse processo em relação ao que foi pensando e ao que é 
desenvolvido pela IES. Constatou-se que o processo de institucionalização da 
educação a distância na IES pesquisada se encontra em fase de implantação, 
conforme se observa: 

 

[...] A UEMA iniciou há mais de quinze anos o curso de Magistério (nível médio) 
feito através da educação a distância [...] e nesse período foi criado o NEAD (Núcleo 
de Educação a Distância), mas sem ser institucionalizado pela UEMA, em termos de 
ensino superior. Depois, foi criado o curso de Magistério das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, mas também sem a aprovação do departamento, sendo criado 
pelo próprio Núcleo de Educação a Distância [...]. Na verdade, em 2008 é que foi 
aprovado pelo Departamento de Educação e Filosofia (DEFIL) o projeto de 
Licenciatura em Pedagogia coincidindo com o surgimento da Universidade Aberta 
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do Brasil com todo o trâmite legal que o edital requeria (Entrevistado 1 UEMA). 
 

Tal situação demonstra a ausência de uma política de institucionalização da 
EaD na universidade, de modo que a mesma elaborou suas atividades sem 
nenhuma sistematização. O aceno de um forte financiamento e os interesses por 
parte dos professores simpatizantes a EaD, se constituíram em elementos 
norteadores para que as adesões fossem feitas ao Sistema no âmbito das 
instituições federais de ensino superior, apesar da pouca experiência que a maioria 
possuía em relação a essa modalidade de ensino (Brito, 2013). A fala do 
entrevistado reforça a ideia da ausência de uma política de institucionalização da 
EaD, de debate sobre suas especificidades na IES pesquisada. 

Em se tratando da implantação do curso de Pedagogia na modalidade a 
distância na UEMA, existe um colegiado único para os cursos de Pedagogia, 
independentemente da modalidade, constituindo-se como uma alternativa de 
promover a institucionalização da EaD na instituição, embora os projetos dos cursos 
ainda não estejam unificados. 

 

Temos um colegiado único que discute as ações do curso [...]. Com essa discussão 
sobre a educação a distância, que é considerada apenas uma modalidade, sendo que 
os projetos dos cursos de Pedagogia estão passando pelo processo de unificação do 
currículo para que seja um currículo único, mesmo antes deste processo o projeto do 
curso de pedagogia a distância se aproximou bastante do projeto do curso de 
pedagogia presencial [...] (Entrevistado 1 UEMA). 

 

Essa situação reforça a ideia de que o processo de institucionalização da EaD 
na IES ainda não está consolidado, as atividades nesta modalidade são 
desenvolvidas de modo fragmentado, isolado, como se os núcleos fossem 
miniuniversidades dentro da Universidade. O MEC potencializou a criação de uma 
universidade nova dentro das IES com recursos para bolsas, polos, etc. sem que 
houvesse sido discutida uma política de inserção e institucionalização da EaD no 
projeto da IES.  

O uso das tecnologias digitais pelos professores-conteudistas tem-se 
constituído um desafio, “muitos não sabem como utilizá-las de maneira criativa na 
modalidade a distância, ou seja, num processo educativo” (Entrevistado 1 UEMA). A 
formação de professores detentores de consciência crítica e inovadora fica 
comprometida neste aspecto, pois a própria IES ainda não superou a dicotomia 
presencial/a distância; as tecnologias digitais são utilizadas com o objetivo principal 
de repassar informações a um número ilimitado de alunos, sem promover a 
interação entre os participantes. 

No âmbito das universidades, o termo ‘disponibilizar’ conteúdos deverá 
significar três aspectos: oferecer múltiplas informações utilizando ou não as novas 
tecnologias, mas sabendo que estas, utilizadas de modo interativo, potencializam 
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ações que resultam em conhecimento; ensejar e urdir (dispor entrelaçados os fios da 
teia, enredar) múltiplos percursos para conexões e expressões que os alunos 
possam utilizar no sentido de transformar informação em conhecimento; e estimular 
os alunos a contribuírem com novas informações e a criarem percursos, participando 
como coautores do processo (Silva, 2012). 

Outro entrave presente no âmbito do Sistema UAB na UEMA é a temática da 
avaliação discente que ainda está presa aos moldes tradicionais, seja no modo de 
organizar aulas e os textos, seja na elaboração da avaliação. Tal situação evidencia 
a prática do exame, conforme se observa na fala do Entrevistado 1 UEMA: “uma 
dificuldade enfrentada diz respeito ao entendimento do que seja o processo de 
avaliação, o que é avaliação qualitativa, como elaborar questões problematizadoras 
[...], quando o professor entrega a avaliação nos deparamos com questões fechadas 
[...]”. A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo, um instrumento 
de diagnóstico da situação do aluno, respeitando suas experiências e possibilitando 
assim, o desenvolvimento de novas habilidades, a partilha e a construção de 
conhecimentos. 

(IN) CONCLUSÕES 
A sociedade atual passa por profundas mudanças caracterizadas pela valorização 
da informação. Na chamada Sociedade da Informação ou Sociedade do 
Conhecimento, processos de aquisição do conhecimento assumem um papel de 
destaque e passam a exigir um profissional crítico, criativo, com capacidade de 
pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como 
indivíduo. Cabe às instituições de ensino formarem não só mas também esse 
profissional, que passa a demandar um professor não mero transmissor da cultura 
acumulada ou de conteúdos, mas um profissional que contribua para a construção 
do conhecimento pelo aluno e com capacidade de inovar, criar o novo a partir do 
conhecido, adaptabilidade ao novo, autonomia e comunicação. 

Nesse contexto de aceleradas transformações societais e tecnológicas, não 
basta inserir as tecnologias digitais no âmbito da escola e da Universidade, é 
fundamental que os alunos e professores possam reconstruir seus próprios 
conhecimentos, e estabelecer as conexões entre os nós midiáticos que permitem ao 
indivíduo criar suas próprias rotas de navegação. O importante é ter como prioritário 
que a formação humana e para o trabalho não pode prescindir de um ambiente 
educacional que valorize a criatividade, a reflexão, a pesquisa, a interação, o 
aprofundamento das questões políticas, metodológicas, sociais, éticas e culturais. 
Não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de compreender as 
exigências decorrentes da sociedade moderna, na qual o conhecimento está em 
constante transformação e as instituições formativas não podem estar alheias a esse 
desafio. 

Castells (1999, p.498) faz uma relação direta das redes com a sociedade na 
Era da Informação e as define como “um conjunto de nós interconectados. Nó é o 
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ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do 
tipo de redes concretas de que falamos”. Podem ser organizações de qualquer tipo, 
tanto formal quanto informal, tanto lícita quanto ilícita, e os nós podem também ser 
representados por indivíduos ou grupos de indivíduos e que terão um papel 
fundamental na formação das pessoas. A educação mediada por tecnologias passa 
a ter papel significativo neste novo contexto. Isto implica afirmar que a educação 
mediada por tecnologias se dará em redes entre nós de informática, considerando 
que a comunicação mediada por computadores já é uma realidade mundo afora, 
embora ainda tenhamos regiões excluídas deste processo.  

Tem-se como pressuposto que o papel dos poderes públicos é garantir a 
todos uma formação de qualidade e embora essa diretriz esteja presente na 
concepção do Sistema UAB efetivamente não está ocorrendo na prática a partir da 
IES estudada. O grande desafio da educação mediada por tecnologias está 
ancorado na criação de um ambiente de aprendizado suportado pelas tecnologias 
digitais, permitindo transformar informações em conhecimentos, independentemente 
da hora ou local. Porém, não se percebeu essa preocupação no PPC do curso de 
Pedagogia da UEMA, caracterizando uma formação aligeirada. Nessa perspectiva, o 
grande questionamento não está voltado unicamente para as tecnologias e 
metodologias que deveriam ou estão sendo utilizadas em programas mediados 
pelas tecnologias, mas, essencialmente, para a concepção de educação e, mais 
especificamente, de currículo, que fundamenta esses programas (Pretto, 1996).  

A discussão sobre os resultados dos processos avaliativos e as causas da 
elevada evasão que se observa nos cursos fica limitada, muitas vezes, às 
dificuldades dos estudantes em acompanhar o processo formativo, às condições de 
disponibilidade de internet, dentre outras, deixando de se aprofundar sobre as reais 
condições a que as universidades foram induzidas. Nesse sentido, a IES pesquisada 
buscou uma adequação às orientações dos Referenciaisde Qualidade para a 
Educação Superior a Distância (2007), tratando a educação mediada pelas 
tecnologias digitais meramente em seu aspecto instrumental, em contraposição ao 
aprofundamento da discussão sobre concepção de tecnologia e a formação do 
educador de caráter sócio-histórico, dos professores como profissionais da 
educação, intelectuais essenciais para a construção de um projeto social 
emancipador que ofereça novas possibilidades à educação da infância e da 
juventude.  

Nessa perspectiva, é importante que a IES pesquisada repense a formação 
docente tendo como ferramenta as tecnologias digitais de forma a extinguir as 
práticas que apontam para uma concepção de EaD como simples transposição do 
ensino presencial para a modalidade a distância. A inserção das tecnologias digitais 
na educação deve estar fundamentada em teorias que contemplem a aprendizagem 
como um processo dialético, com previsão de novas formas de representação da 
realidade e maior incentivo aos processos colaborativos de produção do 
conhecimento. Indubitavelmente, temos um longo caminho a percorrer. 
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Resumo – Uma das principais atividades no planejamento de um curso a distância é a 
produção de materiais didáticos. Com o crescimento do número de cursos e profissionais 
envolvidos, essa atividade pode ser bastante complexa para as instituições ofertantes, as 
quais podem se beneficiar com a definição e mapeamento de processos. Assim, este artigo 
apresenta o resultado do mapeamento dos principais processos de elaboração de materiais 
didáticos no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância do Instituto 
federal do Espírito Santo (Cefor/Ifes), a saber: produção de materiais impressos, de salas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem e de vídeos, utilizando a Business Process Modeling 
Notation (BPMN). Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, 
envolvendo observação participante e entrevistas em profundidade. O resultado foi a 
formalização dos processos em forma gráfica, permitindo identificar alguns pontos em 
comum entre os processos e alguns gargalos que a equipe do Cefor/Ifes poderá analisar 
para encontrar soluções que otimizem os processos. 

Palavras-chave: processos; BPMN; material didático; Educação a Distância. 

Abstract – One of the main activities in planning a distance learning course is the 
production of teaching materials. With the growing number of courses and professionals 
involved in it, this activity can be quite complex for institutions, which can benefit from the 
Business Process Modeling. Thus, this article presents the results of the modeling of the 
main processes of teaching materials production in the Reference Center for Training and 
Distance Education of Instituto Federal do Espírito Santo (Cefor / Ifes, in Protuguese), 
namely: production of printed materials, virtual classrooms in the Virtual Learning 
Environment and videos, using the Business Process Modeling Notation (BPMN). For this, a 
qualitative research adopting case study was conducted, involving participant observation 
and in-depth interviews. The result was the formalization of processes in graphical form, 
allowing identify some common ground between the processes and some bottlenecks that 
the Cefor / Ifes team can analyze to find solutions that optimize processes. 

Keywords: processes, BPMN, teaching materials, Online Education. 

1. Introdução 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) iniciou em 2006 a oferta de seu primeiro curso 
a distância, a graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por 
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meio de fomento do programa federal Universidade Aberta do Brasil (UAB). Nesse 
mesmo ano, com o objetivo de garantir a implantação desse curso, bem como a gestão e 
o suporte para a oferta de outros cursos em diversos níveis, foi criado o Centro de 
Educação a Distância (Cead/Ifes) (COSTA JUNIOR et al., 2010).  

 Uma das principais atividades desenvolvidas pelo Cead era a produção de 
materiais didáticos para utilização nos cursos, incluindo salas virtuais, animações, 
videoaulas, materiais impressos, etc. Com o crescimento do número de cursos a distância 
no Ifes e profissionais envolvidos neles, essa atividade passou a apresentar uma 
complexidade considerável.   

Em 2014, quando o Ifes já contabilizava 14 cursos e cerca de 3500 estudantes da 
modalidade a distância, o Cead/Ifes foi transformado em Centro de Referência em 
Formação e em Educação a Distância (Cefor/Ifes), cujo um dos objetivos principais é 
promover a integração sistêmica com os campus da instituição, para a consolidação das 
políticas institucionais de apoio à EaD e de formação de profissionais da educação 
(BRASIL, 2015). Isso significou para o Cefor/Ifes uma expansão de suas atribuições, o 
que suscita processos bem definidos que possam permitir uma reflexão crítica sobre as 
atividades realizadas, pontos de melhoria e até mesmo divulgação para os profissionais 
que solicitarão serviços ao setor. 

Dessa forma, este artigo apresenta o resultado do mapeamento dos principais 
processos de elaboração de materiais didáticos no Cefor/Ifes, a saber: produção de 
materiais impressos, de salas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e de vídeos, 
utilizando a Business Process Modeling Notation (BPMN). 

2. A produção de materiais didáticos e o mapeamento de processos  

A produção e o uso de materiais didáticos é, na EaD, uma parte importante do processo 
de ensino e aprendizagem. Se considerarmos que na maior parte do tempo os alunos 
estão separados fisicamente de seus professores ou tutores, os materiais ganham 
relevância no que diz respeito à exposição do conteúdo e também, se forem interativos, 
em algumas experiências práticas. Segundo Valente (2010), é comum a virtualização da 
escola tradicional, como meio de implementar, utilizando recursos tecnológicos, ações 
educacionais do ensino presencial. Contudo, a teoria do Design Instrucional (DI) pode 
apoiar o professor a pensar em estratégias diferenciadas no que diz respeito à 
construção, seleção e utilização de materiais didáticos que permitam na EaD a aplicação 
de metodologias mais arrojadas que a simples transmissão de conteúdos. 

Segundo Filatro (2008, p.3), o DI é "[...] a 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". A autora ainda destaca que há três campos do 
conhecimento que sustentam o DI: as ciências humanas, as ciências da informação e as 
ciências da administração. Quanto às ciências humanas, elas contribuem com o DI no 
que diz respeito às teorias de aprendizagem e metodologias de ensino. Já as ciências da 
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informação contribuem com o DI no que diz respeito às comunicações, mídias 
audiovisuais, gestão da informação e ciência da computação. 

Neste artigo, no qual nosso enfoque é o mapeamento de processos, nos baseamos 
no que Filatro (2008) diz sobre a contribuição das ciências da administração: a gestão de 
projetos e a engenharia de produção podem apoiar o DI, já que o planejamento e 
execução de cursos a distância envolve a gestão de prazos rígidos, de uma equipe 
formada por especialistas de diversas áreas do conhecimento e da definição e 
organização de muitos processos. 

Davenport (1994, p.6-8) define processo como "[...] um conjunto de atividades 
estruturadas e medidas, destinadas a resultar num produto especificado para um 
determinado cliente ou mercado". O autor entende, então, que processo é uma ordenação 
específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e 
entradas e saídas claramente identificados, ou seja, uma estrutura para a ação. Nesse 
sentido, Valle e Costa (2012) destacam que uma "estrutura para ação" corresponde a 
enxergar uma instituição a partir de seus processos e focar mais na ação (atividade de 
trabalho) do que na estrutura (funções, departamentos). 

As organizações, munidas dessa visão que estabelece os processos como 
fundamentais para o sucesso de seu negócio, realizam o Gerenciamento de Processos de 
Negócio, ou, como mais difundida no meio empresarial, a sigla BPM que é originada da 
expressão inglesa Business Process Management. Cruz (2010, p.67) define BPM como  

"o conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo objetivo é possibilitar que 

processos de negócio integrem, lógica e cronologicamente, clientes, fornecedores, 

parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento que com eles possam, 

queiram ou tenham que interagir, dando à organização, visão completa e essencialmente 

integrada do ambiente interno e externo das suas operações e das atuações de cada 

participante em todos os processos de negócio. ”  

Para o levantamento dos processos da organização, Valle, Oliveira e Braconi 
(2012) destacam várias técnicas, como entrevista, questionário workshop e observação. 
Identificados os processos, a forma mais difundida de representação dos modelos em 
forma gráfica é a Business Process Management Notation (BPMN). O BPMN foi projetado 
especificamente para coordenar a sequência de processos e as mensagens que circulam 
entre os diferentes atores do processo em conjunto relacionado de atividades. Embora o 
BPMN seja rico na oferta de modelagem, o que a torna uma das mais completas e 
promissoras atualmente, há apenas quatro elementos entre os mais utilizados: atividades, 
eventos, sequência de fluxos e gateways (decisões). Com estes elementos é possível 
construir modelos de processos bastantes expressivos, fazendo com que o BPMN seja 
fácil de apreender e simples de utilizar (NETO, 2012). Existem alguns elementos que são 
considerados de nível organizacional do diagrama do processo: Swimlanes para atribuir 
visualmente responsáveis pelo fluxo, e objeto de dados para agregar informações 
adicionais ao fluxo do processo. O Quadro 1 elenca os principais símbolos e seus 
significados.  
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Quadro 1 – Descrição dos elementos BPMN 

Elemento Descrição 

      
Atividade: Representa o trabalho que será executado em um 
processo de negócio, visualmente ela é representada por um 
retângulo com bordas arredondadas. Podendo ser uma tarefa ou 
subprocesso. 

 Evento: Os eventos são elementos utilizados para representar a 
ocorrência de fatos durante o processo de negócio. Os tipos de 
evento são: Inicio, intermediário e fim. 

   Gateways (Decisão): Gateways são elementos que ajudam a 
controlar o fluxo de sequência do processo, criando caminhos 
alternativos ou paralelos 

   

Conector: O principal objetivo do conector é representar a 
sequência de fluxo do processo 

  Swimlanes: Piscinas (Pool) representam uma organização 
enquanto a raia (line) representa tipicamente um departamento 
dentro da organização. 

 Objetos de dados: É um mecanismo para mostrar como os 
dados são requeridos ou produzidos. 

Neste trabalho adotamos as notações da BPMN na representação dos processos 
selecionados. A seguir, na seção metodologia, descrevemos o processo rápido seguido 
na modelagem dos principais processos de produção de materiais didáticos do Cefor/Ifes 
e outros aspectos relativos ao desenvolvimento deste trabalho. 

3. Metodologia 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso. A primeira fase da 
pesquisa consistiu na seleção dos processos que seriam mapeados. O Cefor/Ifes possui 
um setor específico para produção de materiais didáticos, a Coordenadoria Geral de 
Tecnologias Educacionais (CGTE). Dois pesquisadores realizaram observação 
participante durante o ano em que a pesquisa foi desenvolvida. Além disso, realizamos 
entrevista em profundidade com o gestor da CGTE e diretoria do Cefor, utilizando a 
pergunta norteadora: "quais processos você considera mais relevantes no que diz 
respeito à produção de materiais didáticos no Cefor?". A partir desses dados, 
identificamos três processos principais: produção de materiais impressos, produção de 
salas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e produção de vídeos. 

 Na segunda fase da pesquisa, um dos pesquisadores entrevistou um servidor 
responsável por cada processo selecionado. A entrevista foi direcionada para o 
preenchimento de uma planilha com as seguintes questões: Quem? - O quê? - Onde? - 
Quando? - Como? - Documentos de Entrada - Documentos de Saída. Essa planilha foi 
inspirada na ferramenta para elaboração de planos de ação o  5W2H, oriundo da gestão 
da qualidade, que sugere as perguntas chave em inglês: Who? What? Where? When? 
Why? How? How Much? 

 Com os dados das planilhas preenchidos para os três processos, o próximo passo 
foi a modelagem dos processos utilizando a notação BPMN. Para isso, utilizamos o 
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software Bizagi Modeler, que é disponibilizado de forma gratuita. Sua interface é bastante 
intuitiva, favorecendo o entendimento dos símbolos da BPMN para os usuários. Além 
disso, é possível realizar a exportação de modelos e é totalmente traduzido para o 
português do Brasil (BIZAGI, 2015). 

 Após a modelagem, houve uma única avaliação dos processos pelo gestor da 
CGTE e os pesquisadores, que aprovaram uma primeira versão dos processos como 
ocorrem atualmente. No entanto, sabemos da necessidade de validações dos demais 
servidores da CGTE, que será realizada em trabalhos futuros. 

4. Resultados 

Os resultados obtidos com a modelagem dos processos indicam como os processos 
ocorrem, em quais circunstâncias e quais profissionais estão envolvidos. Podemos 
perceber pelas figuras um, dois e três que em todos os processos há dois papéis que 
geralmente são responsáveis por dar início ao processo: o Professor Conteudista, que é o 
profissional responsável pela elaboração dos conteúdos, seja ele impresso ou virtual e o 
Designer Instrucional (DI) que é o profissional que executa as atividades de DI, auxiliando 
o professor conteudista ao longo do desenvolvimento do material didático e sua 
adaptação para a modalidade a distância. É este profissional que intermedia praticamente 
todos os contatos entre o professor e a CGTE. 

 Com os modelos já definidos e revisados, pensamos ser mais perceptível como os 
processos seguem um fluxo inicial semelhante. O professor conteudista está em contato 
constante com o designer instrucional e com o pedagogo do curso, em uma busca por 
materiais que estejam inseridos em uma estratégia de ensino coerente. Quando a 
concepção do material didático está pronta, o designer instrucional será o intermediador 
entre o professor e a equipe que está produzindo o material didático. Caso haja qualquer 
observação referente ao planejamento, o gestor da CGTE entrará em contato com o 
designer e este, então, encaminha as observações ao professor para que ele possa 
efetuar as adaptações sugeridas. Percebemos que esta intermediação pode causar um 
“gargalo”, pois atrasos ocasionados por qualquer um desses atores pode ter impacto 
negativo em todo o processo.    

 Assim como no caso do processo de material impresso, todos os processos 
escolhidos são de extrema relevância para o funcionamento dos cursos a distância. Caso 
algum deles tenha um encerramento precoce, a equipe do Cefor/Ifes precisa pensar em 
estratégias de mitigação. Nesse sentido, um dos resultados do mapeamento dos 
processos é permitir uma visualização gráfica dos pontos que podem causar problemas e 
permitir a definição dessas estratégias, que também hoje existem apenas de forma tácita. 

 A seguir, apresentamos o resultado da modelagem dos processos. A Figura 1 
apresenta o processo de produção de materiais impressos; a Figura 2 exibe o processo 
de produção de salas virtuais e, por fim, a Figura 3 traz o processo de produção de 
vídeos. 
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Figura 1 – Processo de produção de materiais impressos 
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Figura 2 – Processo de produção de salas virtuais. 
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Figura 3 – Processo de produção de vídeos 

5. Considerações Finais 

O mapeamento dos processos é uma atividade que envolve muito tempo, pessoas e 
documentos.  Neste trabalho, que abrangeu três principais processos relacionados à 
produção de materiais didáticos no Cefor/Ifes, chegamos à primeira versão de 
mapeamento e consideramos que sua avaliação e divulgação pela equipe poderá auxiliar 
no amadurecimento de atividades realizadas pela equipe envolvida. Os processos que 
antes existiam tacitamente agora podem ser discutidos e melhorados, otimizando o 
trabalho no Cefor/Ifes e permitindo a construção de materiais de uma forma mais 
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organizada, podendo contribuir na qualidade dos cursos a distância do Ifes. 

Diante da complexidade da atividade de mapeamento, ainda há algumas tarefas a 
serem realizadas para amadurecimento dos processos. A primeira delas é apresentar os 
modelos originados deste trabalho a todos os servidores envolvidos na produção de 
materiais didáticos, permitindo uma discussão mais aprofundada sobre a exatidão do que 
está representado e realização de melhorias para que os processos possam ser mais 
eficientes e eficazes. A identificação de alguns “gargalos”, como o ciclo de comunicação 
entre professor-designer instrucional-Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais 
já foi feita, mas agora precisamos discutir soluções para esse tipo de problema com a 
equipe. Talvez sejam necessárias alterações simples, como permitir aos professores o 
contato direto com a CGTE, mas também há a possibilidade de haver transformações 
mais profundas, como a adoção de sistemas que controlem os processos que encurtem o 
tempo das comunicações. De qualquer modo, fica clara a necessidade de discussões que 
extrapolaram o escopo deste artigo. Esperamos, ainda, continuar com as atividades de 
mapeamento de processos em outros setores do Cefor/Ifes, sempre por meio de um 
processo dialógico e que busque melhorias ao serviço prestado à comunidade 
acadêmica. 
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Resumo – A oferta de componentes curriculares na modalidade semipresencial 
dentro dos cursos de graduação presencial na Universidade do Estado da Bahia 
teve início no ano de 2010. Atualmente, constitui-se em uma política de gestão 
acadêmica de fundamental importância para a institucionalização da educação à 
distância na Universidade. No presente texto, primeiramente, será apresentado o 
histórico da oferta, explicitando seu fluxo e execução. A seguir, são analisados o 
desenho metodológico adotado e a constância na adesão à oferta pelos 
Campi/Departamentos, cursos e componentes curriculares diversos. As análises 
estão acompanhadas de reflexões críticas sobre o seu desenvolvimento que, 
finalmente, apontam para a necessidade de diversificação do atual formato de 
oferta, culminando na alteração do seu fluxo, mantendo a gestão pedagógica da 
oferta semipresencial sob a supervisão direta da estrutura acadêmica responsável 
e de profissionais especializados na área. 

Palavras-chave: oferta semipresencial, EAD, formação docente, gestão acadêmica. 

Abstract – The offer of curricular components in blended mode within the 
presential undergraduate courses at the State University of Bahia began in 2010. 
Nowadays, it is in an academic management politics of fundamental importance for 
the institutionalization from distance learning at the University. This paper, first, the 
historical of the offer will be presented, explaining its flow and execution. The 
following, what will be analyzed are the adopted methodological design and 
constant on adherence to the offer by the Campus / Departments, several courses 
and curriculum components. The analyzes are accompanied by critical reflection on 
its development that finally point to the need to diversify the current offer format, 
resulting in a change of its flow, keeping the pedagogical management of blended 
offer under the direct supervision of the responsible academic structure and 
specialized professionals in the area. 

Keywords: blended offer, distance learning, teacher training, academic 
management. 

 

Introdução 

A Universidade do Estado da Bahia vem oferecendo componentes 
curriculares na modalidade semipresencial para os cursos presenciais/oferta 
contínua de graduação desde o segundo semestre do ano de 2010 (2010.2). Esta 
modalidade de oferta oportuniza aos docentes em formação a vivência em outros 
espaços formativos, em tempos diferenciados de acordo com sua autonomia de 
aprendizagem, e em contato direto com as possibilidades de mediação pedagógica 
das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs, aproximando-os de uma 
maior compreensão das exigências da contemporaneidade. 
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O gerenciamento da oferta vem sendo realizado através das estruturas 
institucionais de gestão e acompanhamento (GDEAD/PROGRAD e, posteriormente, 
UNEAD). Desde o seu início, acumulou uma série de registros e reflexões que 
permitem avaliar esta experiência por diferentes óticas. Após quatro anos e meio de 
implantada a oferta semipresencial na Instituição, cabe avaliar o seu atual formato e, 
se necessário, propor novos desenhos metodológicos e fluxos de funcionamento, de 
forma a aproximá-la cada vez mais de um espaço formativo profícuo para a 
formação docente e para o perfil profissiográfico de seus graduados. 

Com este objetivo, será apresentado o histórico da oferta semipresencial na 
Instituição, desde o seu projeto piloto, discorrendo sobre as mudanças introduzidas 
no desenho pedagógico e formato de gestão e acompanhamento, no decorrer do 
seu desenvolvimento. Será apresentado, também, como o fluxo da oferta se 
estrutura e os dados que caracterizam sua execução neste recorte histórico. A 
análise do desenho metodológico e da constância de adesão por 
Campi/Departamentos, Cursos e Componentes curriculares aponta para a 
constatação da necessidade de alteração no fluxo da oferta, mantendo sua gestão 
pedagógica sob a supervisão direta da Unidade Acadêmica responsável pelas 
atividades de educação à distância na Instituição e de profissionais especializados 
na área que sejam credenciados a esta Unidade. 
 

1. Histórico da Oferta Semipresencial na UNEB 

O processo de construção do Projeto da Oferta de Componentes Curriculares 
na modalidade semipresencial para os cursos presenciais/oferta contínua de 
graduação na Universidade surgiu em 2010, considerando a necessidade da 
definição de um formato específico para esta modalidade de oferta, que, garantindo 
os princípios da qualidade e responsabilidade social, contemplasse o perfil da 
Instituição, seu histórico, multicampia, política, cultura acadêmica, regulamentação, 
entre outros aspectos. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, estrutura na qual 
nasceu o projeto, construiu processualmente e de forma criteriosa o caminho de 
implantação e fortalecimento deste, articulando o conhecimento técnico do seu 
corpo docente e a parceria com os Colegiados/Departamentos. 

Para a etapa piloto foi constituído um Grupo de Trabalho - GT específico com 
o objetivo de construir uma proposta de implantação e acompanhamento do 
processo. Este GT, composto por representantes da equipe da PROGRAD e de 
docentes com formação e experiência nas áreas de Educação a Distância (EaD) e 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) voltadas para a educação, elaborou 
os primeiros critérios e procedimentos específicos para a oferta, que seguiram sendo 
reavaliados ao longo de dois anos, o que subsidiou a construção de uma Resolução 
interna, aprovada no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Instituição (CONSEPE), que define as condições e procedimentos para a oferta de 
componentes curriculares na modalidade semipresencial, nos cursos de graduação, 
até o limite de 20% da carga horária total do curso. 

A Resolução CONSEPE nº 1508/2012, consoante ao que preceitua a Portaria 
MEC nº 4.059/2004, o Decreto Federal nº 5.622/2005 e o art. 81 da Lei nº 9.394/96, 
com base nos artigos 14, 65, §1º, 143 e 227 do Regimento Geral da UNEB, 
apresenta inicialmente, dois subprojetos, com desenhos de oferta diferenciados: 
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1) do componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), inserido 
ao Projeto de oferta semipresencial, com docência compartilhada; 

2) de componentes curriculares diversos, com docente que tenha formação 
ou experiência em Ead ou educação e TIC. 

Esta regulamentação interna surge como um marco institucional da oferta na 
modalidade semipresencial nos cursos presenciais da Universidade, o que acabaria 
provocando um impacto direto na formação docente e discente da Instituição. 

No ano de 2014, a gestão da Universidade, através do seu Conselho 
Superior, decide por aprovar e implantar a UNEAD – Unidade Acadêmica de 
Educação a Distância, através da Resolução CONSU nº 1.051/2014. Esta ação 
institucionaliza as atividades de educação à distância na Universidade, sendo esta 
Unidade: 

“o órgão acadêmico de gestão, supervisão, regulação e acompanhamento 
das ações e projetos na modalidade de Educação a Distância no âmbito da 
UNEB, diretamente vinculada à Reitoria, em permanente articulação com as 
Pró-Reitorias Acadêmicas e com os Departamentos, e respeitando as 
atribuições regimentais específicas destas instâncias.” (Projeto de 
Implantação da UNEAD, 2014. p. 05) 

Neste momento, o projeto da oferta semipresencial em cursos presenciais de 
graduação, antes abrigado na PROGRAD, passou a ser gerido pela UNEAD (em 
parceria com a PROGRAD), que vem construindo caminhos para a convergência 
entre as modalidades presencial e a distância, procurando proporcionar aos 
estudantes flexibilidade e maior autonomia na construção de suas trajetórias 
formativas e a otimização de possibilidades de acesso ao conhecimento científico, à 
formação profissional e à cidadania. 

No decorrer deste texto, serão abordados, especificamente, aspectos 
relacionados à oferta de componentes curriculares diversos na modalidade 
semipresencial e suas implicações na gestão e institucionalização na Universidade. 
 
1.1. Fluxo da Oferta 

Atentos ao princípio do respeito às especificidades da Universidade e de seu 
compromisso social, o processo de implantação e acompanhamento da oferta piloto 
e construção do Programa Institucional para a oferta semipresencial desenvolveu-se 
em formato de gestão colegiada com adesão voluntária dos Colegiados de Cursos e 
Departamentos1. 

Como, inicialmente, a oferta semipresencial esteve vinculada à Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação, a relação com os Departamentos/Colegiados acontecia de 
forma direta com as Direções de Departamentos e Coordenações de Colegiados. 
Com a implantação da UNEAD esta comunicação foi reorganizada de modo que a 
própria UNEAD, enquanto órgão responsável pelas atividades de educação à 
distância da Universidade, mantivesse, também, uma relação muito próxima com 
estas instâncias nos seus diversos campi. 
                                                 
1 A Universidade tem estrutura multicampi, com vinte e nove Departamentos distribuídos em vinte e 
quatro campi, estes sediados em todo o território do Estado. Em sua estrutura administrativa, cada 
Departamento tem um Diretor e um Conselho Departamental e, em cada Departamento, há um 
Colegiado e Coordenador por curso. 
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Neste sentido, a oferta de componentes curriculares na modalidade 
semipresencial acontece semestralmente, sendo desenvolvida e gerenciada pela 
UNEAD, através da Coordenação da Oferta Semipresencial, e acompanhada pela 
PROGRAD, através da Gerência de Gestão de Currículos Acadêmicos. A cada 
semestre, a UNEAD define um período para adesão e divulga um Convite à 
comunidade acadêmica, direcionado às Direções de Departamento e Coordenações 
de Colegiado de Cursos de graduação presenciais de oferta contínua. 

O fluxo da oferta hoje segue o caminho Departamento � UNEAD. 
Inicialmente, em reunião colegiada, cada curso deve discutir e aprovar os 
componentes curriculares (e seus respectivos planejamentos) e os docentes que 
irão aderir ao projeto naquele semestre. Aprovada a oferta, o Colegiado deve 
encaminhar uma solicitação à Direção do Departamento, que, por sua vez, deve 
anuir o pedido e solicitar formalmente a adesão para a Coordenação da Oferta 
Semipresencial, na UNEAD. O formato de adesão, a partir do Colegiado/Direção do 
Departamento, se justifica, até então, uma vez que os componentes ofertados na 
modalidade semipresencial devem obedecer ao limite de até 20% da carga horária 
total do curso, conforme legislação em vigor, e devem ser de total conhecimento, 
aprovação e acompanhamento do Colegiado e da Direção, neste sentido. 

Além destes pré-requisitos, existem outras condições necessárias para a 
adesão à oferta semipresencial que devem ser observadas pela Direção e pelos 
Colegiados. Estas condições estão presentes na Resolução e no Convite de 
Adesão. São elas: 

“a) Garantia de infraestrutura (Laboratório de Informática com acesso aos 
estudantes; espaço adequado para o uso do equipamento de 
videoconferência em atividades de ensino; estrutura necessária para 
realização dos Encontros Presenciais; reserva de horário específico na 
programação da turma/curso para realização das videoconferências e 
Encontros Presencias). 
b) Acompanhamento e assessoria da Coordenação do Colegiado de Curso 
(instância regimentalmente responsável pelo acompanhamento 
pedagógico/acadêmico das atividades dos cursos de graduação) para 
suporte às atividades, sendo previstos no calendário encontros de 
formação/orientação específicos para os coordenadores de curso e 
docentes. 
c) Disponibilização do docente e apoio financeiro do Departamento para 
participação dos mesmos nos encontros de Planejamento e 
Acompanhamento, bem como nas atividades presenciais do processo 
formativo continuado, a realizar-se no Campus I, Salvador. 
d) Indicação de docentes com experiência ou formação na área da 
Educação à Distância / Tecnologias da Comunicação e Informação na 
Educação. A adesão à oferta vincula o docente ao processo formativo 
continuado desenvolvido pela UNEAD/Coordenação da Oferta 
Semipresencial, em parceria com os Departamentos.” 

Esta demanda semestral de componentes curriculares na modalidade 
semipresencial, bem como seus respectivos docentes responsáveis, a partir do que 
rege a Resolução nº 1508/20122 e do Convite de Adesão, vai sendo incorporada ao 
projeto, tornando todos os envolvidos os atores responsáveis por esta construção. 
                                                 
2 O anexo único da Resolução nº 1508/2012 foi reformulado visando atender à nova realidade 
estrutural da EAD na Universidade, com a parceria UNEAD-PROGRAD. O texto reformulado foi 
aprovado pelo CONSEPE em 01/09/2015 e está aguardando publicação em Diário Oficial. 
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acadêmico, contudo, após avaliação interna, 
antecipar esta ação para ser realizada no período previsto no calendário acadêmico 
para o planejamento dos componentes curriculares
Neste momento, toda a atenção das Coordenações de Colegiado está voltada para 
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se, portanto, que, atualmente, não é decisão prévia da 
Departamentos, cursos, componentes e docentes que aderem à oferta 

semipresencial. A Figura 1 ilustra o fluxo do formato da oferta como é executado 
atualmente na Universidade: 

xecução da Oferta  

A partir da relação de componentes a serem executados no semestre
docentes responsáveis, a Coordenação da 

 elabora um calendário de acompanhamento destas ofertas. 
Inicialmente é realizada uma videoconferência para esclarecimentos regimentais 

semipresencial, tanto do ponto de vista legal
os. Esta ação é voltada para as Coordenações de Colegiado, 

prioritariamente para as que estão com oferta no semestre, mas ampliada para 
todas as Coordenações de Colegiado interessadas. 

Esta videoconferência vem sendo executada no início de cada semestre 
contudo, após avaliação interna, está sendo estudada

para ser realizada no período previsto no calendário acadêmico 
para o planejamento dos componentes curriculares, visando a matrícula 

o, toda a atenção das Coordenações de Colegiado está voltada para 
a escolha dos componentes que serão ofertados no semestre, sendo

UNEAD oriente e esclareça dúvidas sobre a oferta semipresencial.

Especificamente para a oferta de componentes curriculares diversos, a
os Colegiados, é realizado um Encontro de Orientação voltado 

exclusivamente para os docentes com oferta semipresencial no semestre. Neste 
is próximo do início das atividades acadêmicas

dúvidas sobre a adesão, a execução, a metodologia, o registro e o 
acompanhamento da oferta, tanto por parte do docente, quanto dos

Estes encontros funcionam como um termômetro para avaliar como os 
s/Departamentos estão decidindo pela adesão à oferta semipresencial e 

 Figura 1 - Fluxo da Oferta Semipresencial  

é decisão prévia da UNEAD a escolha 
Departamentos, cursos, componentes e docentes que aderem à oferta 

semipresencial. A Figura 1 ilustra o fluxo do formato da oferta como é executado 
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prioritariamente para as que estão com oferta no semestre, mas ampliada para 

executada no início de cada semestre 
está sendo estudada a possibilidade de 

para ser realizada no período previsto no calendário acadêmico 
visando a matrícula discente. 

o, toda a atenção das Coordenações de Colegiado está voltada para 
, sendo o momento 

sobre a oferta semipresencial. 

componentes curriculares diversos, após a 
realizado um Encontro de Orientação voltado 

no semestre. Neste 
is próximo do início das atividades acadêmicas, são esclarecidas 

dúvidas sobre a adesão, a execução, a metodologia, o registro e o 
docente, quanto dos Colegiados e da 

Estes encontros funcionam como um termômetro para avaliar como os 
s/Departamentos estão decidindo pela adesão à oferta semipresencial e 
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como estes docentes entendem a sua atuação nesta oferta e como se sentem 
preparados e confortáveis para assumir tais componentes nesta modalidade. A 
Tabela 1 demonstra os números gerais da oferta de componentes curriculares 
diversos atingidos pelo Projeto, desde o seu início: 
 

Tabela 1 - Números da Oferta Semipresencial de Comp onentes Diversos de 2010.2 a 2014.2. 

 SEMESTRES 

 
2010.2 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 

ENVOLVIDOS 
PROGRAD 

Gerência de Desenvolvimento 
de Educação a Distância 

UNEAD 

Coordenação da 
Oferta 

Semipresencial  

DEPARTAMENTOS 04 06 06 05 07 10 07 12 09 

CURSOS 04 06 07 06 10 11 10 14 10 

COMPONENTES 06 09 13 12 31 27 23 26 30 

DOCENTES 04 09 10 11 27 23 19 22 20 

DISCENTES 98 240 340 292 761 674 634 671 697 
Fonte: Coordenação da Oferta Semipresencial / UNEAD, 2015. 
 

2. Análise do Desenho Metodológico da Oferta Semipr esencial de 
componentes curriculares diversos na UNEB 

O desenho metodológico proposto para a oferta de componentes curriculares 
diversos preza pelo intenso acompanhamento do docente, tanto nas atividades 
presenciais quanto nas atividades à distância. Porém, entende-se, também, que a 
cultura desta modalidade ainda não está totalmente inserida na comunidade 
acadêmica. Dessa forma, o desenho conta ainda com o acompanhamento do 
Colegiado de Curso, que efetivamente adere à oferta conforme as condições 
existentes, e da UNEAD, que orienta o planejamento pedagógico e sua execução. 

“São muitas as opções existentes para o desenho metodológico de estudos 
à distância, que variam em diversos aspectos, desde o uso das diferentes 
mídias e possibilidades de interação e construção do conhecimento 
disponíveis nos ambientes online, passando pela distribuição de atividades 
presencias e atividades à distância até a concepção e distribuição de 
funções dos sujeitos docentes, entre outros.” (SALES, MIRANDA e LUZ, 
2011, p. 3.) 

 Importante ressaltar que a análise dos tópicos 2. e 3. deste texto, abrangerão 
o período entre os semestres 2010.2 e 2014.2, tomando como base os dados 
semestrais de Departamentos/Campi, curso, componente curricular e docente 
responsável, registrados pela Coordenação da Oferta Semipresencial / UNEAD. Os 
principais itens do desenho adotado serão analisados individualmente, a seguir. 
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2.1. 01 (um) docente por turma  

A lógica deste desenho é que viabiliza a mediação pedagógica no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem pelo próprio docente, sem a necessidade de tutores ou 
monitores. Sendo assim, o processo de planejamento, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação das atividades presenciais e à distância é feito pelo 
docente responsável pelo componente, implicando em experiência sobre a 
modalidade e em uma relação quantitativa viável de estudantes para cada docente 
que permita a qualidade do processo ensino-aprendizagem, sem haver sobrecarga 
ou falta no processo de mediação. 

Neste critério, foram encontradas situações que necessitam de atenção. 
Algumas ofertas foram propostas para estudantes em fluxo irregular3 ou concluintes, 
o que configurava turmas variando de 01 (um) a 05 (cinco) estudantes. Em 
contrapartida, também foram observadas turmas com até 60 estudantes, ao invés de 
02 turmas de 30 estudantes acompanhadas por diferentes docentes, por exemplo. 
Esta demanda, uma vez verificada, exige uma reflexão sobre a necessidade de se 
estabelecer em Resolução interna a quantidade mínima e máxima de estudantes por 
turma, interferindo, assim, diretamente, no planejamento da matrícula dos 
Colegiados de Curso, com vistas a proporcionar uma maior qualidade nas interações 
online e no uso das tecnologias. 
 

2.2. Planejamento e desenvolvimento específicos, de  acordo com as 
orientações definidas pela Resolução CONSEPE nº 150 8/2012 

Piaget (1970, p. 30) afirma que “conhecer um objeto é agir sobre e 
transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com as 
ações transformadoras”. O texto da Resolução é claro quando indica a necessidade 
da formação ou experiência do docente nas áreas de EAD e/ou TIC para educação. 
Esta foi uma condição exigida desde o início do projeto, ainda em sua versão piloto, 
considerando a sabida existência de muitos profissionais com este perfil em atuação 
na Instituição.  

Com o desenvolvimento do projeto e o aumento da procura pela oferta 
semipresencial, entretanto, observou-se que docentes que ainda não tinham este 
perfil vinham requisitando a oportunidade de formação para assunção deste 
exercício e, até mesmo, sendo indicados pelos Departamentos para assumir os 
componentes, no intuito de “ganhar” experiência. O relato de um docente no 
encontro de orientação sobre a oferta revela bem esta realidade “... é uma atividade 
nova para mim, pois estava afastada para doutorado, e não tinha conhecimento 
desta modalidade”. 

Ao longo da oferta, e em primeira instância, não houve ressalvas, nem por 
parte da PROGRAD, nem por parte da UNEAD, para a atuação destes profissionais 
na oferta semipresencial, por considerar-se que o Colegiado faria a indicação de um 
nome apto. Porém, vem aumentando a necessidade de analisar estes casos e, se 
possível, condicionar a participação do docente a uma formação específica antes de 
assumir o componente nesta modalidade, no intuito de evitar uma atuação 
                                                 
3 Discentes que foram reprovados quando da oferta regular do componente em sua turma de origem 
e necessitam refazer o componente para prosseguir em seu percurso acadêmico. 
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despreparada para o desenho da oferta semipresencial. Não sabendo agir sobre o 
objeto, o docente não desenvolve uma adequada gestão pedagógica do processo, o 
que reflete negativamente no planejamento do componente, na construção da sala 
de aula virtual, na mediação junto aos estudantes e na escolha adequada e 
manuseio e das ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Em 
entrevista à Folha Dirigida, em 2010, Moran relata que: 
 

“O professor demora em torno de dois anos - numa pesquisa feita na 
França – para dominar as tecnologias e poder utilizá-las no seu 
planejamento e avaliação. Há um longo caminho de aprendizagem como 
usuário e depois como educador.” (2010, p. 2) 

Neste item, em particular, já houve registros de componentes semipresenciais 
que foram cancelados ao longo do semestre, por falta de acesso, planejamento e 
acompanhamento do docente na sala de aula virtual. A dinâmica para o 
cancelamento, nestes casos, é a UNEAD enviar relatórios de acompanhamento da 
oferta no AVA e solicitar que o Departamento formalize o cancelamento da oferta, 
revertendo-a para 100% presencial. 
 

2.3. Acompanhamento do Colegiado de Curso e da Coor denação da Oferta 
Semipresencial na UNEAD  

A parceria com os Colegiados de Curso no acompanhamento do processo foi 
uma ação prevista desde o início do projeto e é reforçada a cada semestre, dentro 
do princípio da gestão colaborativa e também em função do caráter multicampi da 
Instituição, por serem estas as instâncias fisicamente próximas do corpo discente e 
da realização de atividades presenciais. Neste sentido, podemos relacionar como as 
principais ações do Colegiado: a) conhecimento sobre a oferta semipresencial para 
a indicação dos componentes curriculares e docentes, b) acompanhamento da 
execução, dos registros acadêmicos e do limite de 20% da carga horária total do 
curso4. Quanto ao acompanhamento da execução pela UNEAD, são emitidos pelo 
menos dois relatórios de acompanhamento por parte da Coordenação da Oferta 
para as Coordenações de Colegiados e respectivos docentes, com análises parciais 
da oferta dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, em suas salas específicas, 
no que diz respeito aos artigos 25º e 26º da Resolução nº 1508/2012, que trata da 
utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 
“Art. 25º - Os componentes curriculares oferecidos na modalidade 
semipresencial, independente da utilização de outros espaços virtuais 
disponíveis na web, obrigatoriamente deverão utilizar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) especificamente indicado pela UNEAD/Coordenação 
da Oferta Semipresencial para esta finalidade, constituindo este um espaço 
formal de acompanhamento e registro das atividades à distância.” 
“Art. 26º - Respeitada a autonomia didática e tecnológica do docente na 
organização do espaço virtual de sua disciplina, esta organização deve 
obrigatoriamente contemplar: 
a) Um tópico de abertura; 

                                                 
4 O acompanhamento dos registros acadêmicos e do limite de 20% da carga horária total do curso 
deve ser realizado, prioritariamente, pelos Colegiados de Cursos que planejam e registram em 
sistemas acadêmicos específicos a oferta de componentes nesta modalidade. 
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b) Tópicos de desenvolvimento de conteúdos equivalentes às Unidades 
que estruturam o Plano de curso; 

c) Um tópico para disponibilização de material de estudo/referências para 
o desenvolvimento do componente curricular; 

d) Calendário.” 

Uma das formas dos Colegiados acompanharem a execução da oferta é 
tomando conhecimento dos relatórios de acompanhamento da sala de aula virtual no 
AVA de cada componente, enviados pela Coordenação Semipresencial. Neste 
sentido, estas instâncias vêm tomando as medidas necessárias para sanar os 
problemas que se apresentam, inclusive adotando a não indicação de docente que 
teve o componente cancelado em um semestre para outras ofertas em semestres 
posteriores. Porém, ainda há registros de dificuldades do Colegiado/Departamento 
em acompanhar a execução, os registros acadêmicos e o limite de 20% da carga 
horária total do curso, muitas vezes decorrente da falta de conhecimento sobre a 
oferta aliada à necessidade de resolver situações específicas da demanda e oferta 
de componentes curriculares. Todavia, independente das justificativas para a 
adesão, é imprescindível considerar, em todas as ofertas semipresenciais, uma 
supervisão direta e local, necessária à garantia da qualidade de ensino nesta 
modalidade. 
 

2.4. Docente do Departamento ou Cooperador (condiçõ es funcionais)  

Tendo uma estrutura física multicampi, com capilaridade em quase toda a 
extensão territorial do Estado, a distância geográfica de alguns dos campi 
localizados em municípios do interior até o Campus I, por exemplo, onde está 
sediada a Administração Central da Universidade, pode ultrapassar os mil 
quilômetros. Neste contexto, pode ministrar componentes nos cursos de graduação 
presenciais da Instituição um docente lotado no Departamento de origem da oferta 
ou lotado em outro Departamento próximo, assumindo a condição de professor 
cooperador, o que pode enriquecer e potencializar ainda mais o processo de ensino-
aprendizagem. 

No projeto da oferta semipresencial, a condição de professor cooperador 
também é válida e viável. Contudo, observa-se que, justamente no locus onde o 
conceito de EaD se fundamenta, ou seja, na distância física entre seus atores, isto é, 
professores e estudantes, é que a oferta semipresencial nos cursos presenciais 
pode se apresentar mais frágil. Ao ministrar um componente semipresencial estando 
no mesmo Departamento do estudante, o docente tende a subutilizar o espaço de 
interação do ambiente virtual de aprendizagem, uma vez que pode manter um 
contato presencial com o estudante com maior facilidade. Por outro lado, estando 
em outro Departamento dos estudantes, ou seja, estando distante fisicamente, o 
docente é requisitado a ter um conhecimento mais aprofundado da modalidade e se 
utilizar de estratégicas específicas de planejamento pedagógico. Ao discorrer sobre 
modelo educacional com foco na aprendizagem, no aluno e na colaboração, Moran 
explica que: 

“Os professores orientarão mais que ensinarão, acompanharão mais do que 
informarão. Organizarão, orientarão e avaliarão processos e “não darão 
aula” no sentido tradicional de foco na transmissão da informação [...] com 
muita ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades 
de pesquisa, de projetos.” (2011, p. 5-6) 
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Nesta perspectiva, é preciso avaliar com mais cuidado a motivação intrínseca 
dos Departamentos/Colegiados ao aderirem à oferta semipresencial aprovando a 
condição/atuação de professor cooperador: se efetivamente pelo conhecimento da 
modalidade e domínio das ferramentas tecnológicas para atuar distante fisicamente 
do seu estudante ou se para resolver problemas internos, como dificuldade de 
deslocamento e falta de docente nos cursos. Estas motivações poderão refletir 
diretamente na qualidade da oferta semipresencial, caso o docente não tenha 
experiência com a modalidade. 
 

3. Análise da Adesão à Oferta Semipresencial na UNE B 

Além da análise do desenho metodológico adotado, revelou-se significativo 
analisar também a adesão à oferta semipresencial, do ponto de vista dos cursos que 
mais aderiram e dos componentes curriculares diversos mais constantemente 
ofertados, levando em consideração que esta escolha, dentro do fluxo atual, é 
realizada diretamente pelos Colegiados de Cursos de cada Departamento. 
 

3.1. Campi/Departamentos que aderiram à oferta semipresencial  

Com base no registro semestral da relação de Campi e Departamentos que 
aderiram à oferta semipresencial de componentes curriculares diversos, observam-
se os números indicados na Tabela 2: 
 

Tabela 2 - Quantidade de Campi e Departamentos que aderiram à oferta semipresenci al. 

Fonte: Coordenação da Oferta Semipresencial / UNEAD, 2015. 
 

O índice de adesão dos Campi e Departamentos pode ser considerado bom, 
visto que 70,8% do total de campi aderiram de forma voluntária a esta modalidade e 
que 69% do total de Departamentos também o fizeram. Pode-se entender que, neste 
percurso, a maioria dos Departamentos esteve ciente da oferta, tendo a 
oportunidade de experienciar tal modalidade em seus cursos presenciais. Porém, 
quando a análise é direcionada para os Cursos e Componentes ofertados, verificam-
se números mais modestos, que podem ser conferidos nos tópicos a seguir. 
 

3.2. Cursos que mais aderiram à oferta de component es semipresenciais  

Com base no registro dos cursos que aderiram à oferta semipresencial, 
observa-se a liderança da adesão dos cursos de Análise de Sistemas e Pedagogia. 
Na Tabela 3, estão relacionados em ordem decrescente todos os cursos que 
aderiram à oferta semipresencial em seus 09 (nove) semestres de funcionamento: 
 

TOTAL DE 
CAMPI/DEPARTAMENTOS 

CAMPI/DEPARTAMENTOS 
QUE ADERIRAM À 

OFERTA 

Campi (24) 17 

Departamentos (29) 20 
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Tabela 3 - Cursos que mais ofertaram componentes se mipresenciais. 

Fonte: Coordenação da Oferta Semipresencial / UNEAD, 2015. 
 

Partindo da realidade da Universidade, que oferece atualmente 38 (trinta e 
oito) diferentes cursos de graduação presenciais de oferta contínua - sendo que 
estes abrangem um total de 121 (cento e vinte e uma) ofertas espalhadas pelos 
seus diversos campi – a maioria dos cursos oferecidos ainda não aderiu 
espontaneamente à oferta semipresencial5. Neste sentido, torna-se imprescindível 
investigar os reais motivos para a não adesão por parte destes cursos, com vistas a 
melhor redimensionar esta realidade, através da proposição de novos 
formatos/desenhos, que permitam expandir a oferta semipresencial para os demais 
25 (vinte cinco) cursos existentes: Letras Língua Espanhola e Literaturas, Letras 
Língua Francesa e Literaturas, Filosofia, Design, Urbanismo, Engenharia de 
Produção Civil, Nutrição, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Medicina, 
Educação Física, Enfermagem, Psicologia, História, Ciências Sociais (Licenciatura), 
Ciências Sociais (Bacharelado), Engenharia Agronômica, Geografia, Comunicação 
Social (Rádio e TV), Turismo e Hotelaria, Turismo, Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Engenharia de Bioprocessos e Tecnologia e Arqueologia. 
 

3.3. Componentes curriculares mais indicados para a  oferta semipresencial 

Tomando como base a Tabela 3, apresentada acima, foram analisados 
apenas os dois primeiros cursos que mais ofertaram na modalidade semipresencial, 
observando-se uma constância na indicação de alguns componentes ao longo dos 
semestres. A seguir, verifica-se a relação decrescente dos componentes mais 
ofertados em cada curso: 
 

                                                 
5 Números obtidos na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade. 

CURSO 
QTDE DE 

SEMESTRES 
OFERTADOS 

1. Análise de Sistemas/Sistemas de Informação 09 

2. Pedagogia 08 

3. Administração 07 

4. Letras Língua Inglesa e Licenciaturas 06 

5. Ciências Contábeis e 
6. Letras Língua Portuguesa e Licenciaturas 05 

7. Comunicação Social (Relações Públicas) e 
8. Comunicação Social (Jornalismo em Multimeios) 04 

9. Ciências Biológicas, 
10. Engenharia de Pesca, 
11. Matemática e 
12. Química 

02 

13. Direito 01 
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Tabela 4 - Componentes que mais foram ofertados, po r Curso/ Campus. 

Fonte: Coordenação da Oferta Semipresencial / UNEAD, 2015. 
 

Neste item, encontram-se delineados dois cenários. No primeiro, um mesmo 
Curso, de um mesmo Departamento, com oferta de componentes diversos na 
modalidade semipresencial, onde se identifica a constância maior de alguns deles. 
Já no segundo, observa-se uma constância de componentes curriculares de um 
mesmo Curso, porém ofertados em Campi/Departamentos distintos. 

Estas duas constatações podem apontar para algumas reflexões no que diz 
respeito aos currículos dos cursos, seja direcionando para uma possível 
formalização de alguns componentes na modalidade semipresencial dentro de um 
determinado Curso/Departamento, fixando esta oferta no currículo e diversificando 
sua estrutura em relação às modalidades de ensino; seja para a identificação e 
proposição de uma demanda de componentes curriculares que poderiam ser 
ofertados não somente para um determinado Curso/Departamento, mas também 
para qualquer outro Curso/Departamento que dispusesse de ementas similares em 
sua estrutura curricular, ampliando assim a abrangência da oferta de componentes 
semipresenciais para um maior número de estudantes, espalhados nos diversos 
Campi da Instituição. 
 

Considerações 

Embora seja uma análise preliminar, observa-se a necessidade de maior 
ajuste das ofertas solicitadas neste fluxo Departamentos/Colegiados � UNEAD ao 
que está previsto nas condições e procedimentos institucionais vigentes sobre a 
oferta na modalidade semipresencial. Percebe-se que há um real desejo de 
aprender sobre a oferta, tanto por parte de Colegiados quanto de docentes. Neste 

CURSO / CAMPUS COMPONENTES CURRICULARES 
MAIS OFERTADOS 

QTDE DE 
SEMESTRES 
OFERTADOS 

1. Análise de Sistemas/ 
Sistemas de Informação 

CAMPUS II - Alagoinhas 

1. Tópicos de Informática IV (Multimídia) 
2. Compiladores 
3. Engenharia de Software 
4. Elementos de Análise de Custos 
5. Oportunidade e Empreendimentos em 

Informática 
6. Organização e Métodos 
7. Ambientes de Negócios e Marketing 
8. Auditoria de Sistemas 
9. Outros componentes 

06 
06 
04 
03 
03 
 

03 
02 
02 
01 

2. Pedagogia 

CAMPUS I – Salvador, 
CAMPUS III – Juazeiro, 
CAMPUS XI – Serrinha, 
CAMPUS XIII – Itaberaba, 
CAMPUS XV – Valença, 
CAMPUS XVI – Irecê. 

 

1. Educação a Distância 
2. Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) 
3. Educação e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (ETIC) 
4. Didática e Tecnologias 
5. Tecnologias na Educação 
6. Outros componentes 

 
08 
08 

 
03 

02 
02 
01 
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movimento, porém, foram identificadas algumas situações onde a procura pela 
modalidade ocorreu com o intuito de resolver alguma necessidade pontual do 
Departamento/Colegiado, não sendo a motivação, necessariamente, pela oferta em 
si, justificada pela experiência docente e pelo reconhecimento desta como uma 
opção de qualificação dos currículos. 

A análise do histórico da oferta semipresencial na UNEB reforça a 
compreensão de que a oferta de atividades acadêmicas utilizando as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) favorecem a comunicação e gestão em rede do 
conhecimento, ampliando e qualificando os serviços prestados pela Universidade, os 
recursos humanos envolvidos e a infraestrutura necessária. 

Quanto ao desenho metodológico aplicado e aos números de adesão 
apresentados, e seus respectivos desdobramentos na prática, justifica-se o 
direcionamento para uma nova proposta de mudança no fluxo da oferta, que possam 
resolver, pelo menos em parte, as situações de conflito atualmente encontradas. 

Neste sentido, talvez, a reflexão sobre outra proposta de oferta, invertendo o 
fluxo atual, possa contribuir para uma maior adequação e abrangência à realidade 
agora apresentada. Uma oferta que nasça na UNEAD, e não nos Departamentos, 
com a indicação de componentes curriculares que sejam transversais, ou seja, que 
possam atingir um número maior de cursos e, neste sentido, um número maior de 
Departamentos fisicamente distantes, e que se configure em um desenho de oferta 
transversal / multicurso / multiturma, com base nos requisitos vigentes e, em outros, 
doravante instituídos formalmente junto às instâncias acadêmicas responsáveis. 

Nesta mesma lógica, esta nova proposta seria responsável também pela 
indicação docente, atendendo ao previsto na Resolução, e consequente formação 
inicial e formação continuada destes docentes, abrindo assim um caminho para o 
aumento do percentual de docentes com autorização da UNEAD para ofertar 
componentes curriculares diversos na modalidade semipresencial. 

Certamente, o fortalecimento da oferta de até 20% (vinte por cento) da carga 
horária total dos cursos presenciais na modalidade semipresencial na Universidade 
apresenta-se como um caminho para o enriquecimento e diversificação dos 
currículos e processos formativos, pois permite variados desenhos de oferta e uma 
maior mobilidade docente e discente, minimizando assim as barreiras geográficas, 
possibilitando o intercâmbio acadêmico e qualificando a vivência do currículo em sua 
riqueza de possibilidades. 
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Resumo - Este artigo possui a finalidade de apresentar as perspectivas e os desafios 
encontrados para o fortalecimento da educação a distância, a partir da compreensão dos 
aspectos legais, bem como os impactos gerados por essa nova forma educacional nas 
atividades pedagógicas, por meio de uma abordagem qualitativa junto a profissionais 
promotores da modalidade a distância na Universidade do Estado de Santa Catarina. Tendo 
em vista que a educação a distância é uma forma de democratização do ensino superior por 
meio das novas tecnologias, este artigo busca, ainda, demonstrar por meio da análise da 
matriz SWOT suas principais potencialidades e ameaças tanto em nível nacional quanto 
institucional, estabelecendo um diagnóstico situacional acerca da evolução da EaD na 
UDESC. Seus resultados aponta para significativos avanços na modalidade na organização, 
ainda que a institucionalização de uma política efetiva esteja em fase de implementação. 

 
Palavras-Chave: Gestão Universitária. Sociedade. Educação a Distância. 

 
Abstract - This paper has the purpose of presenting the outlook and the challenges 
for strengthening the distance from the understanding of the legal aspects and the 
impacts generated by this new educational way in educational activities through an 
approach qualitative with the promoters professional distance mode at the State 
University of Santa Catarina. Given that distance education is a form of 
democratization of higher education through new technologies, this paper aims also 
to demonstrate through analysis of SWOT its main potentials and threats at both the 
national and institutional levels , establishing a situational diagnosis about the 
evolution of distance education in UDESC . 

 
Keywords: University Management. Society. Distance education. 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A educação a distância está cada vez mais universalizada, criando um número 
expressivo de novas parcerias graças à combinação de instituições educacionais 
com empresas, governos e organizações internacionais para ofertar e empregar o 
ensino a distância. Diante do desenvolvimento dessa modalidade e da perspectiva 
de um avanço expressivo para a educação a distância, percebe-se que nem todas 
as instituições estão conseguindo obter resultados favoráveis, visto que o 
planejamento de cursos nesta modalidade difere do meio presencial. 
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O desafio é utilizar a EaD de forma mais sistemática, integrada à estrutura 
educacional da região, de modo a melhorar a qualidade, eficácia e eficiência da 
educação e do treinamento, provendo oportunidades educacionais mais amplas e 
variadas (UNESCO, 1997). 

Aretio (2002) corrobora com este pensamento ao afirmar que na modalidade 
de ensino a distância o trabalho é executado por inúmeras pessoas com diferentes  
funções, que tornam possível a educação a distância. Porém, a peculiaridade que a 
modalidade de ensino a distância apresenta, demanda profissionais preparados para 
atuar com inovação, tendo em vista que os mesmos “[..] atuam em um setor de 
transitoriedade, no qual a única certeza é a permanente mudança, cujas influências 
chegam pelos diferentes idiomas dos países que produzem conhecimento 
exponencial para a área” (LITTO; FORMIGA, 2009, p.37). 

Neste contexto, estão inseridas as universidades que pertencem a uma 
administração pública e que na visão de Sguissardi (2004), as universidades 
deveriam possuir diretrizes muito bem definidas, processos de gestão e de práticas 
altamente especializadas, e profissionais com aptidão de gerenciar instituições de 
ensino superior e com habilidade e competência para enfrentar os obstáculos. 

Um dos fatores de alavancagem de um crescimento econômico e social de 
um país é a educação. A educação superior no Brasil tornou-se um desafio para os 
governantes,  devido à  sua  extensão  territorial.  A  educação  a  distância  vem  ao 
encontro deste desafio, podendo minimizar os problemas territoriais e democratizar 
a educação superior no país (PACHECO, 2010). 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) 
foi possível garantir a isonomia entre os cursos presenciais e a distância e 
estabelecer que o Poder Público incentive o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, pois de acordo com o artigo 80: “O Poder Público 
incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino a distância, 
em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. 

Com isso, foram criados espaços de discussão, emergindo ideia da criação 
do Projeto Universidade Aberta do Brasil, por iniciativa do Ministério da Educação, 
em parceria com o Fórum das Estatais pela Educação (CARDOSO, 2012). 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) é uma das instituições 
que adotaram à metodologia de ensino a distância. Criada em 1965, a UDESC 
consolidou-se como uma instituição de ensino superior de destaque, sendo 
considerada em diversos rankings de melhores universidades sob diversos critérios. 

A UDESC foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), em 2000, e 
aprovada por unanimidade em todas as suas instâncias na UDESC. A EaD surge 
como resultado do trabalho do Núcleo de Apoio Pedagógico - NAPE/FAED, criado 
em 1991, com a missão de capacitar e dar assessoria pedagógica para docentes de 
14 municípios da Grande Florianópolis a fim de elaborar um Projeto de Curso de 
Pedagogia EaD, com o objetivo de atender a demanda social, possibilitar o acesso à 
formação superior e consolidar a proposta da UDESC de democratizar o Ensino 
Superior no Estado de Santa Catarina (UDESC, 2014). 

Baseando-se em tais aspectos, o artigo se propõe a apresentar as 
perspectivas e os desafios encontrados para o fortalecimento da educação a 
distância a partir de uma abordagem qualitativa junto a profissionais promotores da 
modalidade a distância na Universidade do estado de Santa Catarina. Busca, ainda, 
demonstrar por meio da análise da matriz SWOT suas principais potencialidades e 



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

3

 

 

ameaças tanto em nível nacional quanto institucional, estabelecendo um diagnóstico 
situacional acerca da evolução da EaD na UDESC. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA  
 
Neste capítulo é apresentado um arcabouço teórico dos principais conceitos 
Educação a Distância, abordando um breve retrospecto histórico e sua evolução 
como política nacional de universalização do acesso à educação superior no Brasil. 
Ainda, tal capítulo compreenderá os avanços e desafios enfrentados por essa 
modalidade de ensino, colaborando para a análise dos resultados dessa pesquisa. 

 
2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 
A criação, a implantação e o aperfeiçoamento de uma nova geração de sistemas de 
Educação a Distância têm sido uma das principais inovações na área educacional, 
onde se abriu um leque de possibilidades de se promover oportunidades 
educacionais para grande parcela populacional, não mais tão somente de acordo 
com os critérios quantitativos, mas, principalmente, com base em noções de 
qualidade (JUSTE, 1998 apud FORMIGA; LITTO, 2009). 

Com o intuito de buscar a inclusão social e pela modificação da realidade 
educacional brasileira, torna-se inevitável a implantação de novas metodologias de 
ensino e programas, dentre os quais se destaca a educação a distância, visto que 
ela aponta para uma necessária inserção política, pedagógica e social de seus 
docentes e dos demais profissionais abarcados na proposta de construção de redes 
de  aprendizagens,  consolidadas  em  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão 
(MORAES et al. 2007). 

Na literatura encontram-se inúmeros significados para Educação a Distância, 
embora discordem em alguns aspectos, há um consenso mínimo em afirmar que 
EAD é modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são 
desenvolvidas em sua maioria sem que alunos e professores estejam 
simultaneamente no mesmo lugar à mesma hora (ABED, 2014). 

Segundo Belloni (2003), na EaD, o papel do professor se diferencia do seu 
papel no ensino presencial. Com o uso das tecnologias de comunicação e 
informação, na educação a distância, o ensino torna-se mais complexo e exige 
segmentação do ato de ensinar em diversas tarefas. É o principio da divisão do 
trabalho sendo utilizado na educação. Por tal premissa, o processo de ensino é 
desvinculado da pessoa do professor, considerado central no ensino tradicional. 

De acordo com Marsden (apud BELLONI, 2003, p. 80) “na prática, o ensino a 
distância é um processo complexo, multifacetado, que inclui muitas pessoas, todas 
podendo reivindicar sua contribuição ao ensino.” Aretio (2002) complementa que na 
EaD o trabalho é executado por inúmeras pessoas com diferentes funções, que 
tornam possível a educação a distância. 

O aluno a distância também se diferencia do estudante presencial. Por sua 
natureza, a educação distância pode contribuir para a formação inicial e continuada 
dos estudantes mais autônomos, tendo em vista que a auto aprendizagem é um 
fatores básicos para a sua realização. Entende-se por aprendizagem autônoma o 
processo de ensino aprendizado centrado no estudante (BELLONI, 2003). 

Um curso a distância deve haver, além da tecnologia de informação e 
comunicação, um acompanhamento constante de tutores presenciais e a distância, 
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professores, e demais agentes do curso, como, por exemplo, seus gestores. Deve- 
se ver o processo de educação a distância de forma sistêmica, onde todas as partes 
estão integradas (NUNES, 2010). 

De acordo com Reis (1996), os gestores do processo são as pessoas que 
gerenciam o todo (visão sistêmica), analisam, supervisionam, controlam e avaliam. 
O gestor dos processos de um curso a distância é responsável por toda a 
administração do sistema desenvolvido para dar suporte ao trabalho da equipe. 

Rumble (2003, p. 15) define gestão como: 
 

[...] um processo que permite conduzir, com apoio do pessoal envolvido, 
uma atividade com eficiência e eficácia, a tomada de decisões com respeito 
às ações que se fizerem necessárias a escolha e a verificação da melhor 
forma de executá-las. Os gestores são responsáveis por certo números de 
funções, entre as quais, planejamento, organização, direção e controle. 

 
O autor ainda coloca que os objetivos, os métodos em EAD não se diferem do 

sistema tradicional de ensino, o que realmente diferencia é a infraestrutura física, 
tecnológica, administrativa e pedagógica, que devem ser espelhadas nos objetivos e 
nas formas de gestão. 

Rumble (2003) destaca que principalmente na gestão de sistemas 
educacionais, é necessário enfocar os sistemas de educação a distância baseados 
nos parâmetros da gestão democrática que favoreçam a construção de redes 
solidárias, com o objetivo de apoiar a produção do conhecimento e do 
desenvolvimento humano. 

O referencial de qualidade do MEC aborda sobre a Gestão acadêmico- 
administrativa de projetos de educação a distância.  A gestão acadêmica de um 
projeto de curso de educação a distância deve ser integradora, esta deve estar de 
acordo com os demais processos da instituição, ou seja, é de suma importância que 
o aluno encontre um suporte e apoio igualmente oferecido pelo ensino presencial, e 
o sistema acadêmico deve priorizar isso, no sentido de oferecer ao aluno, 
geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis para ao do 
ensino tradicional, tais como: matrícula, inscrições, requisições, acesso às 
informações institucionais, etc. 

De acordo com Sartori e Roesler (2005), cabe aos gestores avaliarem 
constantemente os processos e serviços que viabilizam o funcionamento do 
programa, pois a avaliação oportuniza análise, diagnóstico e prognóstico do 
processo, portanto, esse controle possibilita à equipe gestora melhor posicionar-se 
com relação às estratégias e recursos envolvidos no projeto de curso desde o seu 
planejamento até sua execução. 

 
2.2 ENSINO A DISTÂNCIA NA UDESC 

 
A modalidade de ensino a distância na UDESC encontra respaldo legal no 

Decreto 5.622/2005, cuja caracterização de EaD é o parâmetro para as ações e 
práticas realizadas na Universidade. Nesse sentido, tem-se por definição de 
educação a distância no Brasil e para a UDESC: 

 
[...]   caracteriza-se   como   modalidade   educacional   na   qual   a 

mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
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comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos distintos. 

 
Especificamente, em âmbito interno, há no Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) da UDESC destaque para a importância da EaD para a Universidade, 
sobretudo ao que se referem as práticas e diretrizes para o ensino a distância. 

Ainda de acordo com o PPI, a adoção do ensino a distância é uma diretriz 
estratégica de implantação gradual, principalmente por meio da inserção de 
metodologias educativas na modalidade em disciplinas de cursos de graduação 
presenciais, almejando o valor de 20% da carga horária total dos mesmos. Vê-se 
notoriamente o atendimento das prerrogativas legais previstas pela LDB como um 
mecanismo de mudança cultural e de adaptação universitária para iniciativas futuras 
que contemplem cursos em sua totalidade em EaD. 

Nesse processo de mudança comportamental, a consolidação de estruturas 
organizacionais para suporte e sistematização do conhecimento, planejamento e 
execução  de  atividades  inerentes  à  área  mostra-se  de  significativa  relevância. 
Assim, a seguir sumarizam-se a história, as funções e atuação do centro de ensino 
da UDESC criado para atender as necessidades em EaD na Universidade: o CEAD. 

 
2.2.1 Centro de Ensino em Educação a Distância – CEAD 

 
Mediante o crescimento da oferta de ensino superior no Brasil e os avanços em 
tecnologia da informação e comunicação, conforme anteriormente elucidado, o 
ensino à distância tornou-se uma prática valorizada e essencial às universidades, 
sobretudo  no  que  tange  sua  expansão.  Nesse  viés,  a  UDESC  voltou-se  à 
modalidade por meio da consolidação de um novo centro de ensino – Centro de 
Educação a Distância (CEAD), cuja existência de fato e de direito deu-se em 2002. 

Entretanto, somente em 2005, por meio da Portaria Ministerial nº 1577/MEC, 
houve a prorrogação do credenciamento junto ao MEC, para oferecer o Curso de 
Pedagogia na modalidade a distância, permitindo a conclusão do curso pelos 
discentes matriculados nos Estados de Santa Catarina, Maranhão e Amapá, e a 
realização   de   seus   Cursos   Lato   Sensu.   Já   em   2006,   a   partir   do   novo 
credenciamento, solicitou-se a autorização para ministrar o curso a distância em 
Pedagogia, único da grade curricular da universidade na modalidade EaD. 

Espraiada pelo Estado de Santa Catarina, a UDESC está presente em 24 
cidades que configuram polos do ensino a distância, sendo elas: Araranguá, 
Blumenau, Braço do Norte, Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Criciúma, 
Florianópolis, Indaial, Itajaí, Itapema, Joinville, laguna, Otacílio Costa, Palhoça, 
Palmitos, Ponte Serrada, Pouso Redondo, Praia Grande, São Bento do Sul, São 
José, São Miguel do Oeste, Treze Tílias e Tubarão. 

De 2011 até os atuais dias, o CEAD oferta o curso de Pedagogia a distância 
por meio do vínculo dado pelo Convênio do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), envolvendo a UDESC em seus Municípios, visando ao seu desenvolvimento 
e do Estado de Santa Catarina, fortalecendo-se a partir de um sistema de parcerias 
com instituições públicas e privadas, oferecendo cursos a distância que atendam os 
critérios legais para atendimento à esta modalidade de ensino. Atendendo alunos 
distribuídos nas Regiões Sul, Norte, Oeste, Grande Florianópolis e Planalto Serrano, 
como parte de uma demanda de 5.370 vagas no Estado de Santa Catarina, desde
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sua  implantação  a  UDESC  já  formou  quase  15  mil  pedagogos  (incluindo-se 
discentes dos Estados do Amapá e Maranhão) (SED/SC, 2014). 

Ao que se percebe, o CEAD apresenta-se tanto como centro ofertante de 
cursos próprios, nos quais é o responsável pela proposição e desenvolvimento do 
projeto pedagógico à luz dos demais centros de ensino, bem como ainda atua como 
centro de suporte aos centros que incluam em sua grade curricular projetos em EaD. 
Nesse aspecto, conforme se nota pela redação acima, compete ao CEAD o apoio 
técnico, logístico e operacional para que os cursos possam ser implementados, 
cabendo aos centros o desenvolvimento curricular e a alocação de carga horária 
docente para ministrar as disciplinas. 

Nesse  diapasão,  destaca-se  que  a  constituição  do  Núcleo  Tecnológico 
mostra-se como um aspecto importante para apoiar iniciativas em EaD pela UDESC, 
almejando o suporte especializado aos demais centros na implementação da 
modalidade sem que haja replicação de funções técnicas (sobretudo voltadas à 
tecnologia), reduzindo gastos e padronizando a forma de operação. 

Cumpre salientar a criação do curso de Administração Pública, pela ESAG, na 
modalidade EaD no ano de 2014, pois diferentemente dos documentos anteriores e 
excetuando-se o CEAD, cuja finalidade não é outra senão a própria educação a 
distância, tem-se o primeiro curso totalmente a distância além do curso de 
Pedagogia. A ampliação da oferta e a diversidade de cursos é um marco precípuo 
ao fortalecimento da Universidade, levando ao reconhecimento de sua imagem e, 
sobretudo, expandindo sua projeção frente ao atendimento de sua função social. 

Mediante tal cenário e das alterações promovidas pela evolução da EaD, 
nada insólita a reformulação do planejamento que serve de pressuposto para 
legalizar e regulamentar a modalidade a distância na UDESC. Dessa forma, o 
desenvolvimento, discussão e implantação de uma nova política para EaD foi 
estudada e proposta, e suas principais contribuições são apresentadas a seguir. 

 
2.2.2 A nova política para EaD na UDESC 

 
Tendo por base a Resolução 020/2010 – Consuni que dispõe sobre EaD na UDESC, 
há de se considerar a necessidade de uma regulamentação da modalidade que 
abranja com maior detalhamento o planejamento da Universidade na área, assim 
como insira em seu conteúdo as mudanças estruturais requeridas para acompanhar 
e  atender  as  demandas  (da  sociedade;  internas  à  Universidade;  do  órgão 
financiador do projeto). 

Logo, constituiu-se uma Comissão para estudos e sugestões de estrutura 
para implantação da EaD na UDESC, a partir da qual foi estabelecida a proposta de 
estrutura administrativa  para política  de  EaD na  instituição  de ensino e  demais 
providências relativas à área, denominada a partir de agora como ‘nova política de 
EaD da UDESC’. 

Aprovada em todas as instâncias universitária desde 2013, a nova política de 
EaD ainda está em fase de implantação, sendo o curso em Administração Pública, 
com início no ano de 2015, o projeto piloto que testará a proposta de estrutura 
administrativa e pedagógica. 

As principais alterações sugeridas pela nova política variam entre aspectos 
organizacionais, administrativos e pedagógicos para que a EaD na UDESC seja
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expandida de modo planejado.  No que tange ao CEAD, as modificações encontram- 
se sobretudo em seu organograma, criando-se órgão e setores que possibilitem o 
suporte aos serviços prestados. Assim, ao que concerne o organograma do CEAD, 
foram sugeridos os seguintes pontos: 

 

 
•   Inserção da  UDESC Virtual –  órgão EaD para operacionalização da 
política de educação a distância na UDESC; 
•   Criação de oito setores, ligados à UDESC Virtual, para operacionalizar a 
EaD no CEAD e assessorar a implantação da EaD nos demais centros da 
UDESC; 
•   Criação de uma coordenadoria de assessoria EaD, ligada à direção geral 
do CEAD, com a finalidade de presidir as reuniões da Comissão formada 
pelos oito setores da UDESC Virtual; 
•   Criação de uma comissão de assessoria da UDESC Virtual, presidida 
pela coordenadoria de assessoria EaD, sugerindo-se que nas reuniões haja 
participação, com direito a voto, da direção do CEAD diretamente ligada ao 
projeto. 

 
Pela análise da proposta, notório que a mudança mais expressiva no 

organograma do CEAD concentra-se na inserção do órgão UDESC Virtual, a partir 
da qual decorrem demais desdobramentos de estrutura administrativa e 
organizacional. A ideia principal centra-se na transição da UDESC Virtual como um 
setor pertencente à coordenadoria de informática do CEAD e se transforme em um 
órgão EaD, capaz de promover e auxiliar nos estudos e reflexões sobre a política da 
modalidade na Universidade. 

Entrementes, além da apresentação de uma estrutura organizacional, a nova 
política para EaD na UDESC identifica a demanda urgente pela contratação e 
ampliação do corpo técnico-administrativo do CEAD, haja vista o estudo realizado 
demonstrar que a proporção entre o número de alunos por técnicos do centro de 
ensino ser a maior existente na UDESC, onerando os servidores e colocando em 
risco a qualidade e o atendimento do serviço. Nesse sentido, ainda se faz 
imprescindível a revisão do plano de cargos e salários da UDESC, almejando a 
inclusão de novas categorias de técnicos administrativos, quais sejam: designer 
instrucional, roteirista, web designer, designer gráfico e revisor de texto para a EaD. 

O aumento do número de setores e de servidores requer, inevitavelmente, a 
expansão da infraestrutura física e tecnológica de suporte para a consecução das 
atividades.  Assim, faz-se  pertinente  a  sugestão  de  investimentos  em  ampliação 
predial para alocação de pessoal (para oito novos setores, conforme acima 
mencionado) e em tecnologia para execução dos projetos na modalidade a distância 
(webconferência, videoconferência, computadores com acesso à internet com alta 
velocidade para os polos de ensino, etc). 

Outro aspecto estudado e proposto para a nova política em EaD da UDESC é 
concernente ao fluxograma da operacionalização de projetos EaD. A organização de 
tal fluxograma permite a visualização dos trâmites e define papéis e 
responsabilidades de cada agente para a execução dos projetos, facilitando o 
acompanhamento de suas etapas. 

Logo, de acordo com a nova política para EaD, os projetos devem surgir nos 
departamentos de cada centro de ensino interessados em cursos na modalidade a
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distância, solicitando junto à UDESC Virtual assessoria para sua elaboração, 
planejamento e consecução. Estabelecidas as prerrogativas iniciais, somente a partir 
do parecer conclusivo por parte da UDESC Virtual quanto à operacionalização, o 
projeto segue tramitação para aprovação perante os conselhos universitários. 

Salienta-se a importância da estrutura apresentada, haja vista o incentivo e a 
necessidade de uma gestão compartilhada entre CEAD e demais centros de ensino 
da UDESC, na qual o primeiro, por meio de seus órgãos e setores organizacionais, 
oferece suporte nas dimensões pedagógica e tecnológica para que outros centros 
ofertem cursos em EaD, mantendo-se a responsabilidade administrativa e 
pedagógica desses últimos conforme a área fim de cada centro. 

Assim, compete aos centros de ensino a gestão do ensino-aprendizagem, 
gestão pedagógico-acadêmica (avaliações, atividades de tutoria, procedimentos 
acadêmicos, coordenação e execução do curso) e, ao CEAD, o desenvolvimento e 
produção  de  material  didático,  acesso  à  multimídia  e  tecnologias  correlatas, 
materiais instrucionais, suporte ao ambiente virtual de aprendizagem. 

De maneira geral, pode-se dizer que a principal mudança proposta pela nova 
política em EaD para a UDESC consiste na construção de sinergia produtiva entre 
CEAD e centros de ensino, delimitando  responsabilidades e, ao  mesmo  passo, 
construindo compartilhamento de conhecimentos e gerenciamento conjunto dos 
cursos. Tal realidade diverge da atual condição de oferta de curso em EaD, uma vez 
que, à luz da Resolução 020/2010, fica sob responsabilidade solidária do CEAD o 
acompanhamento de todas as etapas de planejamento e execução dos projetos, 
incluindo-se a alocação física e cessão de recursos (materiais e humanos). 

O desenvolvimento das considerações e análises do presente artigo é fruto de 
uma  pesquisa  exploratória,  apresentada  nesse  primeiro  momento,  voltada  ao 
método qualitativo com abordagem interpretativista, retratado nos resultados da 
investigação, cujos pressupostos estabelecidos para a problematização são 
apresentados com maior profundidade a seguir, na seção dos procedimentos 
metodológicos. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A pesquisa apresenta uma perspectiva exploratória que orienta o processo 
epistemológico de compreensão da realidade à luz de uma percepção crítica, 
sobretudo no que concerne aos desafios para a Universidade firmar-se como 
instituição referência na modalidade de ensino a distância. Não obstante, o artigo 
centra-se na busca sistemática por meio de uma revisão teórico-empírica 
estabelecida com o mínimo de interferência a fim de manter a imparcialidade das 
pesquisadoras e desenvolvida sob a ótica de uma estrutura científica validada pela 
comunidade acadêmica. 

No que tange à coleta de dados, realizou-se junto a seis representantes da 
universidade uma entrevista semiestruturada entre o período de 01/07 a 15/12/2014, 
mediante disponibilidade de agenda dos mesmos, retornando-se com a transcrição 
para leitura e aprovação da sistematização dos dados. Dentre o universo de 
entrevistados, em caráter anônimo, obteve-se acesso junto à vice-reitoria, à direção 
do Centro de EaD, à coordenadoria de tutores EaD, à coordenadoria de extensão da 
ESAG, à pró-reitoria de ensino, à coordenadoria da UAB na UDESC, representantes
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diretamente envolvidos com o processo de implantação inicial da modalidade EaD 
na instituição e/ou com o desenvolvimento da nova política de educação a distância 
a ser concretizada a curto prazo. 

A tabulação de dados, por seu turno, deu-se a partir do áudio e transcrição 
das entrevistas gravadas, sendo enviadas aos entrevistados para análise do 
conteúdo que, por sua vez, foi aprovado em unanimidade e sem ressalvas. 
Comparações entre os dados coletados permitiram perceber a similaridade entre 
principais aspectos facilitadores e dificultadores na trajetória da EaD na UDESC, 
levando às autoras à construção da matriz SWOT. 

Destarte, considerando-se a possibilidade da estruturação teórica a partir de 
um  processo  de  coleta,  análise  e  síntese  dos  dados  de  acordo  com  um 
procedimento de categorização (GALVÃO, SAWADA, TREVIZAN, 2004), a presente 
pesquisa orientou-se para responder aos seguintes itens: a) verificar a concepção e 
a amplitude da EaD na Universidade; b) conhecer a estrutura formal que legitima a 
EaD no âmbito universitário em análise; c) estudar as relações de causa e 
consequência quanto às facilidades e dificuldades encontradas para validação da 
modalidade de ensino na Universidade e; d) diagnosticar os pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades relativos à efetividade da EaD na Universidade. 

A seguir apresentam os resultados oriundos da análise da investigação 
qualitativa, servindo de pressuposto para síntese das informações. 

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA EaD 

 
Partindo-se  das definições  e  da  importância  da  construção  e  análise  da  matriz 
SWOT como instrumento para diagnóstico de determinada realidade, o presente 
capítulo busca estabelecer as correlações entre as informações obtidas por meio da 
abordagem   interpretativista.   A   partir  do   mapeamento   das   potencialidades  e 
fraquezas da modalidade EaD na instituição, far-se-á a análise cruzada da matriz, 
almeja-se traçar as principais estratégias para sua consolidação frente às 
expectativas e aos desafios na efetivação da educação a distância na universidade. 

Assim,  a  matriz  SWOT  apresentada  baseia-se   plenamente  na   coleta 
qualitativa de dados. Sua composição deu-se a partir da análise das respostas e, em 
grande parte delas, verificou-se coesão na perspectiva dos entrevistados quanto às 
ameaças e aos pontos forte da instituição frente à implantação e ao aprimoramento 
da modalidade de ensino. 

A fim de estabelecer o diagnóstico situacional da EaD na UDESC por meio 
dos  resultados  obtidos  nas  entrevistas,  far-se-á  a  partir  das  análises  interna  e 
externa uma matriz cruzada, a qual objetiva definir estratégias conforme o panorama 
traçado. Assim, o cruzamento de dados será entre: 1) pontos fortes e as 
oportunidades; 2) pontos fortes e ameaças; 3) pontos fracos e oportunidades e, por 
fim, 4) pontos fracos e ameaças. A ilustração abaixo representa  o esquema de 
análise SWOT cruzada e seus quadrantes para desenho das estratégias enquanto, 
no Quadro 5, apresenta-se a própria matriz SWOT cruzada sobre o tema estudado.
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Quadro 1 - Matriz SWOT. 

 

ANÁLISE INTERNA  ANÁLISE EXTERNA 

P
on

to
s 
Fo
rt
es

 

 
Pioneirismo na oferta de EaD no Estado de Santa Catarina 

O
p
o
rt
u
n
id
ad

es
 

Oferta em todo o Estado de Santa Catarina (principalmente no interior) e em 
todo território nacional 

 

Financiamento do pagamento dos docentes pelo Governo de SC  Financiamento federal por meio do programa Universidade Aberta do Brasil

Identificação e assimilação de novas demandas por parte da sociedade
(conselhos comunitários, sobretudo) 

Aprovação em todas as instâncias colegiadas da nova política de EaD para a
Universidade 

Êxito pedagógico com o curso de graduação em vigência  Estímulo e criação de novos cursos de graduação na modalidade
 
Amplo número de egressos do curso de Pedagogia (mais de 14 mil) 

Planejamento para desenvolver áreas ligadas à tecnologia da comunicação, 
mídia, informática, infraestrutura de suporte virtual e física 

Oferta de curso EaD em Administração Pública para 2015  Ampliação do acesso e inclusão/formação acadêmica em SC
Visitação do gabinete da reitoria aos Centros para sensibilização quanto à
modalidade EaD 

Solicitação crescente da modalidade por novos usuários 

Aproximação entre Reitoria e CEAD para implantação da nova política de EaD
para a Universidade 

Construção de uma rede de parceria, planejamento e fortalecimento da EaD
com instituições de ensino superior em SC (UFSC, IFSC) 

 Expansão, visibilidade e legitimidade da Universidade em SC e no Brasil
 Maior captação de recursos

P
on

to
s 
Fr
ac
o
s 

Desatualização da legislação institucional para EaD (Res. 020/10 – 
CONSUNI) 

A
m
ea
ça
s 

Dependência exclusiva do financiamento federal via UAB 

 
Morosidade na aprovação da nova política institucional para EaD 

Ausência de um planejamento formal de planejamento estratégico para EaD
já implantado 

Necessidade de ampliação do espaço físico do CEAD  Reduzida inserção de cursos EaD dentre os demais centros, exceto CEAD
 
Necessidade de contratação de corpo técnico administrativo 

Pouca expressividade da modalidade EaD para a Universidade devido à 
oferta de somente um curso 

Implantação de apenas um curso de graduação em EaD (Pedagogia) Resistência à mudança cultural na instituição 
Desuso da fração de 20% de disciplinas na modalidade EaD em 
cursos presenciais, conforme autoriza a LDB 

Parcos investimentos em tecnologia e infraestrutura de suporte e 
transmissão para aulas virtuais 

Ilegitimidade da modalidade devido à abordagem política adotada em 
campanha para reeleição a Reitor 

Demanda por maior contingente de recursos humanos 

 
Vinculação dos serviços à cobrança de mensalidades nos primeiros anos da 
implantação 

Iniciativas isoladas de docentes em ofertar disciplinas por meio virtual no
valor de 20% da grade curricular para semipresencialidadeIncompatibilidade 
de carga horárias das grades curriculares atuais da universidade com a carga 
horária requerida pelo edital de chamada pública da UAB 

 
Ausência de autonomia do CEAD para eleição de Direção Geral 

Incompatibilidade de carga horárias das grades curriculares atuais da
universidade com a carga horária requerida pelo edital de chamada pública 
da UAB

Barreiras culturais e resistência docente à modalidade  Subutilização dos polos
Sentimento de pertencimento dos alunos EaD distinto dos alunos 
presenciais 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2015).
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M a t riz ANÁLISE EXTERNA 
C ruza da Oportunidades  Ameaças 

AN
ÁL
IS
E 
IN
TE
RN

A
 

Fo
rt
es
 

Mediante  a consolidação  da EaD por meio do curso 
de Pedagogia,  a ampliação da oferta pela aprovação 
do curso de Administração  Pública, a interiorização 

pelo Estado de SC e a busca do serviço pelos 
usuários, a estratégia de desenvolvimento   deve 
pautar‐se na captação de recursos externos  ou 

destinação orçamentária da UDESC para 
investimento  na modalidade,  independentemente 

do financiamento  exclusivo do Programa UAB. 

A partir da aprovação da nova política de EaD, 
sua implantação permitirá mudanças grativas 

que ocasionarão mais  legitimidade da 
modalidade na UDESC, a expansão no Estado 
e o reconhecimento por parte  dos docentes, 
quebrando barreiras culturais e propiciando 
uma estratégia de manutenção dos serviços 

em EaD na instituição. 

Fr
ac
os
 

 
Frente à ampliação de acesso  e à expansão da 

modalidade  a partir da consolidação  da nova política 
EaD da UDESC e de novos cursos, a formação de rede 
de parceria com demais  IES e adoção d educação à 

distância pelos centros de ensino na UDESC 
favorecem o aprimoramento  do planejamento 
institucional  e sua estratégia de crescimento  do 
serviço,  realçando as oportunidades  existentes. 

 
Necessidade  de investimento  urgente em 
infraestrutura  e recursos  (materiais e, 

sobretudo, humanos), a fim de dar suporte ao 
crescimento  da demanda e aos futuros novos 
cursos, bem como atender às prerrogativas  da 
política de EaD e garantir uma estratégia de 
sobrevivência  frente aos concorrentes. 

 
 
 

Matriz SWOT 
Cruzada 

ANÁLISE EXTERNA

Oportunidades Ameaças 

 
A

N
Á

LI
SE

 
IN

TE
R

N
A

 

Fo
rte

s 

Estratégia de 
Desenvolvimento 

Estratégia de 
Manutenção 

Fr
ac

os
 

Estratégia de 
Crescimento 

Estratégia de 
Sobrevivência 

Figura 1: Matriz SWOT Cruzada e as estratégias organizacionais. 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2015). 

 
 
 

Quadro 2: Matriz SWOT Cruzada. 
 

S WO T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2015). 
 

Com base no exposto, pode-se inferir que a modalidade de ensino na UDESC 
possui significativos avanços desde sua implantação no ano 2000. O número de 
egressos, a disseminação territorial por Santa Catarina, a captação de recursos pela 
adequação junto ao Programa Federal UAB, a criação e estruturação de um centro 
de ensino exclusivo em EaD, a implantação do curso em Administração Pública e a 
discussão de cursos de graduação, dentre outros, são aspectos que revelam o êxito 
da Universidade na oferta da educação à distância. 

Entrementes, há de se considerar que os pontos fracos delineados na matriz 
SWOT têm grande impacto para o aprimoramento e o crescimento da modalidade
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na Instituição, sobretudo pela morosidade de implantação da nova política em EaD 
da UDESC, diretriz essencial ao planejamento estratégico de expansão universitária 
e reconhecimento institucional. 

Nesse viés, por meio dos resultados obtidos nos quadrantes da matriz SWOT 
cruzada, tem-se como consideração para cada estratégia o que segue: 

1)       Estratégia de Desenvolvimento: prospectiva de aprofundamento da 
EaD a partir da ênfase das potencialidades, adotando-se a estratégia ofensiva de 
desenvolvimento que visa a aproveitar as vantagens competitivas criadas por mais 
de uma década de experiência e por um amplo atendimento de usuários em Santa 
Catarina e em território nacional. 

2)       Estratégia de Manutenção: caracterizada por ser uma estratégia de 
confronto que almeja a modificação do ambiente a favor da organização, permite 
que sejam observados os principais pontos de defesa necessários à manutenção da 
prestação dos serviços com qualidade e atualização frente à concorrência. Assim, 
para a UDESC, a partir do conhecimento especializado na área sobretudo por meio 
do grupo de trabalho do CEAD torna-se possível 

3)       Estratégia de Crescimento: retratando uma abordagem reativa, busca 
por  meio  da  identificação  das  debilidades  reforçar  os  aspectos  favoráveis  à 
instituição para aproveitar melhor as oportunidades. Logo, vê-se a inovação nas 
formas de planejar e conceber a importância da área, a expansão da modalidade 
com inserção de cursos nos diversos centros de ensino e a construção de redes de 
parcerias com demais IES envolvidas com EaD para a troca de experiências como 
uma estratégia de fortalecimento e crescimento. 

4)       Estratégia   de   Sobrevivência:   adotando   um   viés   claramente 
defensivo, essa estratégia busca as mudanças profundas necessárias para a 
proteção da organização e continuidade de suas atividades. Ao que concerne a 
modalidade EaD na UDESC fica evidenciado a importância dessa estratégia para a 
instituição, haja vista que para atender as crescentes demandas, almejar novos 
usuários, captar recursos externos, obter reconhecimento na área, por exemplo, a 
implantação da nova política em EaD já se faz tardia. Não obstante, para que a 
própria política em EaD seja adotada há de se promover uma crucial mudança 
comportamental na Universidade, sensibilizando todos os centros de ensino e 
implementando gradualmente a educação à distância no cotidiano curricular dos 
cursos. 

Dessa maneira, a análise da matriz SWOT cruzada culmina no diagnóstico 
situacional da educação a distância na UDESC. Sumariamente, a partir do 
detalhamento acima, notória a emergência da implantação da nova política de EaD 
como  mecanismo  de  continuidade  da  prestação  dos  serviços  da  instituição  no 
cenário estadual e nacional referente à educação a distância. Logo, buscando-se 
atender as expectativas de crescimento da modalidade, conforme observado na 
pesquisa qualitativa, tem-se por desafio o investimento na diversificação de cursos, 
no fomento de parcerias, no aperfeiçoamento de infraestrutura física, tecnológica e 
de recursos materiais e humanos e, inevitavelmente, na mudança cultural a favor da 
adoção da modalidade como a nova e imprescindível forma de ensinar. 

Baseando-se no contexto de desenvolvimento da EaD na UDESC, de sua 
concepção à sua inovação e, no panorama sistêmico de influência do ambiente
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externo, mediante os resultados apresentados  estabelecem-se as considerações 
finais na seção seguinte. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como universidade pública, a UDESC apresenta no rol de seus princípios a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pautando-se na gratuidade, na 
excelência  na prestação  do  serviço  e  ênfase  na  democratização  do  acesso  da 
população catarinense às vagas públicas de cursos em nível de graduação e pós- 
graduação. 

Atentando-se para as evoluções das metodologias de ensino, a ascensão da 
educação a distância tornou-se, ainda  no ano 2000, uma  realidade  prevista  no 
projeto pedagógico da Instituição, inserindo a modalidade EaD no âmbito da 
Universidade e em sua estrutura administrativa. 

A partir do fomento federal de repasse de verbas e do atendimento das 
prerrogativas legais para adequação às exigências de credenciamento, a UDESC 
integrou-se ao Programa Universidade Aberta do Brasil, o qual possibilita o 
financiamento do único curso na modalidade EaD ofertado pela Universidade. 

Regida formalmente pela resolução interna nº 020/2010 - Consuni, a 
Universidade organiza a infraestrutura pedagógica da modalidade junto ao CEAD, 
centro de ensino especializado em educação a distância que cumpre, atualmente, 
todas as etapas de planejamento, execução e controle das atividades inerentes à 
prestação do serviço e suporte aos polos de ensino a distância no Estado de Santa 
Catarina e em território nacional. 

A investigação realizada no presente estudo pautou-se em uma pesquisa 
qualitativa  com abordagem  interpretativista,  sendo  o  resultado  das  análises das 
entrevistas a fonte para a composição da matriz SWOT e, posteriormente, do 
cruzamento de seus elementos para, então, compor-se o diagnóstico situacional da 
UDESC no que se refere à EaD. Ainda, como elementos de análise, realizou-se 
junto à ferramenta de busca do site da Universidade uma pesquisa documental, de 
caráter exploratório, a fim de mensurar os avanços formais do desenvolvimento da 
área. 

Assim, tomando-se por base os dados obtidos nas investigações, inferiu-se 
que a UDESC dispõe de uma estrutura administrativa saturada frente às novas 
demandas e aspirações de crescimento para a educação a distância. Nesse sentido, 
os aprimoramentos sugeridos por meio da nova política institucional para EaD 
representam um significativo avanço em diversas direções, sejam pedagógicas, 
políticas ou administrativas. 

Contudo, embora aprovada em todas as instâncias universitárias desde 2013, 
a nova política ainda está em fase de implantação, requerendo mudanças em nível 
de  infraestrutura física,  de  pessoal,  de  fluxograma  e, principalmente, mudanças 
comportamentais a fim de quebrar as barreiras culturais diagnosticadas. A 
sensibilização dos centros de ensino, nesse viés, é uma diretriz já contemplada pela 
reitoria da Universidade para mobilizar direções de centro na adoção da modalidade 
ao menos no que corresponde os 20% de EaD em grades de cursos presenciais, 
conforme previsto na legislação. 

Outro  relevante  aspecto  em  destaque  se  refere  ao  credenciamento  da 
UDESC para financiamento da modalidade por meio do Programa UAB, cujos 
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repasses garantem o funcionamento do ensino a distância, ao passo que se torna 
uma fonte exclusiva de investimento na Instituição. Destarte, a continuidade das 
atividades depende unicamente do constante credenciamento junto ao MEC, 
colocando em risco a prestação do serviço em caso negativo, haja vista a não 
existência de destinação orçamentária do Estado ou uso do percentual de verbas da 
UDESC para investimento em EaD, tal qual a inexistência de captação de recursos 
em outras fontes. 

Em contrapartida a aprovação e início do curso de graduação a distância em 
Administração Pública, amplia a oferta na UDESC, atraindo mais usuários e 
fortalecendo a imagem da Universidade em um mercado cada vez mais acirrado no 
que se trata de ensino a distância. Ademais, o fomento de parcerias e construção de 
redes interorganizacionais possibilitam o planejamento e a efetividade da EaD no 
Estado, otimizando recursos e ampliando o acesso aos usuários. 

Por fim, em um panorama geral, pode-se afirmar que a expansão da 
modalidade EaD na UDESC depende de mudanças profundas na atual estrutura 
organizacional, empoderando os centros de ensino de seu papel pedagógico e 
atribuindo ao CEAD as competências de um centro de suporte e apoio ao 
planejamento e execução dos cursos, não o responsável isolado pelo 
desenvolvimento da educação a distância em toda a UDESC. Muito além das 
mudanças administrativas, a Universidade tem pela frente o desafio da mudança de 
mentalidade de seu corpo funcional (docentes e técnicos) quanto à modalidade, fator 
esse último essencial ao sucesso da implantação da nova política e da continuidade 
das atividades em EaD conforme as expectativas de crescimento diagnosticadas por 
meio da investigação proposta nesse artigo. 

 
 
 
REFERÊNCIAS 

 
ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. Disponível em: 
<http://www2.abed.org.br/faq.asp?Faq_ID.=8> Acesso em: 18 Ago. 2014. 
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; TERÇARIOL, A. A. L. ; MENDES, M.; 
ARETIO, Lorenzo, Garcia. La Educación a Distancia: de La teoria a La práctica. 
Barcelona: editorial Ariel, 2002. 
BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 3.ed. Campinas: Autores 
Associados, 2003. 
CARDOSO, Jordana Maria Ramos. Gerenciamento de Recursos Humanos nos 
Polos de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 
2012.Dissertação (Programa de Pós-graduação em Administração) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 
CERANTE, L. L.; SANTOS, E. G. Gestão do Conhecimento: um estudo para 
facilitar sua implantação nas empresas. 2000. Monografia (Trabalho de Conclusão 
de Curso - Ciência da Computação) - UFRJ, Setembro. 
GALVÃO, C.M.; SAWADA, N.O; TREVIZAN, M.A. Revisão sistemática: recursos que 
proporciona a incorporação das evidências na prática da enfermagem. Revista 
Latino-am Enfermagem 2004. Maio-junho: 12 (3) 549-56. São Paulo: USP 2004.



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

15

 

 

 
FINGER, Almeri Paulo. Construindo uma Universidade. In: Temas de 
administração universitária. Florianópolis: EDUFSC, 1991. 
LITTO, Fredric; FORMIGA, Marcos (orgs). Educação a distância: o estado da arte. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - Referenciais de qualidade para educação 
superior a distância – Junho, 2007. 
MOREIRA, Maria da Graça. A composição e o funcionamento da equipe de 
produção. In: LITTO, Fredic; FORMIGA, M. (org.) Educação a distância: o estado 
da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 
MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a distância: uma visão integrada. 
São Paulo: Thomson Learning, 2007. Edição Especial da Associação Brasileira de 
Educação a Distância. 
MORAES, Marialice et al. Guia Geral do Curso Gestão e Docência em EaD: 
Programa Aberta-Sul. Florianópolis: UFSC/UFSM, 2007. 
NUNES, Thiago Soares et al. Gestão de Tutoria: o papel do Supervisor de Tutoria. 
Revista Novas Tecnologias na Educação-Renote, v. 8, n. 1, 2010. Educação a 
Distância. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/renote/issue/archive>. Acesso em: 18 
Ago. 2014. 
PACHECO, Andressa Sasaki Vasques. Evasão e Permanência dos Estudantes de 
um Curso de Administração do Sistema Universidade Aberta do Brasil: Uma 
Teoria Fundamentada em fatos e na Gestão do Conhecimento. 2010. Tese 
(Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Programa de Pós- 
graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Disponível em: <http://btd.egc.ufsc.br/wp- 
content/uploads/2010/06/Andressa-Pacheco.pdf>. Acesso em: 13 Ago. 2014. 
REIS, Ana Maria Viegas.  Ensino a Distância: megatendência atual: abolindo 
preconceitos. São Paulo: Imobiliária. 1996. 
RUMBLE, GrevilleA gestão dos sistemas de ensino a distância. Paris: UNESCO, 
2003. 
GUISSARDI, Valdemar. A universidade neoprofissional, heterôma e competitiva. 
In: MANCEBO, D.; FÁVERO, Maria de Lourdes A. (Orgs.). Universidade: políticas, 
avaliação e trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2004. 
SIMÃO, José Veiga; SANTOS, Sérgio Machado dos; COSTA, Antonio de Almeida. 
Ensino Superior: uma visão para a próxima década. Lisboa. Editora Gradiva, 2002. 
TAYLOR, S. J. and BOGDAN, R. Introduction to qualitative research methods: a 
guidebook and resource. 3. Ed. New York: John Wiley, 1997, 7 (p. 167-181). 
TERÇARIOL, A. A. L.; GARA, E. B. M.; OLIVEIRA, P. C.; BELMUDES, R. C. C. P.; 
GONCALVES, V. Tecendo um Plano de Gestão para o Projeto de Educação a 
Distância: Uma Experiência na Educação Superior. In: 14 Congresso Internacional 
ABED, 2008. 
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponível em  www.udesc.br 
UNESCO. Aprendizagem aberta e a distância: perspectivas e considerações 
políticas educacionais. Florianópolis: Imprensa Universitária, UFSC, 1997. 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

A DISCIPLINA DE “INTRODUÇÃO A EAD” COMO PORTA 
DE ENTRADA NO CURSO DE FÍSICA LICENCIATURA À 

DISTÂNCIA DA UNIFEI 

 

Carlos Eduardo Corrêa Molina1, Newton Flávio Corrêa Molina2 

 

1 Universidade Federal de Itajubá / Instituto de Engenharia Mecânica, molinaead@unifei.edu.br 

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo / Campus Votuporanga, 
molina@ifsp.edu.br 

 

Resumo – O presente artigo traz um relato de experiência com a disciplina de 
Introdução a Educação a Distância (EaD), do curso de Licenciatura em Física a 
Distância (FLD), da UNIFEI. A referida disciplina é a porta de entrada dos alunos no 
curso, sendo utilizada para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Moodle, suas ferramentas e os conceitos básicos da EaD; além de permitir ao 
docente o levantamento do perfil dos alunos, através dos testes de Inteligências 
Múltiplas (IM), Estilos de Aprendizagem (EA) e de um Questionário de Avaliação ao 
final da disciplina. Os resultados dos testes permitiram aos docentes um maior 
conhecimento sobre o perfil dos alunos ingressantes e as respostas ao questionário 
permitiram avaliar a disciplina e agrupar sugestões de melhoria nas práticas 
educacionais adotadas no curso como um todo. 

Palavras-chave: Inteligências Múltiplas, Estilos de Aprendizagem, Introdução a EaD, 
Licenciatura em Física a Distância.  

Abstract – This article covers an Introduction to Distance Education (EaD) 
experience report, about the Distance Learning Physics Degree (FLD), at UNIFEI. 
This discipline is the students’ gateway, used to introduce Moodle, a Virtual Learning 
Environment (AVA), its tools and the basic concepts of EaD; it also allows the 
instructor to get the students’ profiles through tests of Multiple Intelligences (IM), 
Learning Styles (EA) and an Assessment Survey at the end of the discipline. The 
results allowed the instructors to achieve greater knowledge about the first-year 
students, assess the discipline itself and put together suggestions in order to improve 
the educational practices used in the course as a whole. 

Keywords: Multiple Intelligence, Learning Styles, Introduction to Distance Education, 
Distance Learning Physics Degree. 
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Introdução 

A Educação a Distância (EaD) tem facilitado o acesso à formação superior, sendo 
hoje vista como uma excelente alternativa para a formação de novos professores 
(MARTINS et al. 2013). Além disso, as instituições públicas que ofertam cursos 
superiores à distância por intermédio da Universidade Aberta Brasil (UAB) privilegiam 
os cursos de licenciatura, dada a grande demanda por professores nas mais diversas 
áreas de conhecimento. 

A formação de professores por meio de cursos à distância tem permitido, ainda 
que não exaustivamente, o aumento dos profissionais nas diversas áreas do saber. 
Enquanto alunos, tais profissionais, no entanto, enfrentam diversas dificuldades 
durante o período de sua formação. Muitas destas dificuldades têm sido relatadas e 
estudadas, tais como os motivos para evasão (MOLINA et al., 2014). 

Nesse contexto, a disciplina EDU071, de “Introdução a EaD”, do curso de Física 
Licenciatura à Distância (FLD), da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) passou 
a ser encarada pelo docente, por se tratar da porta de entrada dos alunos no curso, 
como uma oportunidade de traçar o perfil destes, ao mesmo tempo, levantar 
sugestões para os docentes do curso que os direcionem em suas práticas 
educacionais futuras. 

Justifica-se este relato de experiência pela constatação de que não basta usar 
a tecnologia, é preciso usá-la de forma pedagógica (SILVA et al., 2014).  

Cabe lembrar, segundo Lopes (2004), que a disciplina de física, no ensino 
médio, está entre as que oferecem maior dificuldade para os alunos, sendo comum 
que estes alunos reclamem dessa disciplina e se sintam desmotivados em sala de 
aula. Entre as possíveis causas desta dificuldade e da desmotivação dos alunos, está 
o próprio trabalho do professor, quando ele não apresenta uma aula diferenciada, com 
mais recursos para os alunos e que seja menos maçante, com tantas fórmulas e leis 
que acabam deixando estes alunos com certo receio ao falar sobre a física. Com isso, 
há alunos que saem do ensino médio com o pensamento que a física é uma disciplina 
para poucos e esta concepção acompanha o aluno por toda a vida. 

O presente trabalho apresenta resumidamente a proposta da disciplina 
EDU071, bem como uma pesquisa qualitativa realizada com uma de suas turmas e 
os desdobramentos desta pesquisa. Através dos testes de Inteligências Múltiplas (IM) 
e Estilos de Aprendizagem (EA) busca-se delinear o perfil dos alunos. Já o 
questionário avaliativo aplicado ao final da disciplina permite extrair a percepção dos 
alunos quanto a diversos aspectos da própria disciplina e também lhes dá a 
oportunidade de apontar sugestões que, se atendidas, redundariam em melhoria das 
práticas pedagógicas também nas demais disciplinas do curso. 
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Contextualização da Pesquisa 

Para Schlosser (2010), um dos fatores que impulsiona o crescimento da EaD é a 
preocupação pela formação de novos professores para suprir a defasagem ainda 
existente. Nesse contexto é que foi criada a UAB, um sistema integrado por 
universidades públicas que disponibiliza cursos superiores, principalmente 
licenciaturas, por meio de parceria das universidades públicas com os polos de apoio 
presenciais, mantidos em sua maioria por prefeituras. 

A EaD, como modalidade de ensino, passou a ser regulamentada quando o 
Ministério da Educação (MEC) editou o Decreto nº 5.622/2005 que regulamentou o 
art. 80 da LDB. Nessa ocasião, definiu-se que, por meio desta modalidade, os 
processos de ensino e aprendizagem poderiam ocorrer principalmente por meios de 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores em tempo 
e espaço diferentes (BRASIL, 2005). 

Outros decretos, segundo Molina et al. (2013), também estabelecem as 
diretrizes da EaD, tais como: Decreto n.º 5.773/2006 (que dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 
ensino); Decreto nº 6.303/2007 (que altera dispositivos dos Decretos nos 5.622/2005, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional); e Decreto nº 5.773/2006 
(que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no 
sistema federal de ensino). 

A criação da UAB em 2005 pelo Ministério da Educação fortaleceu a prioridade 
de formação de professores para a Educação Básica (BRASIL, 2005). Com esse 
objetivo, a UAB busca promover acesso ao ensino superior para camadas da 
população que estão excluídas do processo educacional (MOLINA et al., 2013). 

A UNIFEI, universidade centenária com tradição no ensino de engenharia, 
possui atualmente seu próprio Núcleo de Educação a Distância (NEaD) que viabiliza, 
através da parceria com o Sistema UAB, a oferta de quatro cursos de especialização 
a distância e de uma graduação, a Física Licenciatura a Distância (FLD) 
(NEAD/UNIFEI, 2015). 

Para a oferta da FLD, a universidade conta com o envolvimento de 22 (vinte e 
dois) professores e de 5 (cinco) polos de apoio presenciais no estado de Minas Gerais: 
Alterosa, Bicas, Boa Esperança, Cambuí e Itamonte. 

Segundo FLD (2015), o aluno que opta pela licenciatura em física se articula 
pelos mesmos campos do conhecimento do bacharel em física, entretanto ele se 
aprofunda na pedagogia da física, o que o torna apto a dar aulas. Assim, a FLD da 
UNIFEI tem por finalidade formar profissionais: 

“... que se dedicam à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, 

seja pela atuação no ensino escolar formal, seja pela busca de novas formas de 
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educação científica, como vídeos, softwares, ou outros meios de comunicação. Ao 

concluir a Licenciatura Plena, o profissional estará habilitado a lecionar no Ensino 

Médio, nos termos da legislação vigente” (FLD, 2015, s/p) 

Por se tratar de um curso totalmente à distância, a primeira disciplina 
disponibilizada aos alunos tem o objetivo de introduzi-los em sua nova condição de 
alunos virtuais. Trata-se da disciplina de “Introdução à Educação a Distância”, de 48 
horas, veiculada de forma intensiva nas duas primeiras semanas e, posteriormente, 
quando iniciadas as demais disciplinas, em um ritmo mais lento. A Tabela 1 resume 
as principais características, os objetivos e apresenta a ementa da disciplina. 

 
EDU 071 – Introdução a Educação a Distância     48 horas 

OBJETIVOS 
- conhecer e dominar as ferramentas computacionais do ambiente Moodle; 
- discutir algumas questões importantes sobre Educação a Distância (EaD). 

DESCRIÇÃO 

Esta disciplina apresenta ao aluno o ambiente Moodle, no qual serão oferecidas 
as demais disciplinas do curso de Licenciatura em Física na modalidade à 
distância. Por tratar-se de uma disciplina da qual dependem todas as outras, ela 
é oferecida de forma concentrada, no início do primeiro período. Na medida em 
que o aluno conhece o ambiente, são propostas discussões teóricas sobre EaD. 
Por causa de seu caráter introdutório, as atividades programadas nesta 
disciplina são mais simples no início e tornam-se mais complexas à medida em 
que as aulas são ministradas. 

EMENTA 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem e suas ferramentas de comunicação 
síncrona e assíncrona. Conceitos e Fundamentos da EaD. Os meios utilizados 
na EaD. Gerações da EaD. Netiquetas e Afetividade na EaD. A questão da 
avaliação na EaD. O Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Tabela 1 – Resumo da “Dinâmica da Disciplina” apresentada aos alunos. 

 

Conforme já mencionado, a EDU071 é a porta de entrada dos alunos no curso. 
Assim, tornou-se possível, ao longo da disciplina, a realização/aplicação de 
testes/questionários que fundamentam esse relato de experiência. 

Os testes de IM e EA foram aplicados ainda no início da disciplina. Com eles 
os alunos conheceram as teorias que dão base aos testes, puderam fazer uma 
autoanálise, visualizar o perfil dos alunos de sua turma e, mais do que isso, considerar 
aspectos das práticas pedagógicas já vivenciadas no curso, implicando em sugestões 
de melhoria a partir do conhecimento do perfil das turmas. 

Após o preparo do questionário de avaliação final da disciplina, o mesmo foi 
disponibilizado a todos os alunos dos 5 polos, na última aula da disciplina, sendo que 
houve um retorno positivo de 104 desses alunos. A análise das respostas e os 
desdobramentos são apresentados nas seções seguintes. 
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Referencial Teórico 

Autores diversos apresentam teorias que possuem, como ponto de interseção, a 
proposta de que se deve buscar um processo ensino-aprendizagem que contemple 
as particularidades dos indivíduos aprendentes. 

Gardner e Hatcb (1989) tratam da teoria das inteligências múltiplas e suas 
implicações no ambiente educacional. Tal teoria se baseia na compreensão de que 
todo ser humano nasce com diferentes tipos de inteligência, que sobressaem em 
maior ou menor grau, dentre as quais estão: visual-espacial, corpóreo-cinestésica, 
interpessoal, intrapessoal, musical, linguística, lógico-matemática e naturalista. 

A Tabela 2, além de apresentar os elementos abordados no ciclo de 
aprendizagem de Kolb (1984), os relaciona com as 4 dimensões dos estilos de 
aprendizagem de Felder e Silverman (1988). 

 
FELDER & 

SILVERMAN 
Detalhamento das Dimensões KOLB 

ATIVOS 
A dimensão do PROCESSAMENTO diferencia as 

pessoas pela forma como processam e lidam com 
a informação, se por experimentação (situações 
concretas) ou por observação (análise mental) 

- FAZER - 
Experimentação Ativa 

REFLEXIVOS 
- OBSERVAR - 

Observação Reflexiva 

SENSORIAIS A dimensão da PERCEPÇÃO diferencia as pessoas 
que têm mais facilidade de aprender por 
experimentar algo ou por introspecção 

- SENTIR - 
Experiência Concreta 

INTUITIVOS 
- PENSAR - 

Abstração Conceitual 

VISUAIS A dimensão de ENTRADA diferencia os grupos de 
pessoas através de informações gráficas/visuais 

(figuras, símbolos, gráficos e mapas) ou 
escritas/faladas 

--- 
VERBAIS 

SEQUENCIAIS 
A dimensão ORGANIZAÇÃO diferencia aqueles que 

preferem conteúdos dispostos de modo ordenado 
(do específico para o geral) daqueles que 

aprendem melhor quando o assunto é apresentado 
do geral para o específico (visão do conjunto) 

--- 

GLOBAIS 

Tabela 2 – Comparação dos Estilos de Aprendizagem de Felder/Silverman e Kolb. 
Fonte: Adaptado de Felder e Silverman (1988) e Kolb (1984). 

 

Para Roveri (2004), as atividades em um ambiente de aprendizagem, seja 
presencial ou virtual, podem se tornar importantes ferramentas para reforçar o “sentir” 
e o “fazer” dos alunos, em contraposição à hegemonia do “observar” e do “pensar”, 
numa referência aos elementos do ciclo de aprendizagem de Kolb (1984). Tal 
afirmação advém da percepção de que as atividades de ensino propostas podem e 
devem permitir que a aprendizagem ocorra através de experiências significativas, 
envolvimento psicológico e autodireção do processo de aprendizagem. 
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Desdobramentos da Pesquisa 

Os testes realizados permitiram aos formadores (professores e tutores) um maior 
conhecimento sobre o perfil dos alunos ingressantes no curso. Consequentemente, 
tal conhecimento fornece subsídios para montar as estratégias de ensino-
aprendizagem ao longo das disciplinas do curso. 

A Figura 1 resume a distribuição dos 98 alunos respondentes em cada uma das 
dimensões dos EA, mostrando a preponderância dos alunos sequenciais e visuais. 

 

PROCESSAMENTO PERCEPÇÃO ENTRADA ORGANIZAÇÃO 

    

Figura 1 – Distribuição em cada uma das dimensões (98 respondentes). 

 

Uma maior clareza dessa distribuição é permitida pela Figura 2, cujas 
verificações possíveis incluem que: 

 

 

Figura 2 – Estilos de Aprendizagem preponderantes 

 24 dos 98 respondentes são classificados como SEQUENCIAL-VISUAL-
SENSORIAL-ATIVO. 
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 19 dos 98 respondentes têm a combinação SEQUENCIAL-VISUAL-
SENSORIAL-REFLEXIVO, e assim por diante... 

 73 dos 98 respondentes (ou seja, 74%) são SEQUENCIAIS e 58 dos 98 
(59%) são SEQUENCIAIS-VISUAIS. 

Os resultados, ao serem divulgados aos alunos, foram acompanhados de um 
resumo teórico a respeito de cada dimensão e de um direcionamento para autoajuda, 
respondendo à pergunta: Como aprendizes “xxxx” podem se auto ajudar? 
Exemplificando, seguem as recomendações dadas na dimensão do “Processamento”: 

 Se você é um aprendiz ativo em uma classe que fornece pouca ou nenhuma 
discussão ou atividades de solução de problemas, você deve compensar 
essa falta durante seu estudo. Estude em um grupo no qual seus membros 
se revezem explicando diferentes tópicos aos outros. Trabalhe com os 
outros tentando adivinhar o que será perguntado na próxima prova e 
descubra como responderá. Você sempre reterá melhor as informações se 
encontrar maneiras de fazer algo com ela. 

 Se você é um aprendiz reflexivo em uma classe que fornece pouco ou 
nenhum tempo para pensar sobre novas informações, você pode tentar 
compensar essa falta durante seu estudo. Não leia ou simplesmente tente 
memorizar o material; pare periodicamente para rever o que leu e pense em 
possíveis questões ou aplicações. Você perceberá que pode ajudar 
escrever pequenos sumários das leituras ou das anotações de classe em 
suas próprias palavras. Isso demandará um tempo extra, mas ajudará a 
reter o material mais eficientemente. 

O teste das IM foi respondido por um total de 104 alunos, tendo evidenciado 
que as inteligências mais comuns (Tabela 3) são as lógico-matemática e linguística; e 
as menos comuns (Tabela 4) são as corpóreo-cinestésica e musical. 

 
VOCÊ POSSUI MAIS INTELIGÊNCIA...    TOTAL DE 104 RESPONDENTES 

visual-

espacial 

corpóreo-

cinestésica 
interpessoal intrapessoal musical linguística 

lógico-

matemática  
naturalista 

10 7 16 16 7 20 28 0 

Tabela 3 – Tipos de Inteligência mais comuns 

 
VOCÊ POSSUI MENOS INTELIGÊNCIA...  TOTAL DE 104 RESPONDENTES 

visual-

espacial 

corpóreo-

cinestésica 
interpessoal intrapessoal musical linguística 

lógico-

matemática  
naturalista 

13 29 21 4 28 5 4 0 

Tabela 4 – Tipos de Inteligência menos comuns 

 

Tanto as Figuras 1 e 2, como as Tabelas 3 e 4, provenientes das respostas aos 
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testes de IM e EA, permitiram ampla discussão com os alunos (em um fórum temático) 
no que se refere ao seu autoconhecimento, ao perfil da turma e, principalmente, em 
relação às práticas pedagógicas empregadas no curso e sua relação com tais teorias. 
Partes dessa discussão e das opiniões dos alunos ficam evidentes nas respostas 
dadas à última questão do questionário de avaliação da disciplina. 

Quanto à análise do questionário de avaliação da disciplina, a totalidade dos 
alunos respondentes concordou que houve compatibilidade do programa da disciplina 
com a carga-horária. Da mesma forma, concordaram que as atividades 
disponibilizadas diariamente foram adequadas, claras e objetivas. 

Como resposta à pergunta “Do que você mais gostou na EDU071?” surgiram 
observações abordando alguns dos conteúdos tratados (o tema Netiquetas, 
informações sobre o sistema UAB, as teorias das IM e EA); o aprendizado natural 
sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem e a ferramenta fóruns de discussão; a 
forma de atuação dos formadores (objetividade, clareza, motivação, promoção de 
interação, preocupação em ouvir as opiniões dos alunos, linguagem acessível, 
didática, divisão do tempo coerente, o modo de avaliar e a flexibilidade, utilização de 
atividades lúdicas (jogos), carisma do professor, prontidão para tirar dúvidas etc.); e 
outros aspectos (oportunidade de conhecer os colegas e trocar ideias, relacionamento 
virtual e a importância da disciplina como marco inicial do curso). 

Com um enfoque ligeiramente diferenciado, foi feita a pergunta “Qual a 
atividade da disciplina em que teve mais facilidade de executar?”, para a qual 
surgiram respostas bem variadas. Foram apontadas as atividades iniciais de 
ambientação ao AVA, os fóruns de discussão (dentre eles o “Café Virtual” destinado 
à interação informal dos alunos), as leituras e pesquisas propostas, o jogo “campo 
minado” para a fixação de conteúdo, o tema Netiquetas, as atividades para 
autoconhecimento (envolvendo as teorias das IM e EA), bem como as atividades 
finais, que previam o envio de uma mensagem de despedida aos colegas e a 
respostas ao questionário de avaliação da disciplina. 

Já em relação à pergunta “Do que você menos gostou?” aproximadamente 
25% dos respondentes apontou o trabalho realizado em grupo; outros se dividiram 
apontando questões como a quantidade de leituras, ausência de conteúdos 
multimídia, os prazos para entrega das atividades, a nota que tiraram, a falta de 
participação dos colegas (em fóruns de discussões); e, por fim, houve alguns que 
apontaram as suas próprias deficiências como sendo o que menos gostaram 
(inexperiência em postar atividades, falta de organização e a não participação efetiva). 

Mais uma vez, com enfoque diferenciado, porém trazendo complementaridade 
à pergunta anterior, foi feita a pergunta “Qual a atividade da disciplina em que teve 
menos facilidade de executar?”. Como resposta, obteve-se cerca de 50% dos 
respondentes apontando também o trabalho realizado em grupo. Outras respostas 
que surgiram indicaram dificuldades no início da disciplina, na interação necessária 
nos fóruns, nas atividades que os obrigava à produção de texto, dentre outras. 
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Outra importante questão respondida é “O que você recomendaria a um 
colega que fosse fazer a EDU071?”. Tal arguição permitiu extrair reflexões bastante 
interessantes dos alunos respondentes e recomendações para os futuros alunos da 
disciplina, tais como: “ter disciplina e método”; “organizar o tempo e não deixar matéria 
acumular”; “ter muito esforço, garra, dedicação e compromisso”; “essa disciplina será 
um aperitivo para as outras”; “essa disciplina é fundamental para o resto do curso”; 
“entender desde o início a importância da disciplina para embasar todo o curso”; “os 
conteúdos são riquíssimos no que se referem aos testes de IM/EA, ao sistema UAB, 
etc.”; “trata-se de uma disciplina essencial para quem nunca estudou à distância”; “é 
a base para entender o funcionamento de um curso EaD”; dentre outras. 

De todo questionário, a questão que carrega a maior importância é a que dá 
liberdade aos alunos para que sugiram melhorias na disciplina. Alguns preferiram 
elogiar, no entanto os que aproveitaram a oportunidade fizeram diversas propostas, 
abrangendo não apenas a disciplina de “Introdução a EaD”, mas também as demais 
disciplinas do curso, tais como: utilização de um cronograma completo das atividades 
com antecedência; maior uso de materiais multimídia, apresentações em PowerPoint 
e animações; utilização dos testes das IM e EA como ferramenta para planejamento 
de melhorias; maior utilização de atividades lúdicas; desenvolvimento de mais 
atividades em grupo; comunicação síncrona através de bate-papos temáticos; etc. 

 

Considerações Finais 

Uma grande parcela da população brasileira não tem acesso a um curso superior. 
Esta defasagem no ensino cria no Brasil uma carência por mão de obra qualificada. 
Carência esta que se faz presente também na área da educação, onde o número de 
formandos em licenciatura é inferior às vagas existentes nas escolas. A educação a 
distância surge como uma excelente alternativa para suprir esta necessidade, 
facilitando o acesso à formação superior. 

Nesse contexto, as pesquisas e relatos de experiências que fomentem a 
análise das práticas pedagógicas e a busca por melhorias no processo ensino-
aprendizagem são sempre bem-vindas. 

O relato aqui apresentado não busca ser exaustivo, entretanto, fornece pistas 
de como as práticas pedagógicas podem ser melhoradas, reestruturadas e adaptadas 
no curso de FLD, da UNIFEI, servindo também como inspiração para outros cursos e 
contextos educacionais. 
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Resumo – O presente artigo problematiza o Curso de Licenciatura em Ciências na 
modalidade a distância da Universidade Federal do Rio Grande – FURG o qual se 
caracteriza por apresentar uma proposta pedagógica que se diferencia pela 
organização curricular constituída por interdisciplinas. Com a intenção de formar 
docentes para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental de forma integrada e 
contextualizada, o curso possibilita o problematizar coletivo da prática docente. 
Nesse estudo busca-se investigar como se produzem os laços interdisciplinares a 
partir dos relatos dos docentes sobre a dinâmica das aulas elaboradas e 
disponibilizadas no ambiente virtual Moodle. Utiliza-se a cartografia como estratégia 
metodológica, uma vez que, a intenção é evitar a predisposição de uma resposta, 
mas acompanhar um processo em transformação. Para cartografar o território 
existencial definido pelo curso operou-se com os quatro gestos da atenção 
cartográfica: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. A partir desse operar 
percebeu-se que os laços produzidos potencializaram o replanejar das atividades e 
o aprimorar das estratégias metodológicas a partir do compartilhamento e 
discussão no coletivo, potencializadas por meio da utilização de ferramentas digitais 
como fóruns e chats. 

Palavras-chave: Ambiente virtual; Interdisciplinaridade; Planejamento  

 

Abstract – This article discusses the Bachelor of Sciences in the distance the 
Federal University of Rio Grande - FURG which is characterized by presenting a 
pedagogical proposal that differs by curricular organization constituted by 
interdisciplines. In order to train teachers to work in the final years of elementary 
school in an integrated and contextualized way, the course enables the collective 
questioning of teaching practice. This study seeks to investigate how to produce the 
interdisciplinary ties from the reports of teachers on the dynamics of developed 
classes and available in Moodle virtual environment. Mapping is used as a 
methodological strategy, since the intention is to avoid the predisposition of an 
answer, but follow a process transformation. To map the existential territory defined 
course operated with four gestures of cartographic attention: screening, touch, 
landing and attentive recognition. From that operate realized that produced ties 
potentiated the redesign of activities and improve the methodological strategies 
from the sharing and discussion in the collective, leveraged through the use of 
digital tools like forums and chats. 

Keywords: Virtual environment; Interdisciplinarity; Planning. 
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Introdução 
Muito se fala da emergência de se propor um ‘modelo’ de ensino que alcance o 
interesse dos estudantes imersos em um mundo globalizado, que clama por um 
pensar integrado e que muda o foco da escola até então marcada na transmissão da 
informação, para o desenvolvimento de habilidades e competências que permita ao 
sujeito pensar criticamente diante da sociedade da informação e comunicação. 
Contudo, para que a escola esteja em consonância com as atuais demandas, uma 
das alternativas é refletirmos sobre a formação inicial dos professores.  

A necessidade de formar licenciados com o propósito de pensar e agir 
interdisciplinarmente está pautada na tentativa de superar a condição de ouvinte, 
arraigado no estudante, e assumir a de parceiro de trabalho junto ao docente no 
sentido de aproximar saberes e experiências, consequentemente, a pesquisa estará 
contemplada na visão de reduzir o distanciamento entre a teoria e a prática, ou seja, 
agregar os conhecimentos específicos e os pedagógicos, atrelados a uma visão 
interdisciplinar.  

Na formação interdisciplinar o conhecimento não é algo estático e acabado, 
uma vez que exige do professor uma outra forma de se relacionar com o 
conhecimento global e, ao mesmo tempo, abrangente de um fenômeno, 
considerando as especialidades. Nessa perspectiva, o futuro docente tendenciará na 
busca da compreensão da totalidade onde o seu fazer convive com o fazer do outro, 
dialogando e buscando transformar os modelos de ensino. 

Com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, atrelados à 
crescente demanda por educação devido à expansão populacional, houveram 
mudanças estruturais nas universidades, a fim de atender o grande contingente de 
pessoas que não tinham acesso à educação presencial. Esse fato justifica-se pelo 
processo de descentralização do ensino superior, promovendo o acesso àqueles 
que residem no interior. Surge então a educação a distância, e se desenvolveu 
como alternativa ao acúmulo de necessidades educacionais, tais como o baixo 
índice de alfabetização, a necessidade de formação profissional específica (técnico 
e superior), a população isolada dos centros urbanos e a impossibilidade de acesso 
ao ensino presencial (NOVELLO, 2011) 

Partindo dessa discussão, a Universidade Federal do Rio Grande – FURG é 
uma das instituições de ensino superior que integra o quadro de universidades 
brasileiras que ofertam cursos a distância. Entre os diversos cursos, esse artigo tem 
como objeto de estudo, o curso de Licenciatura em Ciências que se diferencia pela 
organização curricular constituída por interdisciplinas, ressaltando a importância de 
desenvolver um profissional habilitado na área para atuar na disciplina de Ciências 
dentro dos anos finais do Ensino Fundamental. Sua proposta pedagógica é 
alicerçada na problematização de práticas escolares coletivas de forma integrada e 
contextualizada, a fim de desenvolver uma proposta interdisciplinar. 

A intenção desse artigo é investigar como se produzem os laços 
interdisciplinares a partir dos relatos dos docentes sobre a dinâmica das aulas 
elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual Moodle1. A discussão será tecida a 
partir da análise das falas dos docentes e dos registros realizados durante as 

                                                 
1 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), software livre, utilizado na universidade. 
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reuniões de planejamento do curso, bem como apresentar a proposta 
epistemológica e pedagógica do mesmo. Para tanto, inicia-se destacando as 
mudanças econômicas, políticas e sociais influenciaram na transformação do 
sistema educacional, constituindo-se um pensamento globalizado e contextualizado 
com a realidade da sociedade convergindo para o fazer interdisciplinar. 

O surgimento da interdisciplinaridade 

Em meio as transformações no cenário econômico, social e educacional, o 
movimento da interdisciplinaridade surge na Europa, mais especificamente na 
França e na Itália, em meados da década de 1960, “época em que emergiram os 
movimentos estudantis que colocavam em discussão a necessidade de um novo 
estatuto para a universidade e para a escola” (FAZENDA, 1995, p. 18).  

A partir dos movimentos estudantis, a temática teve lugar de destaque em 
diferentes congressos e eventos pelo mundo, como, por exemplo, o Congresso de 
Nice, ocorrido na França em 1969, quando Georges Gusdorf apresentou suas 
primeiras reflexões para elucidar a questão do conhecimento nas ciências humanas, 
buscando, nas concepções interdisciplinares a totalidade do conhecimento. O 
estudo apresentado pelo autor trata-se de um projeto interdisciplinar, que previa 
além da diminuição da distância teórica entre as ciências humanas, a pretensão de 
construir uma convergência entre as ciências e, assim, trabalhar pela unidade 
humana (FAZENDA, 1995).  

Em virtude disso, em meados da década de 1970, as discussões relativas à 
interdisciplinaridade chegaram ao Brasil, marcadas pelos debates travados no 
Congresso de Nice2, influenciando os estudos de Hilton Japiassu e Ivani Fazenda 
que são considerados os precursores da temática no país. O primeiro destaca-se 
pelos estudos no campo epistemológico e o segundo no pedagógico, pautado pelo 
caráter polissêmico. De modo geral, a literatura sobre essa temática nos permite 
refletir sobre a finalidade da interdisciplinaridade, isto é, busca responder à 
necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e 
socialização do conhecimento. 
 O movimento interdisciplinar adquire um perfil definido tanto pela evolução do 
sistema econômico, como também pela ótica das influências disciplinares e, dessa 
forma é subdividido em três décadas. Em 1970 procurava-se uma definição para a 
interdisciplinaridade, isto é, focada na sua construção epistemológica. Já em 1980, a 
intenção norteava na explicação de um método para a interdisciplinaridade e, 
segundo Fazenda (1995), das explicitações das contradições epistemológicas 
decorrentes dessa construção. E, por conseguinte, em 1990 o intento era na 
construção de uma teoria da interdisciplinaridade, ou seja, uma nova epistemologia 
que caracterizasse sua definição. 
 Cabe ressaltar que a utilização da interdisciplinaridade como uma estratégia 

                                                 
2 Organizado pelo Centro para a Pesquisa e a Inovação no Ensino (CPIE), pertencente à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o congresso de Nice 
teve início em 1970 a fim de implantar a discussão sobre a interdisciplinaridade na economia de 
mercado cada vez mais dinâmico e complexo. 
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metodológica em décadas anteriores se dava de forma intuitiva, se constituindo 
predominantemente como um modismo, pouco pautado em um referencial que 
orientasse sua prática. Atualmente, a empatia a esse movimento, tem despertado a 
iniciativa de documentos oficiais que norteiam a educação, fazendo surgir um viés, 
ainda tímido, sobre a prática interdisciplinar.  

Com o repensar de um currículo globalizado, a interdisciplinaridade é 
caracterizada como uma importante estratégia metodológica, que compreende o 
interesse para uma prática voltada no conhecimento que o estudante traz consigo, 
priorizando desenvolver competências que ampliem seus saberes. Com isso, cria-se 
a cultura da interação com os aspectos sociais, históricos e culturais, atrelados aos 
conteúdos disciplinares, a fim de desenvolver outra forma de relação com o 
conhecimento, na qual os sujeitos possam interagir na construção e no (re)pensar 
desses aspectos destacados. 
 Existe, nesse sentido, a necessidade do professor estar disposto em interagir 
com outras áreas do conhecimento e aberto ao diálogo com outros colegas; 
manifestando o interesse na troca de ideias e argumentos, visto que a prática 
interdisciplinar permite a transposição das diferentes áreas. Sendo assim, tais 
atitudes requerem superar inúmeros obstáculos epistemológicos como: resistência 
dos educadores às mudanças, inércia dos sistemas de ensino, valorização 
acentuada das especializações, práticas pedagógicas que consideram somente a 
descrição e análises objetivas dos fatos e reflexão superficial a respeito das relações 
entre as ciências humanas e as ciências naturais. 

Contexto da construção do curso de Licenciatura em Ciências na modalidade a 
distância 

Com o intuito de viabilizar o acesso ao ensino superior àqueles indivíduos que, por 
motivos diversos, são impossibilitados de frequentar um estabelecimento de ensino 
presencial, bem como atender a demanda de professores de Ciências para atuar 
nos anos finais do Ensino Fundamental, a Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG idealizou a construção do Curso de Licenciatura em Ciências na modalidade 
a distância. O referido curso foi planejado por um coletivo de professores por meio 
da composição de diferentes redes de conversação a partir do ano de 2009, com o 
propósito de elaborar um Projeto Pedagógico que contemplasse a aproximação dos 
saberes conceituais e da escola e, assim, desenvolvendo a organização curricular 
constituída por interdisciplinas.  

Nesse sentido, o currículo se delineou com o intuito de desenvolver atividades 
integradas às várias disciplinas que o compõem, embora possam existir atividades 
específicas de cada uma delas. Japiassu (1976) ressalta que “se por um lado, 
devemos comparar e congregar os conhecimentos, do outro, é preciso não esquecer 
que o conhecimento e a ação, longe de se excluírem, se conjugam” (p.45). 

Assim, a proposta de criar interdisciplinas foi uma aposta para o 
desenvolvimento de um trabalho articulado na ação, no sentido de respeitar as 
especialidades de cada área, evitando a predominância de alguma delas. Desse 
modo, as interdisciplinas são compostas por diferentes disciplinas, em consonância 
com os critérios institucionais regulamentados pela FURG. 
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A partir do segundo semestre de 2013, o Curso de Licenciatura em Ciências 
inicia suas atividades via sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando 
contribuir para formação inicial de docentes, bem como possibilitar a formação 
continuada aos que possuem Licenciatura Curta3, ou outra formação que não nessa 
área. Isto permite proporcionar mais segurança e competência no que se refere a 
esta forma de trabalho, contribuindo com a Educação Básica que carece dessas 
habilidades. 

O referido curso tem sua proposta pedagógica alicerçada na problematização 
de práticas escolares no coletivo, de forma integrada e contextualizada. Assim, os 
futuros professores irão atuar nas escolas, a fim de atender a demanda por 
formação nos polos parceiros do Cordão Litorâneo Sul-Rio-Grandense, 
contemplando os polos de Cachoeira do Sul, Mostardas, São Lourenço do Sul, 
Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. 

A estrutura curricular contempla duas interdisciplinas Cotidiano da Escola e 
Fenômenos da Natureza, que constituem os oito semestres do curso, além do 
Estágio Supervisionado e das atividades acadêmico-científico-culturais necessárias 
para integralizar a carga horária total, incluindo os Seminários Integradores, onde 
ocorrem a articulação entre as duas interdisciplinas por meio da socialização e da 
discussão das produções dos acadêmicos, promovendo um trabalho coletivo entre 
docentes e discentes do curso. As duas interdisciplinas do primeiro semestre são 
compostas por diferentes disciplinas eletivas, representadas na tabela 1. 

 

Interdisciplinas Disciplina Carga Horária 

Cotidiano da 
Escola I 

Alfabetização Digital 60 

Docência em Ciências I 60 

Teorias da Aprendizagem 60 

Fenômenos da 
Natureza I 

Matéria e Energia 60 

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências I 60 
 

Tabela 1: Estrutura curricular do primeiro semestre do curso 

 
Atualmente4, o curso está se encaminhando para a finalização do seu terceiro 

semestre, entretanto para fins de análise, referiu-se ao seu primeiro semestre. 
Nesse sentido, além dos aspectos citados e, em conformidade com o documento 

                                                 
3 As licenciaturas curtas surgiram no país a partir da Lei n. 5.692/71, em 1971, num contexto em que 

passou-se a exigir uma formação rápida e generalista para atender a uma nova demanda de 
professores. A implantação inicial desses cursos, deveria se dar prioritariamente nas regiões onde 
houvesse uma maior carência de professores. Porém, esses cursos, que deveriam ter uma vida 
curta, se proliferaram por todo o País e grande parcela dos professores que estão exercendo a 
sua função em sala de aula são originários desses cursos de formação de professores. Foi 
amplamente rejeitada desde o início de sua instituição e implantação pois muitos afirmavam que 
lançava no mercado um profissional com formação deficitária em vários sentidos. Essas críticas 
acabaram repercutindo no Conselho Federal de Educação que aprovou em 1986 a indicação que 
propunha a extinção desses cursos nas grandes capitais do País. Outras informações consultar < 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=17>. 

4 Dezembro de 2014. O curso se encaminha para o 4º semestre em março de 2015.  
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que o regulamenta, o referido curso busca instituir uma proposta de formação de 
professores que intensifique a constituição da identidade profissional de professores 
capazes de tomar decisões e de produzir soluções para questões inerentes a sua 
realidade (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011). Para que isso aconteça, o curso 
desenvolve-se no ambiente virtual Moodle. 

No ambiente as possibilidades de interação se ampliam cada vez mais à 
medida que são criados espaços para as atividades colaborativas que ocorrem a 
distância, oportunizando a flexibilidade de tempo e espaço de cada um. A 
organização em interdisciplinas auxilia nesse sentido, uma vez que quebra com a 
lógica da separação e do trabalho individual do docente e, nesse cenário, 
professores, tutores e estudantes aprendem e interagem por meio dos diferentes 
recursos disponíveis no Moodle, além de compartilhar suas ideias e dúvidas via 
webconferência.   

Sendo assim, o processo de planejamento das interdisciplinas acontece por 
meio de reuniões semanais com o corpo docente, evidenciando que, para cada 
disciplina, que compõe a interdisciplina, é ministrada por duplas de professores que 
dialogam e trabalham em coletivo, planejando atividades em comum, ou seja, 
embora suas especialidades sejam consideradas, as ações são norteadas por um 
fenômeno ou temática central. 

Assim, o presente artigo se configura pela análise das reuniões de 
planejamento do primeiro semestre do curso ocorridas com o corpo docente, no 
período de maio a dezembro de 2013. Os relatos desse coletivo de professores 
serão analisados pelo operar da cartografia, que se configura em uma metodologia 
de pesquisa e análise que permite a descrição de um processo, evitando a 
representação de um objeto predeterminado. 

Cartografando o processo: constituição dos laços interdisciplinares 

Por muitos anos, o termo cartografia ficou restrito à ciência da representação gráfica 
da superfície terrestre, definida como sendo a arte de elaborar mapas ou compor 
cartas geográficas. Contudo, Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) empregam-na 
para definir uma metodologia na busca pelo estabelecimento de um caminho não 
linear, isto é, para referir-se ao traçado de mapas processuais de um território 
existencial e pensar geograficamente. Ou seja, o método de pesquisa como sendo 
uma paisagem que muda a cada momento, visto que, para os autores mencionados, 
a cartografia é mais uma forma para descrever processos do que para representar 
um objeto predeterminado. 

Sendo assim, a cartografia foi proposta enquanto método de pesquisa por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) e posteriormente representada através de 
pistas cartográficas pela autora Virgínia Kastrup (2012). Com o propósito de fazer 
uso dessa estratégia metodológica, a partir dos discursos registrados durante as 
reuniões com o corpo docente do curso em questão, será realizada a cartografia dos 
mesmos, a fim de investigar como se produzem os laços interdisciplinares por meio 
dos relatos dos docentes sobre a dinâmica das aulas elaboradas e disponibilizadas 
no Moodle. 

Não são apenas as práticas cartográficas que se propõem a valorizar a 
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subjetividade no campo da pesquisa, uma vez que deixa de estar ligada apenas aos 
domínios da representação, da interioridade, passando a ligar-se aos conjuntos 
sociais. Nessa perspectiva, o pesquisador não se constitui de uma unidade na 
pesquisa, mas interage e integra-se ao coletivo, bem como na produção dos saberes 
e fazeres que o atravessa. A fim de cartografar esse processo, operou-se com os 
quatro gestos da atenção cartográfica na perspectiva de Kastrup et al. (2012), 
composto pelo: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento, que serão 
elucidados no decorrer da análise.  

Contudo, ao acompanhar as reuniões com os dez professores ocorridas no 
primeiro semestre do curso, percebeu-se a formação de laços interdisciplinares que 
representam as relações interpessoais ocorridas por meio do diálogo, negociação e 
desenvolvimento de estratégias que potencializaram as práticas interdisciplinares no 
curso de Licenciatura em Ciências. Essa percepção inicial compõe o rastreio que se 
configura no “gesto de varredura do campo (...), isto é, rastrear é também 
acompanhar mudanças de posição e ritmo” (KASTRUP, 2012, p. 40). Assim, o 
rastreio não se define como uma busca de informação, mas visualizar as discussões 
que ocorreram nas reuniões, que se modificavam a cada posicionamento 
estabelecido pelos docentes. Nessas discussões começam a se configurar esses 
laços interdisciplinares aos quais são cartografados. 

Entretanto, a fim de dar visibilidade às análises dessas reuniões, serão 
trazidas algumas falas dos docentes das duas interdisciplinas (Fenômenos da 
Natureza e Cotidianos da Escola), articuladas aos pressupostos teóricos que nos 
permitem compreender o fenômeno estudado. Importante ressaltar que os docentes 
de cada disciplina que compõe a interdisciplina serão os interlocutores da presente 
pesquisa. Para tanto, com o intuito de garantir o anonimato, serão identificados com 
letras do alfabeto. 

Nas reuniões, a preocupação inicial dos docentes refere-se ao 
posicionamento dos acadêmicos diante a proposta interdisciplinar, visto que o curso 
estava no começo da sua implementação. Sendo assim, a atenção é tocada por algo 
que desperta e o toque acontece numa atitude de sensibilidade ao campo de 
pesquisa. Esse toque é decorrente de alguns relatos que evidenciam o surgimento 
dos laços interdisciplinares, provocados pelos aspectos descritos em cada fala.  

Nesse instante o toque é “notado como uma rápida sensação, um pequeno 
vislumbre, que aciona em primeira mão o processo de seleção (...). Algo que se 
destaca e ganha relevo no conjunto, em princípio homogêneo, de elementos 
observados” (KASTRUP, 2012, p.42) e não segue um caminho unidirecional para 
chegar a um fim determinado. Logo, através desse gesto atencional, “a cartografia 
procura assegurar o rigor do método sem abrir mão da imprevisibilidade do processo 
do conhecimento, que constitui uma exigência positiva do processo de investigação 
ad hoc.” (KASTRUP, 2012, p.43). 

Logo, ao cartografar as reuniões, o diálogo entre os docentes convergia para 
motivar os acadêmicos, bem como organizar as primeiras aulas disponibilizadas no 
ambiente virtual Moodle, em uma perspectiva acolhedora, na intenção de permitir ao 
estudante visualizar a essência da proposta interdisciplinar.  
 Percebe-se tal fato, na fala da professora B ao evidenciar a necessidade de 
padronizar, nas duas interdisciplinas, as informações iniciais disponibilizadas no 
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Moodle. A Professora B afirma que: “(...) a ideia é mostrar a ementa de cada uma 
das disciplinas que compõe a interdisciplina e também tornar as ementas mais 
acolhedoras quando a gente for apresentar, e eu acho que aqui tem um ponto 
interessante de destacar, que essas disciplinas conversam dentro dessa 
interdisciplina, que é o que a gente está fazendo desde quando começamos a 
pensar essa produção de material dentro dessas disciplinas” (Professora B). 
  O relato transcrito suscita a necessidade de se pensar enquanto coletivo, 
superando a tradicional organização disciplinar na intenção de transpor as diferentes 
disciplinas e, como consequência, a produção de um material que contemple o 
diálogo das mesmas, a fim de compor a interdisciplina de maneira acolhedora, 
considerando o perfil do acadêmico que está ingressando nesse curso.  
 Os primeiros planejamentos acontecem com vistas a essas preocupações 
iniciais de integrar e acolher o estudante nas atividades propostas. Assim, os 
docentes desafiam os estudantes a fotografar alguns lugares ou situações em que 
exista a produção de energia em seu cotidiano e em seguida postar na plataforma 
Moodle. Partindo dessas imagens, os acadêmicos produziram uma escrita 
justificando suas escolhas, refletindo acerca da relação dessa atividade com o 
ensino de Ciências e de que forma essa proposta pode ser explorada em sala de 
aula.  

Após esse momento, foi solicitado que os estudantes formulassem uma 
questão livre a partir de suas inquietações com relação a produção de energia na 
sua região. Tal questão foi elaborada sem a orientação do professor, com o 
propósito de expor suas ideias iniciais a respeito da atividade em questão. Por meio 
dessa estratégia, os docentes conheceram previamente os estudantes e sua 
respectiva região onde mora, bem como estabeleceram o primeiro contato para a 
compreensão da proposta interdisciplinar.  

A reflexão acerca do perfil dos estudantes, a fim de contemplar as suas 
especificidades na proposta interdisciplinar, é evidenciada no relato do Professor L: 
“(...) desenvolver essa atividade inicial com a fotografia dá uma noção de que sujeito 
é esse que a gente tá tratando, que tipos de dúvidas que eles têm, nos orienta um 
pouco para saber por onde a gente vai dentro dessa interdisciplina em termos de 
estar pensando o entendimento e discussões com eles, então a ideia é que eles 
formulem uma questão e isso tudo vai pro fórum que iremos abrir” (Professor L). 

O relato acima mostra como o planejamento é (re)elaborado a partir das 
produções dos acadêmicos, visto que, é por meio das inquietações e expectativas 
apontadas por eles que os docentes repensam o planejamento. Dessa forma, a 
intenção está pautada na construção de atividades que estabeleçam uma relação 
direta com o estudante, isto é, resgatar seus conhecimentos prévios por meio de um 
planejamento voltado às diferentes realidades vivenciadas pelos estudantes e assim, 
criar um ambiente de autoria potencializado pelas experiências manifestadas por 
todos os envolvidos.  

Partindo da proposta de discussões no fórum, os acadêmicos e professores 
socializaram suas produções, criando um espaço que se configurou na possibilidade 
de intervenção e participação coletiva. A fala a seguir evidencia a dificuldade de 
discutir os conceitos de forma articulada, pois apesar da atividade ser proposta no 
âmbito da interdisciplinaridade, o relato traz como estratégia organizar a discussão 
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por disciplina: “(...) após essa atividade, vamos fazer uma categorização, dentro da 
disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências I e dentro da 
disciplina Matéria e Energia, categorizar que tipo de questões apareceram e a partir 
disso a gente pode estar fazendo um fórum de discussão, então é realmente elencar 
as questões que eles elaboraram a partir dessa imagem” (Professor B). 

 Da mesma forma, o Professor V reforça a intenção de separar as questões a 
fim de identificar as duas disciplinas que compõe a interdisciplina: “(...) nós 
separamos as ações de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências I e 
Matéria e Energia, mesmo trabalhando a partir das questões que eles levantam. 
Então Fundamentos vão ter as suas questões e Matéria e Energia terão as outras 
questões, no sentido de que são duas coisas diferentes” (Professor V). 

A partir desses dois relatos percebe-se que, embora exista a intenção de 
desenvolver uma prática interdisciplinar e um envolvimento no diálogo coletivo, a 
estratégia da construção dessa atividade planejada e desenvolvida no ambiente 
virtual, ainda se mantém arraigada na disciplinaridade.  

O trabalho interdisciplinar está fundamentado na competência de cada 
especialista e a ação interdisciplinar propicia que cada docente aprenda a respeitar 
as diferentes visões. Embora dificuldades façam parte desse processo, cabe ao 
docente buscar uma percepção mais integrada, o que não significa privá-lo de suas 
especialidades, mas colocá-los em paralelo a outras áreas, conduzindo às condições 
de diálogo e trocas de compreensões acerca do objeto a ser estudado. 

Nesse sentido, Santomé (1998) reforça que,  
 
a interdisciplinaridade é um objetivo nunca completamente alcançado e por isso 

deve ser permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, mas 

sobretudo uma prática, na medida em que são feitas experiências reais de trabalho 

em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e limitações. (SANTOMÉ, 

1998, p. 66). 

 
É por meio dessa prática que os docentes dialogam na tentativa de superar o 

saber fragmentado. O diálogo é fundamental, uma vez que, por meio deste, existe a 
troca de experiência e a ajuda mútua entre os docentes, pois “sem o outro, a sua 
verdade é fragmentada. Só com o outro é que a sua verdade, a partir da soma de 
outras verdades também fragmentadas, comporá a realidade.” (FAZENDA, 2013, p. 
48).  

Por meio das nossas experiências, sabe-se que a interdisciplinaridade é 
ancorada nas nossas concepções individuais, sendo a histórica e, por conseguinte, 
uma filosofia de cada sujeito, isto é, abandonar o individualismo, rejeitando qualquer 
tipo de pretensão ou prepotência conceitual e formativa. Sendo assim, “devemos 
pensar na necessidade de compreendermos a formação continuada de professores 
como sendo inerente à própria atividade educativa”. (PRETTO, 2010, p.156) e 
elucidar a ideia da possibilidade de formar uma rede de cooperação intelectual onde 
todos aprendem, inclusive o professor. 

Nessa rede de cooperação criada a partir do diálogo, a proposta do professor 
C na mesma atividade, evidencia a potencialidade do virtual ao permitir a 
aproximação de acadêmicos geograficamente distantes por meio da discussão 
integrada no fórum ou chat: “(...) penso em categorizar essas questões para estar 
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elencando dentro de um fórum ou chat interligando os polos, para que possamos 
discutir essas questões que estão aparecendo” (Professor C). 

Construir esse espaço de diálogo no ambiente virtual enriquece as relações 
de organização, planejamento e comunicação no curso. Valente (1999) aposta na 
abordagem do estar junto virtual caracterizada pelo acompanhamento e orientação 
constante do professor nas variadas situações de aprendizagem dos estudantes e 
está calcada na intenção de motivar o aluno, privilegiando a sua autoria, pois por 
meio do feedback favorece a interação, compartilhamento de conhecimentos e 
produções, potencializada pela mediação pedagógica.  

Nesse espaço, o estudante elabora suas atividades individualmente e por 
meio do feedback realizado pelo professor, (re)constrói e (re)significa sua produção. 
Esse acompanhamento tem como principal característica, potencializar o processo 
de ensino-aprendizagem mais interativo e colaborativo em virtude de suas interfaces 
de comunicação síncronas, ou seja, aquelas em tempo real, bem como as 
assíncronas que permitem a comunicação em tempos diferentes. 

A construção de um trabalho colaborativo, potencializa as interações 
estabelecida pela educação a distância, e nesse processo de interação, surgem 
novas referências, instigando os alunos a articular diferentes pontos de vista e a 
buscar novas compreensões. 

O fato de o acadêmico compartilhar com seus pares seus questionamentos, 
reflexões e sentimentos relacionados à sua própria vivência no curso, favorece a 
criação vínculos, de companheirismo e de parceria entre os participantes, 
fortalecendo, com isto, uma maneira colaborativa de aprender. 

Contudo, ainda referindo-se ao relato acima (Professor C), demonstra a 
dificuldade do docente ao se posicionar-se interdisciplinarmente, visto que a ideia de 
elencar as questões separadamente evidência uma ruptura no método 
interdisciplinar e como consequência uma fragmentação do saber na prática de 
ensino.  

Para que se estabeleça o diálogo e este ultrapasse a superficialidade, isto é, 
que contemple o consenso nas decisões, as trocas entre especialistas no trabalho 
coletivo devem prever a negociação dos pressupostos epistemológicos e 
metodológicos de cada docente, para que os mesmos estabeleçam relações em 
comum. 
 É por meio desse diálogo intenso que os docentes aprimoram seu 
planejamento, a fim de resgatar as inquietações e apontamentos dos acadêmicos. 
Nesse sentido, o relato do Professor V manifesta sua opinião ao refletir sobre essa 
atividade em questão: “Acho que é esse desafio que nós temos de trabalhar de 
forma interdisciplinar, mesmo as duas disciplinas tendo contextos, elas têm um eixo 
principal que são as fotos, então os alunos devem conversar sobre essas questões, 
mas por vezes não se convertem em relação ao conteúdo como um todo, é nesse 
sentido que as duas são em separado. Dá a ideia do que a gente quer com esse 
formato do curso que a gente tá propondo, se a gente tá borrando essas fronteiras 
de disciplinas que não conversam, acho que tá bem nesse sentido, temos que 
propiciar isso aos estudantes” (Professor V). 
 Importante ressaltar que, mesmo com a limitação no desenvolvimento da 
proposta interdisciplinar, existe a preocupação de estabelecer vínculo entre as 
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disciplinas, embora comumente aconteça a impossibilidade de fazê-lo, visto que, as 
ações interdisciplinares não estão constantemente presentes no planejamento, pois 
muitas vezes os conteúdos abordados não apresentam relações evidentes, 
dificultando sua integração.  
 No entanto, nessa perspectiva apontada, verifica-se inclusive, o repensar da 
prática docente no sentido de dar-se conta da proposta interdisciplinar. Logo, diante 
dessa particularidade de saberes, “a interdisciplinaridade está marcada por um 
movimento ininterrupto, criando e recriando outros pontos para a discussão” 
(FAZENDA, 2013, p. 41). Sendo assim, o que caracteriza uma prática interdisciplinar 
é o sentimento intencional que ela carrega. 
 Fazenda (2013) destaca que a intencionalidade para uma prática 
interdisciplinar está calcada na clareza e objetividade de uma ação reconhecida pelo 
coletivo, isto é,  

(...) não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e objetiva por 

parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção de um projeto, podemos 

dialogar, inter-relacionar e integrar sem, no entanto, estarmos trabalhando 

interdisciplinarmente (FAZENDA, 2013, p.41).  

  
Tal postura nos remete ao fato de estarmos na busca por compreender o 

outro e a nós mesmos; no entanto, mesmo que exista a intenção, ela deve ser 
operada em harmonia com o grupo, pois, na interação do corpo docente durante o 
planejamento interdisciplinar, surgem características singulares, de cada sujeito, que 
se sobressaem no coletivo. 

Contudo, esses relatos apresentados consistem na constituição de laços 
interdisciplinares que estão fundamentados pelo dialogo intenso, na abertura do 
especialista para outras disciplinas diferentes da sua e de se estar atento ao que 
outros conhecimentos possam trazer para enriquecer o seu domínio de investigação. 

Assim, o toque aconteceu com o fluir das falas, gestos e manifestações dos 
docentes durante as reuniões. Através do toque foram destacados os relatos que 
demonstram a constituição desses laços; nesse momento os grifos apresentados em 
cada relato, compõem os relevos, nos quais contemplam a atenção cartográfica 
definida como o pouso. 

Logo, a partir da produção desses laços interdisciplinares, utiliza-se esse 
gesto atencional caracterizado como o pouso, na qual “indica que a percepção, seja 
ela visual, auditiva ou outra, realiza uma parada e o campo se fecha, numa espécie 
de zoom. Um novo território se forma, o campo de observação se reconfigura, a 
atenção muda de escala. ” (KASTRUP, 2012, p.43). Em outras palavras, é a partir 
dos relevos (grifos nas falas dos docentes) que as lentes são ajustadas para um 
zoom na atenção de uma escala fina e precisa, no sentido de intensidade na 
percepção estabelecida. 

Ao emergirem os relevos, esse zoom não é caracterizado como um gesto de 
focalização, mas a atenção suspensa determinada pelo emocionar ao cartografar. 
Logo, no acompanhamento dessas reuniões emergiram alguns pontos de 
convergência a partir da evidência dos laços interdisciplinares. Essas convergências 
referem-se aos aspectos cartografados nos relatos dos docentes sobre a dinâmica 
das aulas elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual Moodle, tais como: a 
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preocupação dos docentes com relação ao posicionamento e compreensão da 
proposta interdisciplinar, as limitações encontradas ao implementar a prática 
interdisciplinar, bem como as potencialidades das ferramentas digitais nessas 
práticas. 

Cartografando essas reuniões, é possível perceber que, de acordo com tais 
convergências destacadas, a intenção de desenvolver o trabalho coletivo, e esse 
acontece pelo operar conjunto quando ambos se sentirem membros partícipes nesse 
processo, e assim estabelecendo vínculo a mesma temática. Essa construção de um 
planejamento pautado no diálogo intenso enriquece as relações sociais que 
convergem a empatia do grupo por meio das trocas de ideias e sugestões. Nessas 
ações ao planejar, o diálogo entre os docentes pesquisados é essencial para a 
ampliação da competência de cada um e a capacidade de aprender juntos, bem 
como para criação de argumentação e consensos nas decisões em coletivo.  

A busca por desenvolver estratégias para o surgimento de um conhecimento 
mais abrangente parte na abertura de aprender e integrar-se com o outro, 
reforçando as relações interpessoais, advindas da prática interdisciplinar. Nesse 
sentido, Novello (2011) destaca a importância de potencializar encontros para se 
realizar um trabalho coletivo-coordenado e também é significativo no processo de 
conhecer e reconhecer o outro como legítimo outro, especialmente em aprender a 
conviver com as diferenças e os conflitos. 

Por outro lado, quando os docentes priorizam a produção dos estudantes, no 
sentido de motivá-los, a fim de resgatar seus conhecimentos prévios, bem como 
manifestar suas inquietações de acordo com suas experiências, provocaram os 
mesmos a reflexão sobre a constituição da sua identidade docente e seus contextos 
culturais. A partir de então, os docentes utilizaram o discurso desses alunos, 
composto por múltiplas inquietações, para tecer uma discussão acerca das duas 
disciplinas (Fundamentos e Metodologias em Ciências I e Matéria e Energia) no qual 
compõe a interdisciplina Fenômenos da Natureza I. 

Esse fato norteia a reflexão acerca da dificuldade de desenvolver uma prática 
interdisciplinar, além de caracterizar as limitações nessa prática, pois no presente 
momento da atividade, os docentes elaboram discussões isoladas de cada 
disciplina, mesmo enunciando a existência da relação entre as duas disciplinas na 
atividade.  

Essa dificuldade é representada pela formação disciplinar de cada docente, 
arraigada na sua especialização, contudo, com o andamento do curso, essas 
limitações são trabalhadas no coletivo e com o desenvolvimento de atividades 
disponibilizadas no Moodle, proporcionam um ambiente agradável a aprendizagem e 
trocas de ideias, pois o estudante estabelece uma relação de diálogo com os 
docentes através do fórum e chat desenvolvidos na plataforma virtual. 

Nessa interação, o importante não é somente a transmissão de conteúdo 
específico, mas o despertar para uma nova forma de relação com a experiência do 
estudante, assim, desenvolver o planejamento coletivo possibilita atrelar os 
conceitos científicos ao cotidiano do estudante. 

Estabelecer esses momentos de discussões, valorizando a construção do 
conhecimento a partir de situações atreladas ao cotidiano do estudante, construindo 
saberes que lhes permitem ler e escrever sua própria história, interpretar o ambiente 
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que os rodeiam, “ampliado através do diálogo com o conhecimento científico, tende 
a uma dimensão utópica e libertadora, pois permite enriquecer nossa relação com o 
outro e com o mundo” (FAZENDA, 2013, p. 20). Tais condições estão alicerçadas na 
construção do conhecimento produzido pela situação existencial do acadêmico, 
conhecimento este que advém de seus interesses, de suas necessidades e de sua 
história de vida.  

Nessa perspectiva, realiza-se o reconhecimento atento e “tem como 
característica nos reconduzir ao objeto para destacar seus contornos singulares. A 
percepção é lançada para imagens do passado conservadas na memória” 
(KASTRUP, 2012, p. 46).  

Esses contornos singulares são as discussões tecidas pelas percepções ao 
cartografar, atreladas aos interlocutores inseridos nesse processo e os teóricos que 
fundamentam os movimentos de pesquisa. Esse gesto atencional não se dá de 
forma linear, mas como ponto de interseção entre a percepção e a memória, assim 
“o presente vira passado, o conhecimento, reconhecimento. Memória e percepção 
passam a ser trabalhadas em conjunto” (KASTRUP, 2012, p. 46), realizando um 
trabalho de construção por meio da síntese de todas as reflexões estabelecidas por 
gestos, imagens, falas e reflexões desenvolvidas ao longo do processo 
caracterizado pelas reflexões apontadas. 

Assim constituíram-se os laços interdisciplinares e com eles, a presença de 
pontos de convergência destacados nos grifos das falas dos docentes ao longo das 
reuniões. Esse conjunto de vozes, gestos e reflexões ao planejar a dinâmica das 
aulas elaboradas e disponibilizadas no Moodle, se consolida na ousadia da 
exploração, questionamento e pesquisa constantes, ou seja, “no projeto 
interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive- se, exerce-se” (FAZENDA, 
2002 p.62), passando da conquista de uma identidade individual para uma 
identidade coletiva na busca de um novo conhecimento, fundamentado no domínio e 
na competência de cada docente envolvido, além do diálogo e a troca de ideias.  

Desenvolver um trabalho interdisciplinar requer envolvimento para além de 
um planejamento curricular, é preciso resgatar as potencialidades e ultrapassar o 
pensar fragmentado, buscando o conhecimento com autonomia, criatividade, 
criticidade, espírito investigativo e, sobretudo, tentar superar o saber disciplinar e a 
resistência dos educadores, ou seja, é “aceitar o outro como legítimo outro na 
convivência” (MATURANA, 1998, p.31), considerando as diferenças socioculturais 
dos indivíduos envolvidos no processo.  

Nesse contexto, é necessário romper com a concepção do currículo isolado, 
descontextualizado, fragmentado, que não propicia a construção e a compreensão 
de nexos que permitam a sua estruturação com base na realidade. Tara tanto, 
Santomé (1998) propõe a construção de uma escola participativa para a formação 
do sujeito social com a experimentação da vivência de uma realidade global, que 
considere as experiências cotidianas dos estudantes e dos professores e, por 
conseguinte, possibilitar aos docentes desenvolverem estratégias para abarcar as 
diferentes vivências dos alunos. Tais estratégias são determinantes, nas quais os 
acadêmicos e docentes coparticipam, ambos com a influência decisiva para o êxito 
na construção de um planejamento interdisciplinar. 

Cada indivíduo tem um ritmo de aprendizagem, mas ao criar suportes para 
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acompanhá-lo, tais como os fóruns e chats desenvolvidos ao longo do semestre no 
curso, os docentes valorizam esse processo do conhecer que se constitui na 
interação necessária na busca da inclusão social e como consequência digital de 
todos os envolvidos, instituindo um ambiente em que todos participam na busca de 
uma inclusão sem hierarquia, onde todos têm vez, na conquista de uma prática 
interdisciplinar. 

Interdisciplinaridade: para além da proposta epistemológica  
 Nesse processo de formação tanto dos acadêmicos, quanto dos docentes, 
ocorrem a construção de relações interpessoais originarias por meio do diálogo, a 
constante negociação de ideias e concepções individuais, bem como o 
desenvolvimento de estratégias que potencializaram as práticas interdisciplinares e, 
por conseguinte, o surgimento de laços que definem esses aspectos apontados. 

É a partir desses laços interdisciplinares que se evidenciam pontos de 
convergência, cartografados a partir dos relatos dos docentes ao planejar as duas 
interdisciplinas e ao desenvolve-las no ambiente virtual Moodle. Nesse movimento 
de interação e trabalho coletivo, os docentes demostraram algumas fragilidades e 
limitações ao se posicionar interdisciplinarmente, visto que, cada docente apresenta 
uma formação especializada, e sua concepção epistemológica influência nas 
decisões frente ao coletivo. 

Por outro lado, percebe-se a compreensão e implementação de práticas 
interdisciplinares, potencializadas por meio da utilização de ferramentas digitais 
como fóruns e chats. A partir dessas interações, a atitude interdisciplinar se 
configura na autonomia do pesquisar que é facilitada através do diálogo e a tomada 
de decisões em coletivo. Sendo assim, a prática interdisciplinar exige um 
envolvimento e comprometimento por parte dos docentes de modo a estar aberto a 
trocas de experiências, configurando-se na superação do individualismo tanto dos 
docentes quanto dos conhecimentos que necessitam da articulação e inter-relação 
das disciplinas no processo do trabalho colaborativo. 
 Cabe ressaltar que, embora existam limites e potencialidades na prática 
interdisciplinar, é necessário expandir suas discussões, a fim de ir além de uma 
proposta epistemológica, muitas vezes atreladas as vontades e desejos dos sujeitos, 
mas que essas sejam reconhecidas e formalizadas nas instituições. No sentido de 
oferecer condições, tais como: de formação adequada ao docente, de organização 
do tempo e do espaço pedagógico, da proposta estar contemplada nos projetos 
pedagógicos, de elaborar um currículo para que a interdisciplinaridade aconteça em 
todas as modalidades de ensino. 

No entanto, em se tratando da modalidade de ensino a distância, o desafio de 
cada professor ao desenvolver as atividades no ambiente virtual é, acima de tudo, 
compreender e dinamizar o diálogo permanente e constante, utilizando diversos 
recursos tecnológicos, desenvolvendo estratégias para potencializar o ensino-
aprendizagem. 
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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 a 
interdisciplinaridade, divididas em dois Eixos: Eixo I: Planejamento e Eixo II: 
Encontros Interdisciplinares. Após o relato e a análise das práticas pedagógicas, 
elencamos alguns desafios e possibilidades, constatando que uma proposta de 
trabalho interdisciplinar nem sempre é uma tarefa fácil e tranquila. Contudo, 
mesmo que de maneira incipiente, a proposta interdisciplinar apresentada, prevê o 
diálogo entre os professores, contrária a uma visão desarticulada e fragmentada do 
conhecimento.  

Palavras-chave: Educação a distância; Práticas pedagógicas; Interdisciplinaridade. 

Abstract – This paper aims to describe and analyze the pedagogical practices 
carried out in an interdisciplinary perspective, the School of Education, in the 
distance. Therefore, we seek, first, to present some theoretical references about the 
concept of interdisciplinarity. From these concepts, we report our contextualizing 
the experience and highlighting the relevant aspects observed in pedagogical 
practices, involving interdisciplinary, divided into two axes: Axis I: Planning and Axis 
II: Interdisciplinary meetings. After the reporting and analysis of pedagogical 
practices, proposing some challenges and possibilities, noting that an 
interdisciplinary work proposal is not always an easy and peaceful task. However, 
even if incipient, interdisciplinary proposal provides for a dialogue between 
teachers, contrary to a disjointed and fragmented view of knowledge. 

 Keywords: Distance education; Pedagogical practices; Interdisciplinarity. 

Introdução 

A necessidade de romper com a fragmentação do conhecimento tem impulsionado 
nas últimas décadas pesquisas e discussões em torno dos conceitos 
multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, em especial nos 
cursos de formação de professores (FAZENDA, 2008), com o objetivo de atingir a 
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formação integral dos(as) educandos(as).  

No caso específico das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Pedagogia, publicada em 2006, o Art. 3º destaca que os graduandos deverão 
trabalhar com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, tendo como um dos princípios de 
fundamentação a interdisciplinaridade. As mesmas diretrizes indicam que o egresso 
deverá estar apto a aplicar modos de ensinar as diferentes áreas de conhecimento 
também de forma interdisciplinar (Art.5º.). 

Partindo desses princípios, o curso de Pedagogia na modalidade a distância, 
oferecido pelo CEAD – Centro de Educação a Distância, da UDESC – Universidade 
do Estado de Santa Catarina, em convênio com a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), prevê no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), implantado em 2009, que os 
(as) acadêmicos (as) obtenham  

“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, 

nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio na modalidade Normal 

Superior, assim como em Educação Profissional na área de serviços de apoio 

escolar, e em outras áreas nas quais conhecimentos pedagógicos sejam previstos”. 

(PPC, p.10) 

Essa formação teórica interdisciplinar é prevista para perpassar os diversos 
eixos do currículo do curso e, assim, também contribuir para uma postura 
interdisciplinar nas diversas áreas de atuação do futuro pedagogo (a). Esse ainda é 
um desafio para os cursos de formação de professores se considerarmos os estudos 
sobre interdisciplinaridade. Fazenda (2008, p. 94) afirma que a interdisciplinaridade 
não é uma junção de disciplinas que se expressa na formatação da grade curricular 
de um curso, mas que pode ser definida “(...) como atitude de ousadia e busca frente 
ao conhecimento”. Assumindo esse desafio, desde 2014, a coordenação 
pedagógica, junto com a equipe docente, tem buscado sistematizar e promover 
ações com o propósito de efetivar propostas interdisciplinares ao longo dos 
semestres no curso de Pedagogia na modalidade a distância. 

Sendo assim, o presente trabalho se propõe a relatar e a fazer uma análise 
crítica do processo desenvolvido nessa perspectiva de trabalho interdisciplinar no 
referido curso, desde 2014, apontando os desafios encontrados e sugerindo 
algumas possibilidades de práticas pedagógicas para ampliar esse trabalho.  

Para organizar a apresentação do relato, dividimos o texto em três partes. Na 
primeira iremos contextualizar a proposta e os conceitos envolvidos. Na segunda 
parte, iremos apresentar as etapas do processo que julgamos relevantes, a partir 
dos seguintes eixos: I Eixo - Planejamento e II Eixo - Encontros Interdisciplinares. 
Para finalizar, na terceira parte, traremos os desafios encontrados e as 
possibilidades de efetivação e ampliação da discussão.  
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1.Interdisciplinaridade: propostas e conceitos 

O curso de Pedagogia na modalidade a distância, oferecido pelo CEAD/UDESC, 
com um novo projeto pedagógico de curso desde 2009, tem duração de quatro anos, 
composto por oito fases e parte do seguinte objetivo geral “proporcionar a formação 
inicial para o exercício da docência, prioritariamente na Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase no uso das TICs, numa perspectiva 
crítico-social que subsidie atuações transformadoras com vistas à melhoria do 
Sistema Educacional Brasileiro.” (PPC, p.05). Atualmente são, aproximadamente, 2 
mil alunos matriculados.  

No primeiro semestre de 2014, a partir de discussões do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e das reuniões pedagógicas realizadas com a equipe docente, 
observou-se a necessidade de efetivar práticas pedagógicas que promovessem uma 
maior articulação entre as disciplinas de cada fase. O cronograma geral, nesse 
semestre, estava sendo alterado para possibilitar aos (às) acadêmicos(as) cursarem 
concomitantemente as disciplinas da fase, diferentemente de como estava sendo 
ofertado, em um formato de módulos/blocos, no qual duas disciplinas no prazo de, 
aproximadamente, dois meses iniciavam e concluíam seu cronograma. Estendendo 
a duração das disciplinas ao longo de um semestre, vislumbrou-se a possibilidade 
de desenvolver um trabalho entre as disciplinas da fase, a partir de uma perspectiva 
teórica-metodológica mais articulada. 

Essa proposta encontrava seu respaldo no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) nomeada por Interdisciplinaridade, conforme a redação a seguir:                                                                                                                                                                         

“O Curso de Pedagogia à Distância acena para essas premissas e para um 
conjunto de disciplinas que priorizam princípios científicos e teóricos, bem 
como diretrizes que resgatem o saber acumulado nas ciências humanas e 
sociais. As práticas pedagógicas estarão subordinadas aos princípios de 
unidade e interdisciplinaridade dos conteúdos dos programas, à ação 
integrada dos docentes, e à relação entre teoria e a prática.” (PPC. p. 10) 

Para melhor compreender o princípio da interdisciplinaridade, destacado no 
PPC, recorremos aos pesquisadores que desenvolveram reflexões e discussões em 
torno desse conceito. 

1.1 Interdisciplinaridade: uma aproximação teórica 

Atualmente, quando discutimos o conceito de interdisciplinaridade, é comum 
observarmos que alguns educadores(as) a identificam como solução para resolver a 
fragmentação do saber, ou como modismo pedagógico, ou como prática intuitiva, ou, 
ainda, como apenas mais um dos vários pilares da educação previstos nos projetos 
pedagógicos, mas que não se efetivam na prática. Fazenda (2013, p. 34) destaca 
que, muitas vezes, “em nome da interdisciplinaridade abandonam-se e condenam-se 
rotinas consagradas, criam-se slogans, apelidos, hipóteses de trabalho, muitas 
vezes improvisados e impensados.”  
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O conceito de interdisciplinaridade, tão presente nos documentos oficiais e 
nos discursos dos profissionais da educação, não possui uma única definição ou 
abordagem. Segundo Fazenda (2013, p.13), é impossível construir uma “(...) única, 
absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade (...)”, mas é necessário compreender 
o movimento que esse conceito obteve nas últimas décadas: construção 
epistemológica (1970), com o objetivo de discutir a terminologia; explicitação das 
contradições epistemológicas (1980), que, como uma das contribuições, destaca a 
interdisciplinaridade como categoria de ação e não de conhecimento; e construção 
de uma nova epistemologia (1990).  

Severino (1998) destaca que, quando o foco é o conceito de 
interdisciplinaridade, geralmente considera-se um processo que se apresenta como 
integrado, articulado, orgânico e que, mesmo tendo atividades, formas e meios 
diferenciados, possui o mesmo objetivo: promover a articulação entre unidade e 
totalidade. “A educação é, na sua totalidade, prática interdisciplinar por se mediação 
do todo da existência; a interdisciplinaridade constitui o processo que deve levar do 
múltiplo ao uno” (SEVERINO, 1998, p.43). 

Para discutir o conceito de interdisciplinaridade, Pires (1998) argumenta que é 
necessário também reconhecer a diferença entre multidisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, pois, apesar da integração e da 
totalidade serem os ingredientes comuns nas discussões desses conceitos, é 
necessário considerar as diferenças entre eles e os inconciliáveis referenciais 
teórico-filosóficos. Para a autora, não se trata, apenas, de diferenças de grau ou 
nível de integração, mas de uma organização de ensino diferenciada. 

 Na multidisciplinaridade, as disciplinas do currículo estão próximas através 
de uma justaposição: “a multidisciplinaridade parece esgotar-se nas tentativas de 
trabalho conjunto, pelos professores, entre disciplinas em que cada uma trata de 
temas comuns sob sua própria ótica, articulando, algumas vezes bibliografia, 
técnicas de ensino e procedimentos de avaliação.” (PIRES, 1998, p. 176).   

Para caracterizar a transdisciplinaridade, Pires (1998) destaca os perigos de 
um “vale tudo” para determinar um novo paradigma para as ciências da educação e 
outras áreas. Baseada no holismo e na teoria da complexidade, a autora explica que 
“o caminho epistemológico da transdisciplinaridade parece comprometido pela 
desvalorização da materialidade histórica da organização da sociedade e da 
construção do indivíduo pela educação e pelo ensino” (PIRES, 1998, p. 176). Para 
ela, a superação do caráter fragmentado da organização do ensino exige que se 
considerem as relações sociais fragmentadas da organização capitalistas.  

Pires (1998) destaca também que é na década de 70 que a 
interdisciplinaridade torna-se um tema central com o intuito de “(...) promover a 
superação da super especialização e da desarticulação teoria e prática, como 
alternativa à disciplinaridade” (PIRES, 1998, p.177), como um posicionamento crítico 
referente à organização social capitalista e à divisão social do trabalho, buscando a 
formação integral do indivíduo.  
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Lenoir (1998, p. 46) pondera que a perspectiva interdisciplinar não é contrária 
à perspectiva disciplinar, já que a interdisciplinaridade pressupõe a existência de 
uma ação recíproca de, pelo menos, duas disciplinas. Nesse contexto, o autor 
ressalta a importância de diferenciar disciplinas escolares e disciplinas científicas, 
pois seus elementos de conteúdo tendem a ser diferentes e a interdisciplinaridade 
escolar trata das “matérias escolares” e não das disciplinas científicas. Para evitar o 
reducionismo da interdisciplinaridade escolar à ação educativa imediata, Lenoir 
(1998) afirma que é necessário reconhecer a interdisciplinaridade em três planos: 
curricular, didática e pedagógica.  

A interdisciplinaridade curricular consiste no estabelecimento de “(...) ligações 
de interdependência, de convergência e de complementaridade entre as diferentes 
matérias escolares (...) a fim de permitir que surja do currículo escolar – ou de lhe 
fornecer – uma estrutura interdisciplinar segundo orientações integradoras” 
(LENOIR, 1998, p. 57). Sendo assim, pressupõe a incorporação de conhecimento, a 
manutenção das especificidades das disciplinas, a exclusão da hierarquização das 
áreas de conhecimento, e a tensão necessária entre a especialização disciplinar e o 
cuidado interdisciplinar, numa perspectiva de troca, complementaridade, 
interdependência e enriquecimento.  

A interdisciplinaridade didática considera a estruturação curricular para 
estabelecer, de forma preliminar, sua dimensão interdisciplinar, com o objetivo de 
articular os conhecimentos a serem ensinados e sua inserção nas situações de 
aprendizagem, guiando a concepção de práticas educativas conforme a visão 
integradora (LENOIR, 1998). 

A interdisciplinaridade pedagógica é caracterizada pela atuação em sala de 
aula da interdisciplinaridade didática, levando em conta as variáveis que influenciam 
o processo de ensino-aprendizagem, podendo ser associada à transdisciplinaridade 
(LENOIR, 1998, p.58).   

No caso da EAD, uma modalidade ainda recente na história da educação 
brasileira, a estruturação curricular por meio da interdisciplinaridade, associada a 
contextualização,  é destacada nos Referenciais de Qualidade para a Educação a 
Distância, publicado em 2007, como uma possibilidade de superação da visão 
fragmentada do conhecimento e dos processos naturais e sociais: “Partindo da ideia 
de que a realidade só pode ser apreendida se for considerada em suas múltiplas 
dimensões, ao propor o estudo de um objeto, busca-se, não só levantar quais os 
conteúdos podem colaborar no processo de aprendizagem, mas também perceber 
como eles se combinam e se interpenetram.” (p.09) 

Charczuk (2012, p. 39), identifica poucos estudos referentes à 
interdisciplinaridade na EAD. A autora destaca o trabalho de Grassi (2004), que 
compreende a modalidade a distância como inerentemente interdisciplinar, pois 
pressupõe o trabalho conjunto de diversas áreas e profissionais para sua execução. 

  A proposta que pretendemos analisar não se limita a pensar a 
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interdisciplinaridade nos termos de composição das equipes que atuam na EaD, mas 
procura avançar para a efetivação de práticas pedagógicas no curso de Pedagogia 
com foco na interdisciplinaridade. 

2. Os eixos de trabalho: planejamento e encontros interdisciplinares 

Tendo em vista o que já estava previsto no PPC, partiu-se para o desafio de se 
propor aos docentes uma proposta de trabalho numa perspectiva interdisciplinar, em 
cada fase do curso. Pela amplitude e complexidade desse trabalho a proposta previu 
a constituição de equipes de coordenação por fase, que se mantém até o presente 
momento e trabalham em articulação com o Coordenador Pedagógico e com o 
Coordenador de Curso. Os Coordenadores de Fase, além de participarem de 
reuniões periódicas com a Coordenação Pedagógica e de Curso, promovem 
reuniões com os docentes das disciplinas que compõe a Fase, juntamente com um 
Design Instrucional - DI, no intuito de definir coletivamente questões pertinentes às 
fases, as quais no nosso entendimento são divididas em dois eixos, descritos a 
seguir: 

2.1 Eixo I: Planejamento  

Elaboração do Cronograma da Fase: essa é a primeira fase do planejamento onde 
os docentes, durante a reunião com os coordenadores da fase, analisam e discutem 
coletivamente quais as disciplinas da fase que tem a possibilidade de iniciarem 
juntas (duas em duas para melhor organização das atividades, tais como 
webconferências e provas), bem como as suas potenciais articulações teóricas e 
metodológicas. São definidas também no cronograma geral as datas para as 
diversas atividades previstas no PPC.  

Socialização dos Planos de Ensino de cada disciplina da fase: nesse momento da 
reunião os docentes relatam brevemente para os colegas da fase a ementa, os 
conteúdos e os objetivos, bem como as experiências anteriores (quando possível) da 
disciplina que estão alocados, o que gera muita expectativa, pois apesar de ter uma 
noção do currículo do curso, muitos professores desconhecem as especificidades de 
cada disciplina/área de conhecimento que compõem a fase. Esse olhar fragmentado 
do currículo começa a ser desconstruído nesse momento, onde a maioria dos 
docentes reconhecem as convergências das suas disciplinas e as possibilidades de 
realizar atividades e webconferências em conjunto numa perspectiva interdisciplinar.  

Avaliação sobre a possibilidade de realizar Atividades e Webconferências em 
conjunto por duas ou mais disciplinas: na socialização dos Planos de Ensino já se 
inicia um processo de articulação entre as disciplinas, mas é nessa avaliação que se 
define realmente as possibilidades teóricas e metodológicas, dessa proposta 
interdisciplinar. Alguns docentes optam por elaborar as atividades avaliativas em 
conjunto articulando teoricamente os conteúdos ou solicitando um único trabalho aos 
acadêmicos, envolvendo as duas disciplinas. Outros docentes se definem pela 
articulação teórica apenas na webconferência, realizando-a em conjunto.  
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Elaboração coletiva do DOT – Documento de Orientação do Tutor presencial: o DOT 
é um documento que destina-se a orientar, semanalmente, os turores presenciais 
quanto a realização de atividades pedagógicas, de todas as disciplinas da fase, que 
devem ser desenvolvidas com os acadêmicos no polo. A elaboração coletiva desse 
documento proporciona a todos os docentes uma visão ampla das atividades que 
estão sendo desenvolvidas na fase. 

Discussão de caráter pedagógico e definição de normativas: nesse espaço, 
normalmente são abordados temas de caráter pedagógico os quais são discutidos 
em todas as fases e, posteriormente, são apresentados na Reunião Pedagógica 
Geral para os devidos encaminhamentos. Os docentes costumam se engajar nessas 
discussões, tendo em vista que, os temas abordados são para o bom andamento da 
disciplina e pela possibilidade de participar das decisões.  

Participação em um Fórum de Discussão, específico da Fase no Moodle (AVA): os 
Coordenadores de Fase, no início do semestre, disponibilizam aos docentes no 
Moodle um Fórum de Discussão específico da fase, o qual permanece durante todo 
o semestre. Esse espaço de interação e diálogo entre os docentes possibilita a 
comunicação, a articulação e a socialização das suas disciplinas.  

2.2 Eixo II: Encontros Interdisciplinares 

Definição de um tema gerador para a realização de Encontros Interdisciplinares nos 
polos de apoio presencial: após a socialização dos planos de ensino, e por 
intermédio e mediação do Coordenador de Fase, os docentes definem um Tema que 
possibilite a articulação teórica entre todas as disciplinas da fase, o qual será 
ministrado aos acadêmicos nos Encontros Interdisciplinares nos polos de apoio 
presencial. Considerando que existe, intencionalmente, em cada fase do curso, uma 
interligação entre as disciplinas na grade curricular, o Tema definido acaba 
contemplando todas as disciplinas.  

Elaboração de material didático para o Encontro Interdisciplinar: após a definição do 
tema articulador, os docentes 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 a qual resolve as questões administrativas e pela 
Coordenação de Fase que fica responsável pelo contato e pela mobilização à 
participação dos docentes. 
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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 e registros 
fotográficos, onde os docentes fazendo uma breve avaliação expõem os resultados 
obtidos no Encontro e as imagens registradas com os acadêmicos no Polo. 

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, acontece por iniciativa do 
Departamento do Curso de Pedagogia e da Direção de Ensino, e tem por objetivo 
avaliar as atividades, bem como a efetivação da proposta de trabalho interdisciplinar 
realizada nos dois eixos. Os docentes, além de refletir sobre as suas práticas 
pedagógicas começam, a partir desse momento, o planejamento do próximo 
semestre. 

3. Desafios e possibilidades 

Se considerarmos que o conceito de interdisciplinaridade não é único e que o curso 
de Pedagogia tem um grande número de professores envolvidos para atender todas 
as fases oferecidas em um semestre, com suas concepções e formações, o desafio 
de efetivar a interdisciplinaridade enquanto um princípio que está previsto no PPC 
do curso, que atende aproximadamente 2 mil alunos, se torna grandioso.  

Para a construção das práticas apresentadas no Eixo I, a equipe de 
coordenação optou por fazê-las de forma participativa e colaborativa, através de 
diálogos com a equipe docente, das trocas de experiência e da elaboração coletiva 
das propostas previstas para os eixos de trabalho apresentados. Fazenda (1998, 
p.86), a partir das observações de projetos interdisciplinares em ação, ressalta a 
importância do respeito a autonomia do professor  e conclui que “(...) a 
interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre indivíduos do que entre 
disciplinas”.  

A coordenação assume, assim, o papel de mediar esse encontro entre as 
equipes, sem impor uma proposta única, pronta e inflexível, que desconsidera o que 
foi desenvolvido em ofertas anteriores das disciplinas. Tal como ressalta Fazenda 
(2013, p.78), a passagem para uma didática transformadora, interdisciplinar, 
necessita da revisão dos aspectos cotidianamente trabalhados pelos professores, ou 
seja, “é na forma como esses aspectos são revistos que se inicia o processo de 
ingresso a uma didática interdisciplinar”.  

Por isso, o planejamento é coletivo e o desenvolvimento do semestre é 
acompanhado e compartilhado entre todos, seja em reuniões com as coordenadoras 
de fase ou nos fóruns a distância pelo Moodle. Fazenda (1998) destaca que a 
construção de uma didática interdisciplinar deve estar fundamentada na 
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possibilidade de “trocas subjetivas”, no estímulo ao autoconhecimento sobre a 
prática de cada um dos envolvidos e na ampliação das análises sobre os aspectos 
das práticas cotidianas, partindo do que já é desenvolvido e considerando os 
conteúdos tradicionalmente trabalhados para ter potencial de se efetivar.  

Ao longo dos três semestres que esse trabalho se efetiva, percebemos que as 
resistências dos professores têm diminuído e a articulação que inicialmente 
acontecia com um pequeno número de disciplinas, através da proposta de uma 
atividade integrada, passa a ser observada com equipes docentes preparando 
webconferências coletivas que articulam duas disciplinas, ou através de uma 
temática que articula trabalhos em todas as disciplinas da fase, ou ainda através de 
projetos que, devido a necessidade de mobilizar conteúdos de várias disciplinas, 
passa a ser um dos instrumentos de avaliação de todas as envolvidas. Ao mesmo 
tempo, reconhecemos que algumas equipes de disciplinas não se envolvem com a 
elaboração das propostas e continuam com o planejamento que previamente haviam 
proposto. Mesmo assim não há imposição de uma prática, pois “executar uma tarefa 
interdisciplinar pressupõe antes de mais nada um ato de perceber-se interdisciplinar” 
(FAZENDA, 2013, p.77 – grifos da autora). 

No caso do Eixo II, que foca nos encontros interdisciplinares que acontecem 
presencialmente em cada semestre no polo de apoio presencial, quando o grupo de 
professores começa a discutir o tema que será trabalhado com os acadêmicos (as), 
observamos a tendência da equipe de uma disciplina propor um conteúdo que já faz 
parte da sua ementa e da sua área de conhecimento. Nesse momento, o 
coordenador de fase tem um papel fundamental de problematizar as questões 
propostas e instigar a escolha a partir de uma temática que possa contribuir para a 
formação dos acadêmicos da fase numa perspectiva interdisciplinar.  

Essas práticas que se efetivam no curso de Pedagogia, podem não chegar a 
concretizar a interdisciplinaridade pedagógica (LENOIR, 1998), mas traz elementos 
para reconhecermos as tentativas de uma interdisciplinaridade curricular e didática, 
como uma possibilidade de também, com essas ações, contribuir para a formação 
dos futuros pedagogos. 

Considerações Finais 

Nesse breve relato, constatamos que uma proposta de trabalho Interdisciplinar nem 
sempre é uma tarefa fácil e tranquila. Independentemente das ações ainda serem 
incipientes na perspectiva interdisciplinar, essa proposta prevê o diálogo entre os 
professores (planos, atividades, webs), contrária a uma visão desarticulada e 
fragmentada do conhecimento. Na condição atual de Coordenadora Pedagógica e 
Coordenadora de Fase, avaliamos que o processo é complexo e que apresenta 
muitos desafios. Contudo, vislumbramos também possibilidades e a necessidade de 
se realizar uma pesquisa para avaliar a eficácia da proposta interdisciplinar que 
estamos tentando efetivar no Curso de Pedagogia da Instituição que representamos. 
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A TUTORIA NO  COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
DOCENTE UNIVERSITÁRIO

 Jaqueline Câmara Leite1, Claudia Elisiane Ferreira dos Santos2

1Universidade Federal da Bahia, leitejaqueline@yahoo.com.br
2Universidade Federal da Bahia/Universidade Estadual de Feira de Santana, claudiaefs@gmail.com

Resumo –  Este relato de experiência aborda as características do tutor EaD de
acordo  com  a  base  teórica  e  a  forma  de  atuação,  tal  como  foi  concebido
especificamente  para  o  curso  de  Licenciatura  em  Música  EaD  da  UFRGS  e
Universidades  Parceiras  (PROLICENMUS),  evidenciando  os  caminhos,  por
intermédio dos quais o modelo de tutoria desse curso contribuiu para a formação
docente universitária dos autores. O PROLICENMUS foi construído com base na
Proposta Musicopedagógica CDG; assim, é apresentada aqui a relação entre seus
três pilares e os saberes essenciais docentes,  quais sejam:   Cante,  neste caso
reunindo aspectos pertinentes à construção de valores profissionais e éticos do
professor enquanto indivíduo; Dance, relacionado à construção de conhecimentos
específicos a seu papel na universidade e à docência universitária em Música; e
Gente, aqui se referindo à construção de aspectos sociais em, particular dos que
se referem aos discentes, nessa atuação docente. Conclui-se, que a experiência
de  tutoria  no PROLICENMUS contribuiu  para  a  construção  de  uma identidade
docente  consistente  de  seus  ex-tutores,  o  que  vem também tendo  reflexos  na
prática universitária,  onde vários deles já atuam e para a qual  outros estão se
dirigindo. 

Palavras-chave:  PROLICENMUS -  Tutoria  -  Docência  Universitária –  Proposta
Musicopedagógica CDG

Abstract –  This  experience  report  deals  with  distance  education  tutor
characteristics according to the theoretical basis and the form of action, as it was
designed specifically for the Licenciature in Music by the University Federal do Rio
Grande do Sul   and Partner Universities (PROLICENMUS),  showing the roads,
through which the mentoring model that course contributed to the university teacher
training the authors.   The PROLICENMUS was built  on the Musicopedagógical
Proposal  CDG.  This  relationship  between  this  three  pillars  and  the  essential
knowledges for the teachers are: Sing, bringing together aspects related to building
professional  and  ethical  values  of  the  teacher  as  an  individual;  Dance,  the
construction  of  expertise  to  his  or  her  role  at  the  university;  and  People,  the
construction  of  social  aspects,  in  particular  those  relating  to  students,  in  this
teaching  practice.  It  follows  that  the  tutoring  experience  in  PROLICENMUS
contributed to the construction of a consistent teaching identity of his or her former
mentors, which is also having effects on the university practice, where several of
them are already working and for which some others are heading to.

Keywords: Tutoring - University Teaching – Proposal Musicopedagógica CDG 
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Introdução (Contextualização)

O curso Licenciatura em Música em modalidade a distância mediada pela
internet, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidades
Parceiras (PROLICENMUS),  implementado  no  âmbito  do  Programa  Pró-
Licenciaturas do MEC, em atendimento à Resolução FNDE/CD/Nº 034/2005, foi o
primeiro  de  seu  tipo  a  regulamentado  no  Brasil,  em 2006,  cujo  público-alvo  foi
constituído  por  professores  de  Música  atuantes  nos  sistemas  públicos  nos
anos/séries finais do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, que não possuíam
formação  específica  nesta  área  de  conhecimento.  O  curso  teve  onze  polos
distribuídos por quatro dentre as cinco regiões geográficas do Brasil. Em 2013, o
projeto obteve conceito cinco, o máximo na Avaliação de Reconhecimento feita pelo
INEP e seus alunos obtiveram conceito cinco no ENADE. Na ocasião, tais resultados
representavam 4% dentre os 768 cursos em modalidade EAD e 1,75% dentre todos
os  cursos  Licenciatura  em  Música,  cadastrados  no  INEP  (disponível  em
http://emec.mec.gov.br/,  acesso  em  15  jun.  2013).  O  presente  artigo,  aponta  o
trabalho do tutor como peça fundamental desse processo, ao mesmo tempo que se
demonstra o modus operandi de seu encaminhamento ao contexto de formação de
professores universitários numa perspectiva contemporânea de qualidade.

A Tutoria no PROLICENMUS

Para atender às demandas específicas do PROLICENMUS, o modelo tutorial
desenvolvido e apresentado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) previa  duas
perspectivas de tutoria: Tutor do Polo e Tutor na Universidade. No Manual do Aluno,
publicado  posteriormente  ao  PPC,  aparecem  as  nomenclaturas  Tutor  Local
Residente e Itinerante, como complementares à de Tutor de Polo. Segundo Nunes e
Menezes (2009), “após a seleção dos tutores e o aprofundamento do pensamento
operacional  do  projeto”  a  divisão  nessas  duas  categorias  se  constatou  mais
producente. O Tutor Local Residente deveria atender presencialmente o cursista,
enquanto o  Itinerante  teria  uma  atuação  intermediária  entre  o  atendimento
presencial, em seu próprio polo de nomeação e outro, no qual sua especialidade
fosse  eventualmente  necessária,  e  o  atendimento  a  distância,  normalmente
executado pelos Tutores na Universidade. 

No  modelo  tutorial  praticado  pelo  PROLICENMUS,  cada  novo  integrante
deveria procurar seu lugar na equipe, investigando que papel (como personagem)
mais  bem desempenharia  e  em que  equipe poderia  se  encaixar  numa  legítima
iniciativa de autoinclusão. Segundo Menezes e Nunes (2009), para explicar essa
concepção, desde o primeiro encontro de capacitação de tutores, a coordenação
utilizou a metáfora de ator-personagem de Mallet:

“[...]  os  atores  (profissionais  selecionados)  atuarão  como  e  quando  estiver
determinado no script de uma peça que requer improvisação e inclui interferências
do público, desempenhando este ou aquele papel na condição de personagem. […]
sem confundir-se com sua atuação enquanto personagem, as condições pessoais do
artista, no que se refere às competências e versatilidade, serão determinantes tanto
para suas escolhas pessoais por papéis, como para o cumprimento das atribuições
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esperadas dele pela coordenação.” (Menezes, Nunes, 2009).

No caso específico  dos autores  deste texto,  funções concomitantes  foram
exercidas. Jaqueline Câmara Leite foi tutora local residente, itinerante e ao final do
curso, já concursada, exerceu também  papel de professora; Claudia Elisiane dos
Santos foi tutora local residente, itinerante e tutora na universidade.

Em relação às atribuições do tutor na universidade, faz-se um destaque para
a criação das unidades de estudo (UEs), produzidas semanalmente para cada uma
das interdisciplinas (IDs) do curso. As etapas de criação do material didático foram
caracterizadas  pela  construção  colaborativa,  isso  é,  a  elaboração  das  UEs  era
realizada  coletivamente  pelos  tutores  na  Universidade.  Depois  de  selecionado  o
tema da semana, de acordo com um quadro sinóptico de conteúdos previamente
estabelecido pela coordenação do curso com base nos diferentes planos de ensino,
era elaborada a redação correspondente, em formato de texto do Word com links, e
disponibilizada na ferramenta Google Docs. O objetivo dessa etapa era divulgar  um
rascunho,  para  que  os  participantes  pudessem fazer  suas  sugestões,  ficando  a
revisão final a cargo da professora responsável pela ID. Os tutores na universidade
também  eram  responsáveis  por  responder  as  dúvidas  dos  alunos  nos  fóruns,
atender  os tutores locais  residentes e itinerantes,  corrigir  as atividades postadas
pelos alunos e as avaliações semestrais, para após serem enviadas ao professor
responsável  pela  Interdisciplina,  a  fim  de  que  o  conceito  fosse  finalizado  sob
responsabilidade desse.  

Como tutores locais residentes, Jaqueline e Cláudia tinham como atribuições
orientar presencialmente os alunos, interagir com os tutores na universidade, enviar
os feedbacks dos alunos em relação aos conteúdos já apresentados e as atividades
solicitadas,  mediar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  por  meio  de
acompanhamento  das  atividades  práticas  musicopedagógica  e  na  execução  no
instrumento musical (teclado), e conduzir as avaliações presenciais.

No  papel  de  tutores  itinerantes,  deslocando-se  por  tempos  específicos  a
lugares determinados pela coordenação, os atores deveriam regularmente mediar o
processo de ensino e aprendizagem no que se referia aos conteúdos e às práticas
musicais, em polos onde era constatado defasagem nos alunos, principalmente na
prática do teclado.

Ao longo dos nove semestre letivos, a execução dessas atribuições favoreceu
o  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  que  contribuíram  para  a
construção  de  uma identidade  docente,  permitindo  que  o  ingresso  na  carreira
universitária  ocorresse de forma mais consciente e preparada.  Considera-se que
essa foi uma construção permanente, facilmente compreendida como tal; mas para
ser evidenciada como consistente, objetivo deste artigo, deve estar sustentada em
princípios sólidos. A experiência de tutoria no PROLICENMUS permitiu vivenciar a
Proposta Musicopedagógica Cante e Dance com a Gente – CDG (Wöhl-Coelho,
1999), fundamento de seu PPC. Como consequência, a mesma será utilizada como
suporte para o relato que se segue.
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Cante: contrução de valores profissionais e éticos

Segundo Nunes, o Cante, no modelo teórico CDG:

“[...]representa mundos Internos e Particulares, tange a alma e as emoções grávidas
de liberdades desmetidas, conhecidas ou veladas, mas sempre constituídas por forças
inerentes,  profícuas  e  corajosas,  sejam  elas  de  uma  única  pessoa  ou  de  um
determinado grupo social, comunidade, nação, quiçá, humanidade.”  (Nunes, 2015)

Neste  sentido  destaca-se a  tolerância  ao “caos  grávido  de  todas  as
possibilidades”  (Nunes,  2011),  a  colaboração,  e  a  autoreflexão, como  valores
profissionais e éticos e como atributos desenvolvidos durante nossa atuação como
tutores do PROLICENMUS.  

O trabalho como tutor  envolvia  todas as  funções  citadas  acima,  as  quais
procurávamos cumprir dentro das normas e prazos estabelecidos. No entanto, e até
por se tratar de um curso inédito, muitas vezes surgiam tarefas extras e de última
hora,  e  outras  situações  diversas  e  surpreendentes,  que  exigiam de  nós  e  dos
demais tutores uma  atitude  imediata,  eventualmente  incluindo  até  mesmo um
reposicionamento  frente  às  concepções  de  atuação  (como  uma  troca  de
personagem,  mesmo  que  temporariamente).  Tal  fenômeno  se tornou  conhecido
como a “tolerância ao caos”. Exercitá-la, inicialmente como brincadeira, mas cada
vez  mais  levada  a  sério,  nos  mantinha  serenos,  mesmo  quando  tudo  parecia
ameaçado de se desmoronar. Estas situações nos serviram para a construção de
uma característica  que  nos  é  muito  útil  em nossa  prática  docente,  qual  seja,  a
resiliência,  a  capacidade  de  reação  e  continuidade,  mesmo  frente  a situações
adversas.

A flexibilidade e  a  disponibilidade  para  se  trabalhar  de  forma colaborativa
foram exercitadas em diferentes momentos do curso, seja na elaboração do material
a ser apresentado aos alunos, na resolução de problemas, na produção acadêmica
e  artística.  Aprender  a  trabalhar  com o  outro,  respeitando  sua  individualidade  e
aceitando sua concepção criativa não é tarefa fácil,  principalmente porque nessa
situação, por vezes, os egos são afetados ao se admitir que o produto não pertence
a si, mas é fruto de uma coletividade e, portanto, uma Obra Aberta.

Além do contato diário com o curso e com outros tutores, a construção de
nossa consciência sobre o funcionamento do processo universitário, especialmente
em um curso de licenciatura,  aconteceu em momentos  distintos;  no  entanto,  as
Webconferências  Semanais merecem  realce.  Essas  reuniões  semanais  eram
realizadas virtualmente, utilizando o aplicativo Webconf, e tinham a finalidade de
aproximar as equipes de tutores e gestores locais do curso,  trazendo notícias e
discutindo sobre os processos e procedimentos pedagógicos e administrativos. De
tais  encontros virtuais,  participavam as equipes de tutores residentes,  tutores na
universidade,  equipe  de  apoio  tecnológico  e  administrativo,  e  eventualmente
professores,  além  da  própria  coordenação  do  curso,  que  os  conduzia.  Em  tais
ocasiões eram discutidos,  entre  outros  temas,  a  situação dos alunos nos polos,
relatando os aproveitamentos de aprendizagem, por parte dos tutores residentes;
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por  outro  lado,  eram expostos  procedimentos  e  esclarecidas dúvidas relativas  a
conteúdo e metodologia por parte dos tutores na sede, além de serem expostas e
discutidas decisões administrativas e concernentes à universidade.

A condução  das  situações  administrativas  e  pedagógicas,  marcadas  pelo
respeito  que  a  coordenação  sempre  manteve  para  com os  professores,  tutores,
alunos e equipe de apoio; a transparência na aplicação e no gerenciamento dos
recursos;   a  luta  por  uma democratização  de  um ensino  de  musical  de  e  com
qualidade; e a honestidade no discurso que se apresentava de forma apaixonada na
prática marcaram profundamente a todos, favorecendo assimilar e assumir essas
atitudes e valores como forças intrínsecas à  prática profissional. 

Dance: construção de conhecimentos específicos à docência 
universitária em Música

Conforme Nunes, o Dance, segunda peça do tripé CDG:

“[...] (remete) a mundos Externos e Aplicados, de natureza comprovável, legislativa,
intelectual, formal. O Dance está (relacionado), a tudo o que está corporificado, isso
é tornado material e concreto, capaz de ser apreendido, experimentado e comunicado
por  intermédio  deste  corpo  limitado,  mas  por  isso  mesmo  querido,  real  e
compreensível.” (Nunes, 2015).

Considerando-se   o  mundo  globalizado  de  rápidas  transformações,  o
PROLICENMUS tinha sua matriz curricular organizada em cinco eixos: Execução
Musical, Estruturação Musical, Tópicos em Educação, Formação Geral, Condução e
Finalização.  Cada  um  destes  eixos  possuía  interdisciplinas  que  promoviam  a
formação musical e artística, a formação musicopedagógica e a formação para o uso
pedagógico e musical de novas tecnologias da informação. O contato direto com os
materiais do curso permitiu aos envolvidos a revisão de conteúdos e a construção de
novos conhecimentos em relação aos aspectos mencionados. 

Em relação  às  questões  pedagógicas,  destaca-se  o  modelo  de  avaliação
adotado no PROLICENMUS, que previa três níveis de avaliação: 

 Avaliação N1, onde se tinha como objetivos a observação e a análise em
registros semanais do processo de estudo e do compromento cotidiano dos
alunos; 

 Avaliação N2, quando se observava a capacidade de cada aluno efetivamente
demonstrar  conhecimento de um dado conteúdo mínimo, mas também de ir
além  do  domínio  desse  conteúdo  em  si,  apresentando  ainda  um
posicionamento crítico-reflexivo frente às abordagens apresentadas e à sua
própria prática pedagógica. Essa avaliação ocorria sempre ao final de cada
semestre, sob a forma de provas mais-ou-menos convencionais; e

 Avaliação N3, onde o onde o aluno apresentava,  publicamente,  em forma
presencial  coletiva, os resultados práticos de seus estudos e/ou pesquisas
(Nunes, 2010). A diferença da N3, em relação aos dois níveis anteriormente
descritos, está em seu caráter integrador, pois essas avliações eram sempre
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baseadas no resultado do trabalho de grupos, os quais recebiam a mesma
nota para fins de constituição do conceito final. 

Estas avaliações eram realizadas com suporte tecnológico: A N1 era realizada
virtualmente, através da verificação da interação do aluno com o material de estudo
disponibilizado pelo Moodle, a partir das tarefas solicitadas (questionários, fóruns,
chats);  a  N2,  que obrigatoriamente era presencial,  se valia  das tecnologias para
gravação  e  compartilhamento  de  arquivos  de  vídeo;  já  a  N3,  mesmo  realizada
integralmente  na  modalidade  presencial,   incluía,  sempre,  vencer  o  desafio  de
empregar recursos de apoio e suporte tecnológico para gravação e edição de som e
imagem, tarefa executada sempre coletivamente, no próprio polo ou em conjunto
com os demais polos do curso. A avaliação é, sem dúvida, um tema muito complexo,
cujas  adaptações  e  contextualizações,  além  de   aspectos  musicopedagógicos,
devem respeitar ainda os Regimentos Internos das IEs, nas quais ex-tutores atuam
agora como docentes; todavia, este modelo também tem se mostrado eficaz nos
atuais contextos de trabalho. 

Para além dos aspectos pedagógicos, o contato com outra modalidade de
ensino, qual seja o ensino a distância, até então inédita na área musical formal de
graduação  no  Brasil,  fez  os  então  colaboradores  desenvolverem  habilidades  e
competências para o trabalho com novas tecnologias da informação e comunicação.
Em primeiro lugar, enquanto tutores, foi  preciso entender a natureza e a filosofia
desta modalidade, que não é a simples transposição de um sistema presencial para
o virtual. Assim, foram desenvolvidas tais habilidades e competências a partir  da
construção de novos conhecimentos. Esta construção passou pela prática, com a
exploração do ambiente virtual de aprendizagem do curso (Moodle) e dos softwares
desenvolvidos para o ensino de Musicalização (MAaV) e de Instrumentos (Ebook
Teclado e Ebook Violão Acompanhamento), bem como de um software próprio para
criação de videoaulas interativas (ViA), desenvolvido por Rodrigo Schramm (Nunes e
Schramm,  2011).  No  caso  específico,  a  atuação  ocorria  como  tutores  da  ID
Seminário  Integrador  Teclado,  que  utilizou  o  método  Ebook  Teclado
Acompanhamento, o qual consistiu em um site com função de repositório de objetos
virtuais  de  aprendizagem  aplicados  ao  ensino  de  teclado,  onde  se  encontram
partituras,  vídeos,  animações,  hipertextos,  e  links  para  referências  externas  na
internet (http://www.caef.ufrgs.br/produtos/ebook_teclado/).

Como tutores de sede, havia a função de administrar os materiais que seriam
disponibilizados aos alunos, o que  incluía ter conhecimentos para, eventualmente,
até  mesmo  adaptar  estes  materiais  interativos,   a  fim  de  que  fossem  os  mais
adequados  possível  às  novas  tecnologias  e  a  cada  grupo  específico.  Tinha-se
sempre em vista o estudo independente, promovendo a autonomia daqueles alunos,
em especial;  mas  os  materiais  produzidos durante  o  PROLICENMUS continuam
disponíveis online, e ainda hoje são constantemente utilizados por todos, formados e
formadores,  em  seus  novos  cotidianos,  seja  da  Educação  Básica,  seja  na
Universidade. Do mesmo modo, as ferramentas utilizadas para elaborá-los hoje são
fundamentais para novos planejamentos pedagógicos desses então tutores e agora
estudantes de pós-graduação ou já professores universitários. E não apenas isso; a

6

http://www.caef.ufrgs.br/produtos/ebook_teclado/


XII - Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
I - Congresso Internacional de Ensino Superior a Distância

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015
UNIREDE

partir  da  experiência  do  PROLICENMUS,  o  uso  das  TICs  assumiu  uma  nova
perspectiva na prática docente desses profissionais, contribuindo para a formação
de professores de Música que consideram as transformações advindas das TICs
como uma realidade social e cultural com influência definitiva, inclusive, no processo
de aprendizagem em âmbito social.  Cabe salientar que os materiais didáticos do
PROLICENMUS, frequentemente, aparecem como primeiras alternativas em sites de
busca sobre diversos assuntos relacionados à formação de professores de Música,
principalmente em modalidade a distância mediada por TICs. Tal fato comprova que
estão sendo constantemente acessados em diversas partes do Brasil.

Durante  a  tutoria  no  PROLICENMUS,  os  então  tutores  experimentaram a
construção de conhecimentos necessários à docência universitária em um curso de
Licenciatura  em  Música.  Esses  conhecimentos,  que  vão  muito  além  dos  aqui
expostos,  tem permitido  a  eles  assumirem uma postura  mais  sólida,  concreta  e
segura no que se refere aos conteúdos e às práticas que realizam em sala de aula,
agora  como  alunos  de  programas  de  pós-graduação  e  como  professores
universitários.

Gente: construção de aspectos sociais

Nunes descreve o Gente, terceiro pilar do modelo teórico CDG, como

“[...] dependendo do contexto e de suas condições, dependendo de quem se expressa
e para quem ou como o faz, a expressão Gente pode até mesmo mudar o emissor e o
destinatário,  subvertendo  a  ordem  supostamente  já  tão  conhecida  de  “mundos
interiores e exteriores” (Ex: Com a gente, no sentido de conosco; e com a gente, no
sentido de com aqueles ou com todos). Esse trânsito de direção ambivalente está na
essência da Itinerância (de papéis e responsabilidades).” (Nunes, 2015).

A formação individual, nas dimensões Cante e Dance foi complementada pela
composição do ser e estar no grupo, por meio do trabalho coletivo e colaborativo, e
do relacionamento entre os diversos atores do processo:  professores,  tutores de
sede e residentes, gestores e alunos. 

Oferecido em quatro das cinco regiões geográficas do país, em cidades da
capital  e  também do  interior,  cada  polo  possuía  sua  identidade  enquanto  grupo
social  e  cultural.  Contudo,  a  diversidade  também  se  apresentava  nas  questões
musicais,  pelos  diferentes  níveis  de  conhecimentos  musicais;  questões
pedagógicas, diferentes níveis de conhecimentos e experiência de prática em sala
de aula; geracionais, nas diversas idades; e, de objetivos, posto que alguns estavam
fazendo o curso por prazer, outros por uma exigência formal e de empregabilidade,
outros  para  iniciar  uma  carreira,  outros  como  uma  opção  para  uma  eminente
aposentadoria.

Na  condução das atividades  realizadas  no  polos  pelos  tutores  residentes,
além de considerar as necessidades do estudante a distância, era preciso observar
as  características  específicas de cada indivíduo,  respeitando suas dificuldades e
seus desafios, incentivando e investindo em superações, valorizando e explorando
suas qualidades em benefício de todos, sem subestimar a importância do trabalho
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para a promoção da autonomia discente. 

No  papel  de  tutores  itinerantes,  essa  situação  tornava-se  ainda  mais
complexa, visto que, além de incluir um acompanhamento regular e sistematizado,
este era esporádico, com menor tempo de convivência presencial. Por outro lado, o
contato  com  mais  de  um  polo,  permitia  maior  discernimento   sobre  o  que  era
específico de cada indivíduo ou grupo, e o que era geral,  a partir  da análise da
receptividade  e  da  interação  com as  UEs  e  do  processo  de  aprendizagem dos
alunos  desses  diferentes  grupos.  Essa  situação  permitiu  uma  ampliação  no
entendimento do todo, servindo de subsídios para a colaboração na coautoria das
Unidades  de  Estudo  da  interdisciplina  Seminário  Integrador  Teclado  e  Tópicos
Especiais,  tornando-as paulatinamente  mais  e mais  próximas  da  realidade  dos
alunos.

Como tutora na Universidade, e mais tarde professores, alguns dos tutores já
aprovados em concursos para a doência participaram da correção compartilhada
das avaliações dos alunos, o que lhes permitiu conhecê-los ainda melhor, mesmo
aqueles com os quais não tínham contato presencial, seja por meio dos vídeos, dos
trabalhos  escritos e/ou  da  comunicação  via  Moodle.  Essa  posição  aliada  à
participação na elaboração das UEs, assim como ao contato direto com os demais
tutores e professores favoreceu a esse grupo particular uma melhor compreensão
da  proposta  pedagógica,  seus  fundamentos,  procedimentos,  seus  materiais
didáticos,  os  critérios  de  avaliação  dela  decorrentes  e  inclusive  das  escolhas
administrativas, facilitando a transferência destes modelos e dessas decisões aos
alunos.

O exercício de tantas e tão diferentes funções, em muitas ocasiões, obrigou o
grupo  de  tutores  à  reflexão  profunda,  com  vistas  a  evitar  a  confusão  entre
papéis/personagens e a própria personalidade enquanto indivíduo. A propósito tais
condições, mesmo  que, caminhando juntas e sobrepostas, também são e deveriam
permanecer  independentes  uma da outra.  Assim,  em  diferentes  momentos,  por
exemplo,  foi necessário  manter  a  neutralidade  para  preservar  a  integridade;  em
outros,  foi  necessário  coragem  para  se  posicionar,  sob  condições  nem  sempre
amenas. A experiência de viver a itinerância de papéis e de conviver com “a gente
alunos”,  com “a  gente  demais  tutores”,   com  “a  gente  gestores”...  com  “a  gente
todos”, enfim,  sem dúvida permitiu o exercício e a construção do docente que sabe
se conduzir e escolher, excluindo ou incluindo “gente outro” e “gente si mesmo”, ao
considerar necessidades e valores próprios e da realidade, em que se encontre.

Considerações Finais

Ao encerrar-se este texto, as autoras decidem passar a falar em primeira pessoa,
deixando  um  testemunho  que  também  representa  a  voz  de  seus  colegas,
previamente consultados e com os quais continuam a ter contato profissional, de
coleguismo e até de amizade.

Ao ingressarmos na carreira docente universitária, apesar de nos depararmos com
novos desafios, percebemos que a experiência de tutoria no PROLICENMUS tinha

8
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contribuído para a construção de uma identidade docente consistente, preparando-
nos  para  a  prática  universitária. Por  um  lado,  favorecendo  a  construção  e  a
aquisição  permenentes  do  conhecimento  da  própria  área,  qual  seja  formação
musical, com todos os seus desobramentos e implicações; por outro, favorecendo a
capacidade de identificar possibilidades e de agir do contexto de aplicação de tais
conhecimentos,  incluindo  as  pessoas  nele  envolvidas  como  coautores  de  um
processo  que  transcende  vaidades  individuais,  quais  sejam,  tempos,  lugares  e
pessoas  da  escola,  em  seus  diferentes  níveis;  e,  sobretudo,  a  honestidade
vocacional, o comprometimento pessoal e o respeito com o trabalho a ser realizado.
Essa não nos parece ser função nem a perspectiva primeira da tutoria, geralmente
entendida como mero apoio circunstancial e passageiro de uma relação mais forte,
compreendida  “entre”  professores  e  alunos,  sem,  necessariamente,  possuir
identidade própria. Mas a experiência, da qual tivemos a felicidade de participar se
mostrou imensamente eficaz para a prática profissional  que exercemos hoje, como
docentes universitárias.

Mas resta ainda um registro que nos parece importante: a despeito de possuir
PPC, materiais didáticos e equipe capacitada, e de ter obtido conceitos máximos e
formado profissionais competentes e com alto índice de inserção nos espaços de
trabalho,  até  o  momento,  não  foram  oferecidas  novas  turmas  do  curso  de
Licenciatura em Música, modalidade EaD, da UFRGS. Ao observarmos a quantidade
de tutores oriundos do PROLICENMUS, que hoje são professores universitários e/ou
estudantes de programas de pós-graduação,  concluímos que além da lacuna na
formação de professores em Música para a Escola Básica, essa situação também
afeta a capacitação de formadores de professores universitários.

Finalizamos este relato gratas pela oportunidade de termos participado deste
projeto inédito e arrojado, que não nos considerou apenas como “recurso humano
descartável”, mas também como pessoas dignas de respeito e merecedoras de um
espaço de formação, aprendizes, ensinando-nos a sonhar com a possibilidade de ir
além de um mero trabalho sem expressão e remunerado por bolsa,  ensinando-nos
 a fazer música de e com qualidade, numa perspectiva ainda mais ampla do que
apenas o virtuosismo. O projeto para continuidade desde modelo de curso EAD,
acontecido no Programa Pró-Licenciaturas, encontra-se há algum tempo em debate,
posto não se enquadrar rigorosamente no formato da Universidade Aberta do Brasil
e,  devido  a  isso,  encontrar  dificuldades  legais  para  os  atuais  modos  de
financiamento.  Não  sabemos  o  que  acontecerá  com  ele;  mas  sabemos  que  a
semente plantada em cada licenciado, que nos foi e ainda será dado o privilégio de
formar, germinará em muitas salas de aula pelo Brasil. Eis então o instante, no qual
uma  brincadeira  dos  tutores  do  PROLICENMUS,  pouco  a  pouco,  vai  se
consolidando como verdade: “Somos tutores... Um dia, professores. Quem sabe até
doutores, em futuros promissores!1” 

1 Na UE 17  da interdisciplina Música Aplicada, o plano de ensino previa o estudo de rimas, 
prosódia, métrica de versos e de compassos, composição de microcanções, e conteúdos afins. 
Exemplificando uma das tarefas solicitadas, os tutores da universidade, jocosamente e 
acompanhado de coreografia, gravaram uma videoaula com esse “grito de guerra”, numa tentativa
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professores de Música.

10

http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/article/view/211
http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13736


 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

APRENDIZAGEM EM REDE: ESTUDO DE CASO DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA A AVM 

FACULDADE INTEGRADA 

Denize de Souza Amorim1, Fabio Maia de Souza2  

1denizeamorim@avm.edu.br 

2fabio@avm.edu.br  

Resumo – O presente artigo tem como objetivo apresentar o relato de experiência do 
desenvolvimento da Atividade de Aprofundamento Acadêmico realizada nos cursos de 
graduação da AVM Faculdade Integrada, ofertados na modalidade a distância, no que 
se refere ao desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na 
construção do conhecimento colaborativa e interativamente em ambientes virtuais de 
aprendizagem. Analisamos as interações em diferentes disciplinas de 6 cursos onde a 
atividade foi desenvolvida e, paralelamente, realizamos uma pesquisa bibliográfica, 
buscando dialogar com autores que tratam dos temas relacionados à interação em 
ambientes online, à aprendizagem colaborativa, às metodologias para a educação 
online e aos ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), dentre outros. Concluímos 
que a atividade analisada atende aos objetivos de potencializar a aprendizagem 
colaborativa e a construção de uma inteligência coletiva de saberes, visto que busca 
contextualizar e problematizar temas que fazem parte do cotidiano dos alunos, e atende 
aos objetivos de motivar e potencializar nos discentes a autoria e a cocriação diante da 
informação disponibilizada. 

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa, Construção do Conhecimento, Educação 
a Distância, Inteligência Coletiva, Interação. 

Abstract - The following article has the goal to present the development  experience 
with Academic Deepening Activity, made in the graduation courses of AVM Faculdade 
Integrada, delivered in distance models. It presents strategies development to distance 
learning, based on collaborative knowledge building and interactivity of virtual 
environments of learning. We analyzed interaction in different  disciplines of six courses 
which activity was developed and, in parallel, we did a bibliographic research seeking for 
a dialogue with the authors whose approaches are the interaction in online 
environments,  the collaborative learning, the methodologies to online education and the 
Virtual Learning Environments (VLEs), among others. We concluded that the analyzed 
activity considers the objectives of enhance the collaborative learning and the building of 
a collective knowledge intelligence, due to the fact that seeks to create a background 
and discuss problems that are part of students life. Besides, it considers the goal to 
stimulate teachers and make them more powerful to be authors and created together 
with the available information. 

Keywords: Collaborative learning, Building Knowledge, Distance Education, 
Collective Intelligence, Interaction. 
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1. Introdução 

No cenário contemporâneo da Educação, as variadas ferramentas tecnológicas e 
digitais permitem o desenvolvimento de metodologias que colocam o aluno como 
sujeito ativo do processo de ensino aprendizagem, tornando-o co-autor na 
construção do conhecimento através da troca, participação e colaboração possíveis 
no ambiente online. Dentro deste contexto, o aluno é incentivado a buscar novas 
informações em fontes digitais para complementação e aprofundamento das 
temáticas específicas discutidas nos cursos, a desenvolver conexões de conteúdos 
e ideias a partir de diferentes plataformas e a interagir com diferentes atores do 
processo educativo (alunos, professores e tutores), favorecendo assim a 
aprendizagem colaborativa, participativa, contextualizada e significativa. 

As tecnologias digitais presentes na vida dos alunos e nos ambientes virtuais 
de aprendizagem possibilitam uma interação com a informação que modificam a 
forma como os mesmos recebem o conteúdo presente nelas, visto que hoje é 
possível realizar pesquisas em diversos links e em gêneros textuais variados 
capazes de torná-los autores da própria leitura, independente do texto inicialmente 
disponibilizado. Isso os leva não só a selecionar o conteúdo que melhor se 
adequada a seu pensamento, como também a criticá-lo, analisá-lo e modificá-lo, de 
acordo com seu interesse. “Ao contrário da televisão, os consumidores da internet 
também são produtores, pois fornecem conteúdo e dão forma à teia”. CASTELLS 
(2011, pg. 439).  

Sendo assim, ao motivar a interação de saberes e inteligências para a 
construção coletiva do conhecimento, bem como a conexão com interfaces de 
pesquisa através de metodologias que promovam a aprendizagem colaborativa, um 
ambiente virtual e uma metodologia de ensino-apredizagem que se propõem 
interativas devem levar em conta a orientação de SANTOS (In: SILVA, 2010, p. 46) 
de que “Os materiais didáticos e as diversas tecnologias devem ser pré-textos para 
que novos textos sejam construídos. Mesmo assim, estes pré-textos devem ser 
obras abertas a cultura das diferenças”.  

Diante disso, a Educação deve propiciar um ambiente de aprendizagem 
flexível e interativo, permitindo que as informações disponíveis para os alunos não 
estejam centralizadas em apenas um lugar e/ou pessoa, mas que possa estar aberta 
a uma análise crítica do aluno e que gere novos links, novas leituras, novas 
reflexões e novas descobertas. Desse modo, favorece o processo de construção do 
conhecimento por meio do posicionamento crítico e reflexivo do aluno diante dessas 
informações, da junção de ideias e do desenvolvimento de atividades interativas e 
colaborativas. Considerando essas premissas básicas, a educação assume 
características polifônicas baseadas na interação e na colaboração, dando voz para 
diferentes sujeitos no processo de construção do conhecimento, por meio da 
aprendizagem em rede. Permitindo assim romper com o caráter monofônico da 
educação tradicional, que coloca o professor com o centro do processo educativo, 
como centro emissor dos conteúdos e considera os alunos como meros receptores 
de informações.   
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Aprendizagens permanentes e personalizadas através de navegação, 
orientação dos estudantes em um espaço do saber flutuante e 
destotalizado, aprendizagens cooperativas, inteligência coletiva no centro 
de comunidades virtuais, desregulamentação parcial dos modos de 
reconhecimento dos saberes, gerenciamento dinâmico das competências 
em tempo real... esses processos sociais atualizam a nova relação com o 
saber. LÉVY (1999, p. 177) 

Levando em conta as reflexões anteriores, o presente artigo tem como 
objetivo apresentar o relato de experiência dos cursos de graduação da AVM 
Faculdade Integrada, ofertados na modalidade a distância, no que se refere ao 
desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na construção 
do conhecimento colaborativa e interativamente em ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, buscando dialogar 
com autores que tratam dos temas relacionados à interação em ambientes online, à 
aprendizagem colaborativa, às metodologias para a educação online e aos 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), dentre outros. A partir das observações 
em disciplinas de diferentes cursos e com os referenciais teóricos pesquisados, 
foram analisadas as estratégias de aprendizagem colaborativa desenvolvidas e as 
suas contribuições para o processo de construção do conhecimento dos discentes. 

2. Aprendizagem Colaborativa e em Rede  

A inteligência se forma culturalmente e em sociedade e, como assinala KENSKI 
(2010, p. 21), “O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe 
são contemporâneas.” Assim, na sociedade contemporânea as tecnologias digitais 
transformam as diversas formas de interação social, dentre elas as suas formas de 
comunicação e de construção do conhecimento. A inteligência não pertence a uma 
única pessoa, ela está disponível para ser partilhada, criticada, analisada e não mais 
apenas transmitida. 

 

“Em nossas interações com as coisas, desenvolvemos competências. Por 
meio de nossas relações com os signos e com a informação adquirimos 
conhecimentos. Em relação com o outros, mediante iniciação e transmissão, 
fazemos viver o saber. Competência, conhecimento e saber (que podem 
dizer respeito aos mesmos objetos) são três modos complementares do 
negócio cognitivos, e se transformam constantemente uns nos outros. Toda 
atividade, todo ato de comunicação, toda relação humana implica um 
aprendizado. Pelas competências e conhecimentos que envolvem um 
percurso de vida para alimentar um circuito de troca, alimentar uma 
sociabilidade do saber.” (LÉVY, 1998, p. 27). 

Entretanto, é importante destacar que o desenvolvimento de práticas 
educativas inovadoras não se sustenta com a simples inserção de recursos 
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tecnológicos digitais. É necessário utilizar-se de metodologias problematizadoras 
que favoreçam a interação e a colaboração entre os sujeitos do processo educativo. 
Também se deve estar atento a estas premissas na Educação a Distância (EaD). A 
presença de diferentes recursos tecnológicos na EaD não é garantia de inovação no 
processo de ensino-aprendizagem e podem ajudar a reproduzir e reforçar 
metodologias tradicionais de ensino, com base na recepção, reprodução e 
memorização dos conteúdos. Desta forma, a EaD deve considerar que o  processo 
ensino-aprendizagem participativa e colaborativa é sinônimo de interferência, de 
escolha, de modificação e de construção conjunta mediada pelos mais diferentes 
recursos digitais.  

Mesmo na educação a distância, as interações mútuas são fundamentais 
para o estabelecimento de um processo problematizador (conforme propõe 
Paulo Freire), opondo-se ao modelo que funda-se no simples ensino online, 
baseado em apostilas digitais e teste automatizados de múltipla escolha, ou 
seja, na interação relativa. PRIMO (2008, p. 231) 

Nesse contexto, nos cursos de EaD deve-se conjugar estratégias voltadas 
tanto para a aprendizagem individualizada quanto para a aprendizagem 
colaborativa. O desenvolvimento de atividades colaborativas a partir da utilização 
das mídias digitais pode ajudar a romper como modelo unidirecional (monofônica) e 
propiciar o estabelecimento de ensino bidirecional (polifônico), possibilitando o 
encontro virtual dos diferentes sujeitos do processo educativo, objetivando a 
aprendizagem colaborativa, o encontro de saberes e a criação de uma inteligência 
coletiva. 

A importância da construção da inteligência coletiva dá-se pelo fato de que, 
ao interagir com o outro, os saberes se complementam e, em grupo, o aluno é capaz 
de ampliar o desenvolvimento das suas competências. Através da troca, do diálogo, 
da negociação, constrói-se um saber partilhado, muito além da soma de saberes 
individuais, onde os conhecimentos unificam-se e transformam-se através das 
experiências individuais, das dúvidas, das inquietações e do aprendizado 
compartilhado. 

 
O que consolida uma inteligência coletiva não é a posse do conhecimento – 
que é relativamente estática -, mas o processo social de aquisição do 
conhecimento – que é dinâmico e participativo -, continuamente testando e 
reafirmando os laços sociais do grupo social.  JENKINS (2009, p.88) 

Neste momento é importante diferenciar aprendizagem colaborativa de 
aprendizagem cooperativa. A diferença parte do pressuposto de que trabalhar em 
cooperação é realizar uma divisão de tarefas que são feitas individualmente, sem a 
interferência do outro para uni-las ao final do trabalho. Já a aprendizagem 
colaborativa visa um trabalho conjunto, onde todas as etapas são desenvolvidas por 
todos os integrantes do grupo, que analisam, discutem, modificam, interferem e 
criam em colaboração. 
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A aprendizagem cooperativa é essencialmente um processo de divisão do 
trabalho: os participantes concordam em ajudar uns aos outros em 
atividades dirigidas a atingir as metas individuais de cada pessoa. Por sua 
vez, na colaboração cada membro do grupo contribui para resolver 
conjuntamente um problema. (ONRUBIA, COLOMINA e ENGEL, In. COLL e 
MONEREO (Org.), 2010, p. 209-210). 

É partir desse cenário que somos desafiados a promover e desenvolver 
metodologias que potencializem a interação, a construção coletiva do conhecimento 
e a aprendizagem colaborativa em rede, visto que segundo APARICI (2010, p.137) 
"a aprendizagem colaborativa nasce e responde a um novo contexto sociocultural 
onde se definem o "como aprendemos" (socialmente) e o "onde aprendemos" (na 
rede).”  

O desafio principal da educação online é disponibilizar um espaço de autoria 
coletiva que permita o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem significativa 
e contextualizada. Favorecendo assim, a construção de um espaço colaborativo de 
aprendizagem baseada na problematização, na geração de hipóteses e conclusões, 
no compartilhamento de questionamentos, na realização de pesquisas envolvendo 
os diferentes sujeitos do processo educativo (alunos, professores e tutores) de modo 
que estes possam trocar experiências, compartilhar conhecimentos e interesses 
específicos potencializando o aprendizado de todos os envolvidos. 

 

A aprendizagem colaborativa por si só não se sustenta diante das múltiplas 
informações, das explicações complexas e dos diferentes conceitos, 
paradigmas e pontos de vista que o pesquisador encontra no ciberespaço. 
É preciso trazer as dúvidas para que alguém mais do grupo possa interagir 
e manifestar suas opiniões, da maneira aberta. OKADA (2008, p. 10) 

Nesse contexto, a Educação a Distância necessita romper com as 
metodologias de ensino e aprendizagem tradicionais permitindo o desenvolvimento 
de estratégias pedagógicas que agregue diferentes tecnologias de informação e 
comunicação favorecendo a construção do conhecimento em rede e estimulando a 
aprendizagem colaborativa. Levando assim os alunos realizarem parcerias de 
coautoria na construção do processo educativo.  
 

3. Atividade de Aprofundamento Acadêmico: uma estratégia voltada para a 
aprendizagem em Rede 

A AVM Faculdade Integrada é uma Instituição de Ensino Superior localizada no 
Estado do Rio de Janeiro, credenciada pelo MEC (1.663 de 06 de outubro de 2006) 
para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância e pós-graduação 
presenciais e EaD. Atualmente, a IES oferece 06 cursos de graduação na 
modalidade à distância (Bacharelado em Administração, Pedagogia e Superiores de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Gestão Hospitalar e 
Gestão Pública) exclusivamente no Estado do Rio de Janeiro.  Além de diferentes 
cursos de especialização nas áreas de Educação, Direito, Gestão, Saúde e 
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Tecnologia da Informação. 

As estratégias de aprendizagem dos cursos de graduação são desenvolvidas 
de forma complexa e integrada e estão voltadas para dois enfoques: 
autoaprendizagem e aprendizagem colaborativa, agrupadas em momentos à 
distância e presencial. As atividades de autoaprendizagem estão voltadas para 
leitura do material instrucional, exercícios on-line e prova presencial. As atividades 
de aprendizagem colaborativa utilizadas nos cursos são o fórum temático, a 
atividade do encontro presencial e a Atividade de Aprofundamento Acadêmico 
(Atividade de AA).  

Neste presente estudo iremos apresentar a Atividade de Aprofundamento 
Acadêmico com uma estratégia importante para o favorecimento da construção do 
conhecimento colaborativo e em rede. 

A cada início de semestre, as coordenações dos cursos de graduação junto 
com a equipe docente (professores e tutores) definem a temática geradora do 
semestre. A escolha do tema gerador semestral tem como princípio os marcos legais 
estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de 
Educação (CNE): Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999), Educação em 
Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº1/2004) e Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução 
CNE/CP nº1/2004). 

Ao longo dos últimos semestres, já foram trabalhados diferentes temáticas 
problematizadoras como Violência na Escola/Doméstica/Trabalho; Problemática do 
lixo/reciclagem; Inclusão no Ambiente Escolar e nas Empresas; Rio+20; 
Dependências químicas; Ocupação dos Espaços Urbanos; Ditadura Militar e 
Diversidade Étnica Racial. 

No decorrer do semestre, o corpo docente desenvolve a temática geradora 
articulada com o conteúdo das disciplinas em todos os cursos de graduação, 
possibilitando desta forma o desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar. 

A estratégia mais utilizada pelo corpo docente para o desenvolvimento da 
proposta do tema gerador semestral é por meio da Atividade de Aprofundamento 
Acadêmica (Atividade de AA).  

A Atividade de AA tem como princípio a construção do conhecimento 
colaborativo dos alunos envolvendo a articulação do conteúdo de cada disciplina 
com o tema gerador, favorecendo a reflexão de questões do cotidiano no contexto 
da formação. Ao final de cada disciplina, cada grupo de alunos elabora um produto 
relacionado à atividade de AA, tais como artigos, relatórios, apresentações 
eletrônicas, gravações em podcast, blogs, páginas wikis, revistas eletrônicas, vídeos 
no Youtube, entre outros. 

Durante a vigência das disciplinas, os alunos formam grupos de 02 a 06 
componentes. A atividade de AA é desenvolvida no AVA em uma área especial 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

7 

denominada de Ambiente de Grupo. Neste espaço, os componentes do grupo 
interagem e trabalham colaborativamente de forma síncrona (Chat) e assíncrona 
(Fórum). Além disso, os alunos disponibilizam ali os materiais pesquisados para 
construção da atividade (links, reportagens, artigos, etc), suas ideias, dúvidas para a 
tutoria, considerações sobre as postagens dos demais colegas, etc. No final da 
disciplina, cada equipe de trabalho deverá postar o produto final na Atividade de AA 
no próprio Ambiente de Grupo.      

O tutor responsável pela disciplina realiza o acompanhamento do 
desenvolvimento da Atividade de AA, desde a formação grupo até a postagem do 
produto final.  

Durante a elaboração da Atividade pelos grupos, a tutoria fornece apoio 
esclarecendo dúvidas, indicando materiais de apoio complementares e fazendo a 
análise preliminar dos materiais produzidos. No momento da avaliação da 
aprendizagem do grupo, o tutor faz uma análise do produto desenvolvido segundo 
critérios previamente estabelecidos. Caso os objetivos não tenham sido alcançados, 
o tutor apresenta feedback destacando aspectos como os erros cometidos, a 
necessidade de análise crítica dos conteúdos, a importância da produção baseada 
em critérios acadêmicos e da valorização da opinião e da experiência dos outros 
componentes do grupo na construção do conhecimento. 

 

4. Considerações Finais 
A possibilidade de uso das tecnologias digitais pode favorecer o rompimento de 
modelos de EaD baseados exclusivamente em estratégias de aprendizagem 
individualizada.  A presença das Tecnologias de Informação e Comunicação e da 
Internet pode possibilitar o desenvolvimento de novas metodologias que permita o 
processo de construção do conhecimento de forma crítica, ativa, reflexiva e 
colaborativa.   

A Educação na Era Digital, segundo Silva (2011, p.94) permite que o aluno 
contemporâneo seja “não mais o que se submete às récitas da emissão, mas o que, 
não se identificando apenas como receptor, interfere, manipula, modifica e, assim, 
reinventa mensagem.” Sendo assim, é importante o desenvolvimento de atividades 
que levem os alunos a assumirem um posicionamento crítico e reflexivo frente às 
informações apresentadas, que os estimule na busca informações em diferentes 
formatos (textos, imagens, sons, vídeos) e a relacionarem essas diferentes 
informações e construírem conhecimentos de forma colaborativa por meio de 
diversas interfaces e mídias.  

Considerando as reflexões apresentadas neste artigo, a Atividade de 
Aprofundamento Acadêmico desenvolvida nos cursos de graduação a distância da 
AVM Faculdade Integrada apresenta-se com uma estratégia viável de aprendizagem 
ativa e colaborativa mediadas por artefatos digitais, já que esta possui princípios 
voltados para compartilhamento e troca de informações, saberes e experiências 
entre os alunos e tutores. 
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Resumo – O trabalho apresentado relata a experiência do curso de Licenciatura 
em Biologia na modalidade a distância da Universidade Estadual de Santa Cruz, 
na realização das atividades integradoras como metodologia de estudo 
interdisciplinar. Esta proposta foi desenvolvida pela coordenação e equipe 
pedagógica do curso, envolvendo ações conjuntas e coordenadas na forma de 
projetos multi e interdisciplinares que resultaram em mapas conceituais, 
diagnóstico das situações-problema, projeto de intervenção, planos de manejo, 
“making of” e outros. Foram cinco atividades integradoras nos módulos II, III, IV, VI 
e VII, que possibilitaram a integração dos conteúdos de diversas áreas de 
conhecimento, uma construção processual a partir de um tema central. As 
diferentes atividades e a riqueza de materiais produzidos pelos alunos 
possibilitaram uma experiência enriquecedora de interdisciplinaridade, vencendo 
as inúmeras barreiras da formação tradicionalmente disciplinar dos professores e 
dos alunos. 

Palavras-chave: atividade integradora, interdisciplinar, Biologia, EaD 

Abstract – The work presented reports the experience of Biology Degree course in 
the distance the State University of Santa Cruz, in carrying out activities such as 
integrative interdisciplinary study methodology. This proposal was developed for 
coordinating and teaching staff of the course, involving joint and coordinated 
actions in the form of multi and interdisciplinary projects that resulted in conceptual 
maps, diagnosis of problem situations, intervention design, management plans, 
"making of" and other. There were five integrative activities in the modules II, III, IV, 
VI and VII, which made possible the integration of content from different fields of 
knowledge, a procedural building from a central theme. The different activities and 
the wealth of material produced by the students allowed an enriching experience of 
interdisciplinarity, overcoming the numerous barriers of traditionally disciplinary 
training of teachers and students. 

Keywords: integrative activities; interdisciplinary; Biology, Distance Education. 
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1 Introdução 

O curso de Licenciatura em Biologia EaD da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) foi concebido no âmbito do Consórcio Setentrional de IPES originário de 
discussões da UNIREDE, com uma proposta curricular inovadora de formação 
interdisciplinar do licenciado, superando as fragmentações que a excessiva 
disciplinaridade trouxe aos currículos de Biologia. Toda a concepção curricular do 
curso foi estruturada em módulos e eixos temáticos transversais com objetivo de 
formar um educador diferenciado, capaz de entender o processo de 
produção/construção do conhecimento biológico, afinado com as demandas da 
sociedade, aprendendo a identificar problemas e a apresentar soluções. 

O curso é desenvolvido em 8 módulos/semestres, cada módulo estruturado 
em três eixos temáticos: Biológico, que focaliza um ou mais processos biológicos , 
numa perspectiva eco-evolutiva; Biologia, Sociedade e Conhecimento (BSC), que 
situa os conhecimentos como produções humanas em um contexto histórico, social, 
político e ambiental e Pedagógico, que trabalha os fundamentos e metodologias 
para a prática docente. Cada eixo está organizado em unidades específicas, 
relativas às diversas áreas do conhecimento. O eixo estruturante é o biológico, no 
qual os processos biológicos são problematizados, perpassam pelo instrumental 
didático-pedagógico e criam um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
atividades de investigação e de inter-relação teoria/prática. Nesta metodologia de 
ensino, o conhecimento se constrói com a percepção da inter-relação entre os 
fenômenos, salientando a complexidade dos processos biológicos e a adequação 
didático-pedagógica, evidenciando que, para se atingir um pleno entendimento do 
ensino e da produção das Ciências Biológicas, vários campos de conhecimento são 
acionados. Incorporam-se, assim, as mais recentes tendências de apresentação 
interdisciplinar e transversal dos conteúdos (PCN, 1997).  

Corroborando outras experiências de interdisciplinaridade (MIRANDA, 2009; 
SOUSA et al., 2013), este relato de experiência destaca a realização das Atividades 
Integradoras como uma prática bem sucedida da coordenação e equipe pedagógica 
do curso para desenvolver essa nova proposta metodológica de ensino, que nos 
desafiou a realizar um curso de licenciatura modular, interdisciplinar e a distância. 

 

2 A experiência da Atividade Integradora como prática interdisciplinar  

O curso de Licenciatura em Biologia EaD da UESC implementou esta nova 
formatação curricular associada a alternativas didáticas e pedagógicas com uma 
organização de conteúdos que transcende a visão compartimentada, fragmentada, 
na forma como historicamente se constituíram os currículos acadêmicos. Diferencia-
se pela reciprocidade e pela reversibilidade entre as temáticas estudadas, assim 
como a transversalidade no tratamento das questões teórico-metodológicas 
referentes ao exercício da ação docente e à investigação da prática pedagógica. 
Entretanto, a formação disciplinar dos professores e alunos do curso dificultou a 
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operacionalização desta proposta pedagógica diferenciada, surgindo a necessidade 
de implantar estratégias para a efetivação do processo ensino aprendizagem de 
modo interdisciplinar (CRISTO, 2013).  

Segundo Morin (2005), para atender a uma concepção interdisciplinar, é 
necessário pensar e desenvolver estratégias e metodologias para superar o 
paradigma que reduz e fragmenta o conhecimento. Para Ramos (2001, p. 49), “a 
competência associa-se à conjugação dos diversos saberes mobilizados pelo 
indivíduo na realização de uma atividade, dentre os quais se incluem os 
conhecimentos, as habilidades e os valores”. A proposta aqui apresentada como 
estratégia para auxiliar na aprendizagem interdisciplinar, baseou-se na concepção 
de que atividades integradoras deveriam estar vinculadas a um eixo integrador ou 
tema transversal que norteasse as ações. O tipo de atividade integradora foi definido 
em cada Módulo, caracterizado como um projeto de intervenção, produção de 
materiais didáticos e de atividades lúdicas entre outras, constituindo-se no meio 
através do qual os alunos puderam situar um problema ou conhecimento no seu 
ambiente cultural, social, econômico, político e natural e perceber como este o 
modifica e vice-versa. Além disso, essa atividade foi alicerçada na associação 
ensino-pesquisa, de modo que o processo de investigação contribuiu para os 
diversos “olhares”, interpretação e compreensão da situação problema (Projeto de 
Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Biologia-EaD, UESC, 2009, p.84).  

Outro aspecto importante da atividade integradora é a intenção de trazer para 
a formação acadêmica à distância metodologias inovadoras, provocando mudanças 
tanto de atitude quanto de abordagem metodológica e teórica. Trescastro e col. 
(2010) ressaltam que o desenvolvimento de trabalhos desta natureza, além de servir 
como método de ensino-aprendizagem e instrumento de avaliação do aluno, 
promove a interdisciplinaridade, a relação entre teoria e prática, o envolvimento dos 
alunos nas atividades e com a sua própria aprendizagem, o aproveitamento do 
tempo, o desenvolvimento de habilidades para trabalhar em equipe, a aplicação dos 
conteúdos estudados e o desenvolvimento de trabalhos com maior abrangência e 
profundidade, que possam ser publicados em eventos científicos. 

Desta forma, para atender a concepção interdisciplinar do curso foi 
necessário discutir e estabelecer estratégias que auxiliassem o professor a pensar o 
seu planejamento de ensino, de modo a contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade do aluno refletir, mobilizar e relacionar conhecimentos de várias áreas a 
fim de identificar e resolver um problema ou compreender um fenômeno sob 
diferentes pontos de vista. Foi necessário reformar o modelo ou paradigma de 
pensamento utilizado para produção do conhecimento, organizar o pensamento de 
modo sistêmico, relacionando o conhecimento das partes ao conhecimento do todo; 
entender que causa e efeito constituem um circuito retroativo e que o conhecimento 
deve ser re-examinado e re-construído, pois ele é resultante da tradução feita por 
pessoas, em determinada época e contexto. Esses são alguns princípios apontados 
por Morin (2005) para caminhar no sentido da construção do conhecimento de forma 
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interdisciplinar.  

Assim, o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Biologia EaD da 
UESC, modular e interdisciplinar, teve como desafio promover o processo ensino-
aprendizagem utilizando metodologias que propiciassem a quebra de barreiras 
espaço-temporais e que promovessem o processo considerando este paradigma. As 
Atividades Integradoras surgiram como proposta de unir transversalmente os 
conhecimentos e competências adquiridos para resolução de um projeto, resultando 
no que Fazenda (2001) denominou de policompetências. 

 

2.1 O planejamento das atividades integradoras  

As atividades integradoras foram propostas como instrumento efetivo para 
abordar os conteúdos estudados no módulo de forma interdisciplinar. Em cada 
Módulo, um tema integrador foi estabelecido levando-se em consideração os 
seguintes princípios: o tema integrador escolhido deve ser transversal a todo Módulo 
e estar vinculado ao universo imediato (cotidiano) do aluno; a atividade proposta 
deve levar o aluno a pensar, criar conhecimentos ou recriá-los; a atividade deve 
possibilitar a articulação entre conhecimentos do Módulo e o tema integrador; a 
realização da atividade deve estar apoiada no processo de ensino-pesquisa e a 
atividade integradora deve gerar um ou mais produtos para ser compartilhado por 
todos os agentes envolvidos no processo. 

Para auxiliar na construção e aplicação da atividade integradora, baseada nos 
princípios explicitados acima, foi indicado um coordenador junto a uma equipe 
multidisciplinar, com objetivo de vincular as atividades docentes à uma ação 
coordenada e orientada para o alcance de objetivos comuns, possibilitando a 
efetivação de um trabalho dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Segundo 
Fazenda (2001, p. 12), “a exigência interdisciplinar que a educação indica reveste-
se, sobretudo de aspectos pluridisciplinares e transdisciplinares que permitirão 
novas formas de cooperação, principalmente o caminho no sentido de uma 
policompetência”. 

De modo geral, as atividades integradoras seguiram uma mesma metodologia 
de trabalho com a sequencia de etapas descritas no quadro 1, distribuídas em 
blocos com duração de cerca de 1 mês para orientação e organização da atividade 
proposta, desenvolvida durante todo o módulo (semestre letivo). Deve-se destacar 
ainda a constante preocupação da coordenação com a inserção da pesquisa nas 
atividades integradoras, uma vez que, a partir da identificação de problemas de 
ensino, encaminhamentos de solução baseados em leituras e análise de resultados 
obtidos e argumentação é que se dá a construção do conhecimento. A proposta da 
pesquisa, como processo que permeia o ensino na graduação e em outros níveis é 
fortalecida por Charlot (2002, p. 91) ao afirmar que “.a pesquisa não deve servir para 
dizer ao profissional o que ele deve fazer, mas deve sim servir como instrumento 
para melhor entender o que acontece em seu cotidiano, na sua prática, para dar um 
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direcionamento e facilitar o entendimento de suas ações na busca da melhoria da 
qualidade do processo de construção do conhecimento.” 

Outro aspecto importante considerado foi o acompanhamento e a avaliação 
processual da atividade. Para isto foram definidas algumas estratégias e ferramentas 
com essa finalidade: os tutoriais, o making off e os mapas conceituais.  

 

Quadro 1: Etapas de planejamento e desenvolvimento das atividades integradoras. 

Etapas da atividade integradora 
Bloco 

I 
Bloco 

II 
Bloco 

III 
Bloco 

IV 

Planejamento da atividade (escolha e caracterização do 
problema ou objeto de estudo e local, definição da 
estratégia metodológica e produtos a serem gerados) 

X    

Elaboração do “making off”, mapas conceituais ou outras 
atividades solicitadas como ferramentas para o 
acompanhamento e avaliação processual 

X X X X 

Diagnóstico da situação problema no local escolhido e 
pesquisa bibliográfica e/ou de campo 

 X X  

Análise dos dados obtidos e elaboração dos produtos 
definidos (escrita do projeto e/ou artigo; de materiais 
didáticos ou de atividades lúdicas) como estratégia para 
resolver a situação-problema 

 X X  

Apresentação dos produtos gerados e avaliação do 
projeto com a participação dos atores 

   X 

Fonte: adaptado de Cristo (2013). 

 

O making of consistiu em um acervo documental (fotografias, sons, 
depoimentos, textos teóricos, etc) que indicou a linha argumental a ser seguida para 
a elaboração da atividade integradora de cada grupo, considerando a compreensão 
da situação-problema, a escolha do objeto de estudo e do local, a realização do 
diagnóstico, a elaboração de pesquisa bibliográfica e de campo e a elaboração e 
apresentação dos produtos finais. O making of foi uma ferramenta útil ao registrar 
como a atividade estava sendo realizada, pôde ser reexaminada e redirecionada, 
quando necessário, além de focalizar os processos em relação ao aprendizado 
interdisciplinar durante a execução do projeto. Possibilitou reflexão, tanto por parte 
dos alunos quanto da equipe de apoio, pois foi nesse “olhar para dentro” que muitas 
das ligações entre a teoria e a prática foram estabelecidas, onde o espírito crítico e a 
frustração, muitas vezes presente no “mundo real”, fizeram parte do aprendizado do 
aluno. A logística do making of foi deixada inteiramente nas mãos de cada grupo, 
com poder real de decisão, e não apenas seguiram indicações de uma tarefa dada. 

Já o mapa conceitual é um processo de organização do conhecimento que 
tem por objetivo auxiliar o aprendizado por meio de uma representação gráfica 
similar a um diagrama para indicar relações entre conceitos. Segundo Tavares 
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(2007) o mapa conceitual se apoia na teoria da aprendizagem significativa de David 
Ausubel, que menciona que o ser humano organiza o seu conhecimento através de 
uma hierarquização dos conceitos, permitindo organizar o conhecimento e aumentar 
a eficiência do aprendizado ao permitir estabelecer novas conexões entre conceitos 
e construir conhecimento com significado. 

Considerando que o mesmo grupo de conceitos pode ser organizado de 
várias maneiras, dependendo do foco do mapa, cada grupo de alunos apresentou 
um mapa conceitual diferente que foi sendo modificado à medida que os alunos 
adquiram mais conhecimento sobre o tema integrador. Isto aumentou a 
compreensão dos conceitos e, consequentemente conduziu a elaboração de um 
mapa mais rico, com um maior número de conexões. O valor real do mapa de 
conceitos está no processo de construção que envolve pensar, relacionar e 
organizar os conceitos que cada indivíduo precisa ter para desenvolver um 
entendimento pessoal e significativo do tema em estudo.  

Em relação à avaliação da atividade integradora, esta foi pensada de forma 
processual. Cada etapa do trabalho foi acompanhada, avaliada e orientada por meio 
de tutorias presenciais. A coordenação dos tutoriais foi realizada pelos tutores 
presencias e a distância e visou auxiliar os alunos na construção, discussão e 
avaliação da atividade integradora, acompanhando sua evolução. As discussões 
ocorridas durante os tutoriais foram fomentadas por questionamentos e pela 
apresentação de instrumentos que poderiam subsidiar a construção de conceitos e 
relações entre os conteúdos do Módulo e a temática central da atividade 
integradora;visavam estimular ideias e ferramentas para o diagnóstico de uma 
determinada situação problema e para a elaboração dos produtos a serem obtidos. 

A avaliação final foi pautada na apresentação e discussão dos produtos 
gerados em cada atividade e na autoavaliação do grupo. 

 
2.2 Atividades integradoras realizadas 

Atividade Pontes & Bichos: esta atividade foi realizada no Módulo II cujo 
eixo central abordava os “Processos biológicos na captação e transformação de 
matéria e energia”. O tema integrador proposto foi “Aquecimento global”, com 
objetivo de caracterizar uma espécie animal endêmica ou em extinção do bioma 
onde o polo de apoio presencial está localizado, relacionando os possíveis efeitos do 
“aquecimento global” sobre os processos de captação e transformação de matéria e 
energia deste animal e da vegetação local e possíveis contribuições destes 
processos biológicos para o aquecimento global. Os produtos finais foram 
produzidos na forma de blogs, relatórios e apresentações lúdicas. Cada grupo 
construiu um blog (making off) relativo ao planejamento e desenvolvimento da 
atividade, incluindo informações sobre a escolha do animal, bem como a pesquisa 
bibliográfica e de campo. Para a maioria dos alunos esta foi a primeira experiência 
em relação a construção de um blog e se constituiu em uma atividade prazerosa que 
motivou a participação de todos os alunos. Além disso, os grupos podiam visitar os 
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blogs em construção e trocar informações e experiências, o que contribuiu para o 
aprendizado de todos. O blog foi um instrumento que serviu para a avaliação 
processual e como canal de comunicação e divulgação. 

Como essa atividade integradora requeria a caracterização do animal 
escolhido pelo grupo de alunos foi necessária a realização de uma pesquisa in loco, 
onde os alunos puderam observar e registrar o animal, seu habitat e nicho ecológico 
e, posteriormente, fundamentaram suas observações e registros com a literatura. 
Ressalta-se que este foi um exercício da aplicação do processo de ensino pela 
pesquisa. A avaliação culminou com a apresentação de atividades lúdicas de cada 
grupo, dentre elas peças teatrais, cordel, paródias musicais, estórias em quadrinhos. 
Assim, através da representação, da música, da poesia e da literatura, os alunos 
mostraram com criatividade e riqueza de detalhes a caracterização dos animais e 
suas relações sob a influência do aquecimento global, na captação e transformação 
da matéria e energia. Avaliou-se esta atividade como uma vivência positiva, pois, na 
construção e alimentação do blog, no relatório e nas apresentações lúdicas, os 
alunos estabeleceram as relações entre os diversos conteúdos abordados.  

Atividade Poluição - Projeto de intervenção. Foi desenvolvida no Módulo 
III, cujo eixo tratava dos “Processos de manutenção da vida”. O tema integrador 
proposto foi “Poluição” com objetivo de realizar o diagnóstico de uma situação-
problema na cidade polo ou seu entorno, bem como um projeto de intervenção, 
contribuindo para a percepção dos alunos de que situações-problemas produzidas 
naturalmente ou por ação antrópica podem gerar desequilíbrios ambientais e afetar 
os processos biológicos de regulação da vida. Foram feitos mapas conceituais 
relacionando o tema “poluição” aos conteúdos estudados, diagnóstico das situações-
problema, projeto de intervenção e making of. Esta atividade permitiu a observação, 
identificação e escolha de um tipo de poluição ocorrente no próprio polo ou na 
cidade de origem de cada grupo de alunos, aproximando-os da realidade local 
vivenciada pela comunidade. Os grupos de alunos trabalharam com os mais 
variados tipos de poluição, sendo os mais frequentes: poluição dos rios, poluição por 
resíduos sólidos (lixões), poluição sonora e poluição visual. Cada grupo pesquisou in 
loco, visando a elaboração de um diagnóstico sobre o tipo de poluição escolhida, 
incluindo a caracterização do local, o vínculo entre os problemas sócio-econômicos e 
ambientais da cidade e os problemas presentes no local escolhido; a confecção de 
um mural de fotos do local escolhido, a identificação dos atores responsáveis pela 
situação e das vítimas e o registro de caixas pretas (situações incompreensíveis que 
geram consequências poluidoras). Nos tutoriais, foram apresentados e discutidos o 
diagnóstico e o projeto de intervenção, constituindo-se num momento de 
socialização entre os colegas e os tutores. No final do semestre o diagnóstico e os 
projetos de intervenção foram apresentados à comunidade local atingida, 
oferecendo-lhe um retorno do trabalho. 

Vale ressaltar que, além do making off, o mapa conceitual entrou como uma 
nova ferramenta para o acompanhamento e avaliação processual da atividade. O 
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mapa foi construído e enriquecido ao longo do semestre com a incorporação de 
novos conceitos estudados em cada unidade à temática poluição. No início, o mapa 
conceitual foi considerado pelos alunos como uma atividade “chata”. Entretanto, à 
medida que o mapa ia sendo construído, os alunos foram percebendo as diversas 
relações que podiam ser estabelecidas entre os conceitos biológicos estudados e 
entre estes e o tema poluição, contribuindo para uma aprendizagem sistêmica. 

Atividade: Estudo do desenvolvimento do pensamento ocidental, tendo 
como modelo células-tronco. Foi desenvolvida no Módulo IV que tem como eixo 
central “Crescimento e desenvolvimento”. O tema Células Tronco foi proposto como 
tema integrador, com objetivo de realizar um levantamento de opinião acerca de um 
assunto relacionado ao tema, centrado nos aspectos biológicos, sociais e éticos em 
torno desta temática. Foram produzidos mapas conceituais, linha do tempo sobre 
células tronco, artigo científico e material didático. Para subsidiar o desenvolvimento 
dessa atividade, uma ferramenta adicional foi utilizada, a construção da linha do 
tempo relativa aos acontecimentos e personagens vinculados ao tema, com a 
finalidade de familiarizar os alunos com os conceitos relativos às Células Tronco, e 
como se desenvolveram na história da humanidade. A partir desse contexto os 
alunos tiveram que lançar o que denominamos de “Desafio Ético”, ou seja, formular 
uma questão relacionada aos aspectos éticos que envolvem as células tronco e 
dirigi-la a um determinado segmento da sociedade contemporânea, visando a 
realização de uma pesquisa utilizando entrevistas ou questionários.  

O universo amostral pesquisado foi diversificado, cujos grupos entrevistaram 
adolescentes ou mulheres, profissionais da advocacia ou da medicina e outros 
grupos optaram por entrevistar religiosos. Os dados resultantes da pesquisa foram 
trabalhados estatisticamente e se constituíram de base para um artigo científico, 
considerando a evolução das noções éticas e biológicas relacionadas às Células 
Tronco e o seu contexto social, político e particular do universo amostral. Mas o 
desafio para os alunos não parou nessa produção. Eles tiveram que transformar a 
linguagem científica em uma linguagem didática, apresentando os resultados da 
pesquisa na forma de material didático dirigido ao ensino fundamental ou médio ou a 
segmentos da sociedade no espaço não escolar, visando facilitar a compreensão do 
conceito e da aplicação das células tronco para o público alvo escolhido. Esta foi 
uma atividade instigadora que mobilizou o debate e a construção de conceitos pelos 
alunos e que ofereceu um interessante retorno para a comunidade. 

Projeto Espécies Invasoras: Realizado no Módulo VI sobre “Mecanismos de 
ajustamento ambiental e colonização”, cujo tema integrador proposto foi “Invasões 
biológicas”. Objetivou-se Identificar problemas ambientais decorrentes de invasões 
biológicas em uma escola ou em seu entorno, na cidade onde o polo está inserido, 
bem como a apresentação de soluções para o manejo da espécie invasora, por meio 
de um projeto de manejo. Como produtos, foram desenvolvidos plano de manejo 
apresentado no espaço escolar, relatório e making of. 

Nesta atividade, cada grupo caracterizou um tipo de espécie invasora 
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existente na sua região e as consequências ambientais, agrícolas e na saúde. 
Experimentou-se uma forte integração com a comunidade local, , já que o tema 
“invasões biológicas” foi investigado em espaços próximos à realidade dos alunos, 
com rico acervo documental, além da apresentação de um plano de manejo para a 
espécie invasora nas escolas. 

Projeto Extinções Biológicas: Desenvolvido durante o Módulo VII que 
tratava do eixo “Soluções adaptativas e filogenia”. O tema integrador proposto foi 
“Extinções biológicas”, com o objetivo de mapear e caracterizar as espécies extintas 
ou ameaçadas de extinção no bioma onde a cidade sede do polo está inserida, 
elegendo duas espécies símbolo de cada grupo animal e vegetal. Foram 
desenvolvidas atividades interativas para a comunidade local, materiais informativos 
e de orientação sobre o tema (folders, cartilhas, etc) e uma estratégia de avaliação 
sobre as mudanças conceituais referentes ao tema “extinção”. 

Os grupos de alunos caracterizaram as espécies em extinção, explicaram os 
fatores que conduziram estas espécies à extinção e a interferência do processo de 
extinção nos sistemas biológicos por meio de cartilhas, folders, animações e 
músicas. A confecção destes materiais tiveram como base os conceitos e 
conhecimentos trabalhados no semestre anterior (Módulo VI), bem como os 
conhecimentos oriundos de pesquisa bibliográfica, o que permitiu a integração dos 
conteúdos estudados. Esta atividade culminou com uma apresentação destes 
materiais em escolas locais, ampliando as discussões relativas a esse tema com a 
comunidade. 

3 Considerações finais 

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Biologia – EaD da UESC 
apresenta uma concepção que coloca o aluno como centro do processo, sendo os 
conteúdos trabalhados numa perspectiva interdisciplinar e transversal. Entende-se 
que o projeto pedagógico do curso está em consonância com as novas concepções 
de aprendizagem, pois apresenta novos paradigmas para a docência e novas 
formas de construir os conhecimentos. Entretanto devido a formação disciplinar que 
a maioria dos professores tiveram foi necessário transpor algumas barreiras 
impostas a esse tipo de formação. Assim, propôs-se e implantou-se o 
desenvolvimento das Atividades Integradoras, visando contribuir para uma formação 
interdisciplinar dos alunos e promover um trabalho integrado entre os professores e 
tutores, onde o professor torna-se aprendiz dos desafios e parceiro dos alunos no 
enfrentamento do novo, dentro de um projeto de ensino pela pesquisa.  

Alguns aspectos das atividades integradoras devem ser destacados. A 
preocupação em se propor atividades diferentes para cada módulo, visando o 
desenvolvimento de novas competências e habilidades; a inserção da pesquisa 
como o elemento propulsor do ensino, conduzindo a observação, reflexão, crítica e 
consequentemente a construção de conhecimento; a avaliação processual por meio 
dos tutoriais e do making off que permitiram aos alunos e tutores o 
acompanhamento da evolução, reanálise e reconstrução da própria atividade e o 
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mapa conceitual, ferramenta que auxiliou na compreensão e estabelecimento de 
relações entre conceitos e conhecimentos abordados em diferentes unidades e 
fontes de estudos. 

Portanto, seja pelo processo avaliativo como pelos depoimentos dos alunos 
conclui-se que as atividades integradoras cumpriram o seu papel no estabelecimento 
de relações entre as diversas competências e habilidades desenvolvidas nas 
diferentes áreas do conhecimento e, consequentemente, levaram a uma 
aprendizagem significativa. O objetivo de unir transversalmente os conhecimentos e 
competências adquiridos para a resolução de um problema foi alcançado.  
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Resumo – MOOCs é um acrônimo para Massive Open Oline Courses e constituem-
se em cursos gratuitos na modalidade a distância, ofertados por instituições de nível 
superior e fundamentados na teoria conectivista da aprendizagem. Os MOOCs têm-
se ampliado notadamente desde início de sua oferta no nível superior em 2008, pois 
são capazes de atrair elevado número de pessoas que buscam ampliar seu nível de 
conhecimento num tema específico. No bojo das discussões internacionais em torno 
dos MOOCs e vislumbrando a oportunidade de ampliar o alcance de suas ações, a 
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia iniciou a oferta de MOOCs a 
partir de 2015, por meio da Superintendência de Educação Aberta e a Distância.  
Este artigo busca refletir sobre os desafios pedagógicos e resultados alcançados 
pela UFRB na implantação e oferta de 2 (dois) cursos massivos e sem tutoria.  Do 
ponto de vista metodológico, constitui-se em uma pesquisa exploratória descritiva, 
utilizando-se da técnica de triangulação de dados oriundos da experiência 
vivenciada, observação participativa e relatos dos estudantes participantes na 
avaliação de reação dos cursos. O estudo conclui ressaltando a importância dos 
aspectos relacionados com a mediação pedagógica no processo de elaboração e 
implementação dos cursos MOOCs, com um roteiro de aprendizagem que possibilite 
ao estudante a construção autônoma do conhecimento de forma estimulante e 
significativa. 

Palavras-chave: MOOCs, Pedagogia MOOC, Educação a Distância. 

Abstract – MOOCS is an acronym for Massive Open Online Courses and they are 
open courses in distance education, offered by higher education institutions and 
based on connectivism learning theory. MOOCs had been expanded tremendously 
since they started in 2008, considering they are able to attract a large numbers of 
people who seek to expand their level of knowledge in a specific subject. In the bulge 
of international discussions around MOOCs and overlooking the opportunity to 
extend the reach of the actions, UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia had started to offer MOOCs from 2015 by its Distance and Open Education 
Department. The intention of this article is to reflect on the pedagogical challenges 
and UFRB’s achievements with the implementation of two (2) MOOCs, without the 
usual tutorial supporting. From a methodological point of view, it is a descriptive 
exploratory research, by using a data triangulation technique coming from lived 
experience, participant observation and students reporting. This study concludes 
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emphasizing the importance of pedagogical mediation aspects in MOOC’s design 
process; with a learning track that enables an autonomous student learning 
knowledge construction in a stimulating and meaningful way. 

Keywords: MOOCs, MOOC Pedagogy, Distance Education.  

Introdução 

Os MOOCs – Massive Open Online Courses são cursos ofertados na modalidade a 
distância, de curta ou média duração e frequentemente gratuitos. Os primeiros 
MOOCs surgiram em 2008 com as experiências de aprendizagem colaborativa 
conduzidas por George Siemens e Stephen Downes e, desde então, têm apresentado 
crescimento em progressão geométrica entre as instituições que passaram a ofertá-
los, conforme apontam Inazuka e Duarte (2012). 

Renomadas instituições de ensino superior em todo o mundo aderiram 
prontamente os MOOCs, e sua versão mais recente denominada xMOOCs, ofertando-
os em plataformas como Cursera, edX, Udacity, Uned Coma entre outros. No Brasil, 
as experiências exitosas estão ocorrendo com a plataforma Veduca; o site da USP, 
UNESP, Senado Federal e outras instituições que ofertam cursos MOOCs.  

Atentos às possibilidades que os MOOCs potencializam na perspectiva da 
educação continuada, a UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia por 
meio da SEAD – Superintendência de Educação Aberta e a Distância iniciou em 2015 
a oferta de tais cursos, denominando-os ‘Cursos Sem Tutoria’, visto tratar-se de uma 
expressão de mais fácil compreensão, especialmente quando comparada com o seu 
respectivo acrônimo saxônico.  

Nosso objetivo neste artigo é apresentar o relato de experiência da implantação 
destes cursos no âmbito da UFRB/SEAD, detendo-se nos aspectos pedagógicos 
presentes desde a concepção até a conclusão dos cursos inicialmente ofertados. 
Como objetivos específicos buscamos refletir nas teorias que fundamentam os 
MOOCs e correlacioná-las com a experiência de implantação na UFRB/SEAD.   

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem qualitativa, 
que utiliza a técnica da triangulação de dados coletados por meio da experiência 
vivenciada pela equipe multidisciplinar do SEAD, pela observação participativa dos 
autores e dos relatos da avaliação de reação dos participantes registrados no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem dos respectivos cursos.  

Fundamentação Teórica 

O conectivismo, ou teoria do aprendizado em rede, trata-se de uma teoria proposta 
por George Siemens no polêmico artigo intitulado Connectivism: a learning theory for 
the Digital Age, ao considerar que as teorias correntes da aprendizagem não dão 
conta para o aprendizado da geração de nativos digital, nascidos a partir dos anos 90 
(SIEMENS, 2004; PRENSKY, 2001).  

Para Siemens (2004) o conectivismo é a integração dos princípios explorados 
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pelo caos, network e a complexidade das teorias de auto-organização. O autor afirma 
que o aprendizado é um processo que ocorre em um ambiente nebuloso e com 
elementos centrais inconstantes, externos ao indivíduo e, frequentemente, localizados 
num banco de dados. Assim, aprender também se relaciona com a habilidade de 
rapidamente saber conectar informações especializadas e convertê-las em 
conhecimento. Desta forma, escolher o que aprender e avaliar o significado da 
informação recebida passam a ser vistos sob a ótica de uma mudança da realidade, 
resume Siemens (SANTOS, 2014). 

Compreensivelmente, a teoria do conectivismo não é um consenso entre os 
pesquisadores, visto que desafia os principais fios condutores das teorias da 
aprendizagem tradicionais, isto é, o behaviorismo, construtivismo e o cognitivismo. 
Todavia, é inegável que o crescente desenvolvimento das TIC – Tecnologias de 
Informação e Comunicação tem alterado a maneira como as pessoas se relacionam 
com a tecnologia e, sobretudo, a utilizam para ampliar suas competências, enfim 
aprender. Para Siemens (2004) o aprendizado no âmbito da educação informal, 
mediado pelas TIC, é capaz de suplantar em muito o que se aprende na educação 
formal e não podemos ignorar as potencialidades das TIC, enquanto ferramenta de 
educação continuada, isto é, uma educação que ocorre ao longo da vida. 

Os MOOCs são uma tentativa de aplicação do modelo conectivista em larga 
escala, tendo como principal característica o espírito de colaboração entre os 
participantes ao utilizarem conteúdo gratuito disponibilizado na Web, produzirem 
novos conteúdos e compartilhá-lo entre si. A primeira experiência de MOOC com este 
modelo conectivista foi realizada por Siemens e Downes em 2008 com o curso 
Connectivism and Connective Knowledge, com cerca de 2.400 participantes na 
Universidade Athabasca, conforme aponta Mattar (2013). 

Todavia, os MOOCs atuais estão focalizados na transmissão dos conteúdos, 
com ampla reprodução do formato tradicional das aulas expositivas, enquanto os 
MOOCS cognitivistas fundamentavam-se na construção dos conhecimentos em rede 
por parte dos estudantes; razão pela qual Siemens (2012, s.p.) propõe nomear 
cMOOC aqueles que atendem à proposta cognitivista e xMOOC à nova geração de 
MOOCs, afirmando de contundentemente que, 

Our MOOC model emphasizes creation, creativity, autonomy, and social 
networked learning. The Coursera model emphasizes a more traditional 
learning approach through video presentations and short quizzes and testing. 
Put another way, cMOOCs focus on knowledge creation and generation 
whereas xMOOCs focus on knowledge duplication. I’ve spoken with learners 
from different parts of the world who find xMOOCs extremely beneficial as they 
don’t have access to learning materials of that quality at their institutions. 
xMOOCs scale, they have prestigious universities supporting them, and they 
are well-funded. It is quite possible that they will address the “drill and grill” 
instructional methods that is receiving some criticism. 
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Em contraponto, Lane (2012) propõe que os MOOCs atuais sejam subdivididos 
em três categorias: a) baseados no aprendizado em rede, propostos originalmente por 
George Siemens; b) baseados em atividades, enfatizando a construção de 
habilidades, requerendo do estudante que realize alguma atividade e c) baseados em 
conteúdo, com testes automatizados e grande número de participantes com mínima 
comunicação entre si. 

Adicionalmente, Bali (2014) ao analisar sua experiência de aprendizado em 4 
(quatro) MOOCs, elaborou 6 (seis) importantes princípios relacionados com boas 
práticas pedagógicas nestes cursos, isto é, 1) encorajamento do contato entre 
estudante e a faculdade; 2) estímulo à cooperação entre os estudantes; 3) estimulo à 
aprendizagem ativa; 4) fornecer prontamente o feedback, 5) enfatizar o período das 
tarefas e 6) respeitar os diversos talentos e estilos de aprendizagem. Para o autor, a 
pedogogia  MOOC “needs to be scrutinized because the earliest MOOCs seem to have 
been designed without learning from previous models of online education and without 
accounting for the impact of massiveness and openness” (BALI, 2014, p.46). 

Outro ponto a ser destacado é o estudo realizado entre junho/12 e junho/13 pelos 
autores Perna et al (2013) sobre o ciclo de vida com 1,0 milhão de participantes dos 
MOOCs na Universidade da Pensilvânia. O estudo revelou que muitos inscrevem-se 
nos cursos, mas apenas poucos se tornam participantes ativos, sendo que o nível de 
engajamento dos participantes costuma cair dramaticamente após 1-2 semanas do 
curso.  Ademais, apenas cerca de 4% em média dos estudantes inscritos alcançam 
nota final acima de 80%, demonstrando que apenas poucos persistem até o final das 
atividades propostas pelo curso. 

Percebemos que os MOOCs sugiram neste início de século XXI como proposta 
de um aprendizado colaborativo em rede, fundamentados nos princípios da teoria 
conectivista da aprendizagem. No entanto, os MOOCs rapidamente converteram-se 
em cursos abertos e massivos que amiúde deixam de promover o aprendizado 
colaborativo, preconizado na sua gênese, razão pela qual seu principal expoente 
prefere nomear a geração atual de xMOOCs; embora estes continuem 
reconhecidamente promovendo a educação continuada, sobretudo, massiva e aberta.  
Todavia, independente da terminologia utilizada, é imprescindível que boas práticas 
pedagógicas sejam implementadas a fim de se evitar o elevado quantitativo de 
participantes que deixam de concluir os MOOCs e xMOOCs na atualidade. 

Metodologia da Pesquisa 

Este relato de experiência está delimitado no âmbito da pesquisa social na área das 
ciências humanas e contempla uma abordagem qualitativa. Trata-se de um estudo 
exploratório descritivo que utiliza como procedimento de coleta de informações a 
técnica da triangulação de dados, conforme a tipologia de pesquisas sugerida por Gil 
(2007). São também oportunas as ponderações de Triviños (2006, p. 110) ao afirmar 
que estudos exploratórios não eliminam o cuidadoso tratamento científico, pois 
também exigem a revisão de literatura e emprego de técnicas de coleta e análise de 
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dados “elaborados com a severidade característica de um trabalho científico”. 

A técnica da triangulação de dados contou com o relato da observação 
participante, consubstanciada tanto pela análise dos comentários da avaliação de 
reação realizados pelos participantes dos cursos, como na pesquisa ATTLS - Attitudes 
Toward Thinking and Learning, ambos registrados no ambiente virtual de 
aprendizagem do curso. De acordo com Triviños (2006), a técnica da triangulação de 
dados possibilita ampliar a descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo, 
pois compreende que é impossível conceber o fenômeno isolado de seu contexto 
social e cultural. 

A pesquisa ATTLS foi introduzida na avaliação de reação com o objetivo de 
verificar as atitudes de aprendizagem dos participantes, visando a implementação de 
melhorias nas rotas de aprendizagem dos cursos. Trata-se de um instrumento com 20 
(vinte) questões, elaboradas por Galotti et al (1999), e distingue os participantes 

denominados connected knowers dos separate knowers, em que o primeiro grupo 
demonstra uma postura a favor da interação e cooperação, mais propenso à 
abordagem conectivista, e o segundo prefere um processo de aprendizado pautado 
na argumentação.  

Caracterização do local do estudo 

A experiência ocorreu no Núcleo de Educação Continuada da SEAD - 
Superintendência de Educação Aberta e a Distância da UFRB - Universidade do 
Recôncavo da Bahia. Trata-se de uma universidade pública que compõe o Sistema 
UAB - Universidade Aberta da Brasil, juntamente com outras 103 instituições. 

 A SEAD foi estruturada a partir de 2012, tendo iniciado a oferta de cursos na 
modalidade a distância com o PACC 2014 - Programa Anual de Capacitação 
Continuada. Em 2015 foi iniciado o curso de Licenciatura em Matemática a distância, 
ofertado em 07 (sete) polos de apoio presencial, distribuídos em 3 (três) estados e 4 
(quatro municípios), com 300 estudantes matriculados. 

Atentos à necessidade de educação continuada da sua multidisciplinar equipe 
polidocente interna, no início de 2015 a SEAD estruturou o Núcleo de Educação 
Continuada com o objetivo de promover a educação continuada aberta e a distância, 
tanto para os colaboradores da UFRB como da comunidade do seu entorno, por meio 
de programas EaD – Educação a Distância, de curta e longa duração. 

Compreendendo as potencialidades dos MOOCs para a educação aberta e a 
distância, o Núcleo de Educação Continuada da SEAD estruturou a oferta de 2 (dois) 
cursos na área de formação docente, a saber, MOODLE para Professores e Tutores 
(com carga horária de 34h) e Planejamento, Avaliação e Fundamentos da EaD (carga 
horária de 54h), tendo sido realizadas duas turmas de cada curso nos meses de abril 
e maio/2015, totalizando 932 participantes inscritos. Os MOOCs foram 
operacionalizados por meio da plataforma MOODLE, como ambiente virtual de 
aprendizagem. 
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Relato da experiência: análise e discussão 

Conscientes da necessidade de aprimoramento da formação docente, especialmente 
na modalidade a distância, em 2014 a UFRB/SEAD realizou 8 (oito) cursos EaD – 
Educação a Distância no âmbito do PACC 2014 - Programa Anual de Capacitação 
Continuada. Tais cursos contemplaram 991 inscritos e foram realizados com o suporte 
de uma equipe polidocente composta por professores conteudistas e tutores. 

 Os bons resultados obtidos com os cursos do PACC 2014 impulsionaram a 
implantação do Núcleo de Educação Continuada, tendo em vista a necessidade de 
atendimento à demanda por formação qualificada em EaD. Considerando-se a 
exiguidade dos recursos financeiros disponíveis, optamos pela conversão dos cursos 
realizados no PACC 2014 para cursos sem tutoria, operacionalizados no princípio dos 
MOOCs, apesar de preferirmos nomeá-los tão somente como ‘Cursos sem Tutoria’, a 
fim de facilitar a compreensão dos seus objetivos pelos participantes e aproximando-
se da classificação de Lane (2012), qual MOOC baseado em conteúdo. 

 O primeiro desafio foi a escolha dos cursos dentre os 8 (oito) disponíveis no 
PACC 2014 para convertê-los em cursos sem tutoria. O principal critério utilizado foi 
a análise das rotas de aprendizagem dos cursos e do material didático, avaliando se 
possibilitavam uma experiência de aprendizado ativo sem a interferência de uma 
equipe de suporte tutorial, considerando que o estímulo à aprendizagem ativa é uma 
das boas práticas pedagógicas propostas por Bali (2014). A aplicação deste filtro 
resultou na escolha de somente 2 (dois) curso que atendiam o critério estabelecido. 

 Todavia, foram necessárias adequações no roteiro de aprendizagem dos dois 
cursos escolhidos, visando contemplar as especificidades dos MOOCs.  Tendo em 
vista a proposta de alcance massivo de tais cursos e a impossibilidade de um suporte 
tutorial, foram suprimidas todas as interações que necessitavam de uma mediação 
pedagógica ativa, tais como fórum de discussões, chats e wikis que faziam parte da 
proposta inicial do PACC 2014.  

Entretanto, o Núcleo de Educação Continuada/SEAD tomou o cuidado em 
manter aberta uma linha de comunicação com os participantes dos cursos, enviando-
lhes mensagens de boas-vindas, orientações para as atividades semanais e alertas 
para os prazos, além de responder prontamente às suas solicitações e 
questionamentos. Tais práticas de mediação pedagógica são recomendadas por Bali 
(2014) e caracterizaram os cursos quais xMOOCs, mesmo reconhecendo que estes 
deixam de promover a criação, autonomia e aprendizado social em rede, conforme 
criticado por Siemens (2012). 

Foram realizadas duas (2) turmas para cada um dos cursos selecionados, 
totalizando 932 participantes inscritos. Conforme apresentado no quadro 1, do total 
de inscritos 54,3% concluíram com sucesso o processo avaliativo com uma nota 
mínima de 70%, conforme o regulamento da UFRB.  Os estudos de Perna et al (2013) 
apontam que uma das características marcantes do MOOC é o volume elevado de 
participantes inscritos, todavia apenas cerca de 4% completam o curso até o seu final 
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com 80%, nota mínima exigida pelos cursos analisados da Universidade da 
Pensilvânia. No período avaliado pelos autores, apenas o curso Parada Cardíaca 
obteve melhor resultado, com 12% de participantes que concluíram com sucesso! 

Quadro 1:  inscritos versus aprovados (Turmas MOOCs abril e maio/2015) 

Curso MOOC - UFRB/SEAD Inscritos Aprovados Aprovados % 

Moodle para Professores e Tutores 412 227 55,0% 

Avaliação Planejamento e Fundamentos da EaD 520 279 53,6% 

Total 932 506 54,3% 

Fonte: dados da pesquisa 

 Quando comparamos os resultados quantitativos em relação ao número de 
inscritos e aprovados em relação aos estudos de Perna et al (2013), constatamos que 
as primeiras experiências com MOOC realizadas pela UFRB/SEAD foram exitosas, 
pois apresentam 54,3% de estudantes aprovados.  Ao analisarmos as declarações 
livres dos participantes no fórum optativo de avaliação de reação, denominado ‘Opine 
sobre o Curso’, percebemos alguns indícios das razões deste sucesso, por exemplo, 
um dos participantes declarou que  

[...] iniciei o curso cheia de expectativas e também de pré-conceitos, apesar de 
gostar dos cursos EaD, esbarro nos ambientes pouco atrativos e de certa forma 
confusos. Esse curso trouxe características que me atraíram: textos curtos, 
claros e completos; linguagem técnica e bem accessível; avaliação coesa e 
suave e nos possibilitando retomada de leitura prazerosa em caso de dúvidas. 
Parabenizo a UFRB. Ah! E a tutoria também. Com conduta eficiente e 
respostas imediatas. Obtive retorno em todas a solicitações realizadas, e não 
foram poucas [...] (Participante A).  

 Conforme evidenciado na declaração da estudante acima, um dos pontos altos 
nos cursos foram tanto a coerência pedagógica quanto as prontas respostas que 
obteve às suas questões. Ademais, não obstante a redução das ferramentas de 
mediação pedagógica, outro participante declarou que “as vídeoaulas criaram uma 
comunicação perfeita entre a leitura dos módulos e a avaliação. Ficou fácil completar 
as atividades com uma interação tão boa”. Outro participante acrescentou que  

[...] o curso ampliou meus conhecimentos, foi bastante proveitoso. Destaco que 
mesmo não tendo o fórum de trocas, o tutor foi um incentivador por meio de 
mensagens esclarecedoras e lembretes. Em geral, gostei de participar da 
formação que foi objetiva, clara e relevante (Participante C). 

 As declarações dos participantes reforçam a necessidade dos MOOCs 
atentarem para a relação dialógica com os participantes, mesmo considerando-se o 
elevando número de estudantes e as restrições orçamentárias relacionadas com a 
contratação de uma equipe tutorial. Todavia, avisos e lembretes enviados a todos os 
participantes no transcorrer do curso são de grande valia e ajudam a quebrar o 
isolamento pedagógico característico de tais cursos. Também é oportuno ressaltar 
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que os questionamentos dos participantes sejam prontamente respondidos, a fim de 
mantê-los motivados e engajados. Tais práticas pedagógicas estão relacionadas com 
o estimulo à aprendizagem ativa; o pronto o feedback e o enfatizar o período das 
tarefas são princípios destacados por Bali (2014) para os MOOCs. 

 Como parte do processo da avaliação de reação, além de expressarem suas 
observações no fórum ‘Opine sobre o Curso’ os estudantes também foram convidados 
a participar da pesquisa – ATTLS, disponibilizada na plataforma MOODLE.  Os 
resultados obtidos em todas as turmas foram muito semelhantes aos retratados no 
gráfico 1, que sintetiza as respostas de 92 participantes referentes à turma 
PAFEADT3.  Os dados apresentados no gráfico revelam que esta turma apresenta 
elevada propensão à construção coletiva dos conhecimentos, conforme proposta pela 
teoria do conectivismo de Siemens (2012), fornecendo importantes pistas sobre os 
direcionamentos que poderiam tomar os MOOCs ofertados pela UFRB/SEAD.  

Gráfico 1: ATTLS - Attitudes Toward Thinking and Learning (Turma PAFEADT3) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 Quando refletimos na elevada propensão dos participantes para o 
conectivismo, com sua proposta de aprendizagem compartilhada em rede, 
percebemos a importância dos cursos MOOC ofertados pela SEAD contemplarem a 
utilização de ferramentas que possibilitem tais interações. De fato, isto se constitui em 
oportunidade de melhoria para os MOOCs ao inserir, por exemplo, ferramentas que 
considerem o modelo de avaliação interativa entre os pares, denominada Peer to Peer 
- P2P, além de outras que porventura promovam o aprendizado compartilhado e 
autônomo dos participantes. 

 Certamente, é animador verificar os resultados favoráveis já obtidos nesta fase 
inicial de implantação dos MOOCs pela UFRB/SEAD, não somente pelo quantitativo 
de participantes inscritos quanto daqueles que conseguiram concluir as atividades 
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avaliativas propostas. Ademais, as práticas pedagógicas implementadas foram 
decisivas para os resultados positivos, alavancando a qualidade do processo didático 
e pedagógico dos MOOCs e, consequentemente, o nível de satisfação dos 
participantes. 

Considerações finais 
 
A educação a distância de per si constitui-se num campo em construção, devido às 
inúmeras possibilidades educativas que as TIC oferecem de forma dinâmica na 
contemporaneidade. Os MOOCs inicialmente pensados para suprir as demandas de 
aprendizado conectado em rede, mudaram rapidamente de rumo com a geração de 
xMOOCs, que reproduzem os cursos tradicionais em uma lógica de alcance massivo 
e aberto, constituindo-se em um verdadeiro desafio para a sua contextualização 
pedagógica, ainda que reconhecidamente promovam a educação continuada. 

 A experiência vivenciada pela UFRB/SEAD ao implantar os primeiros cursos 
MOOCs demonstram a necessidade de atentar para as boas práticas pedagógicas 
visando garantir a sua eficiência e eficácia. Não basta simplesmente transpor para o 
ambiente virtual massivo as práticas que costumavam ter êxito em cursos regulares 
de EaD. É preciso repensar tais cursos na lógica do aprendizado autônomo do 
participante, mas que também considere um processo de mediação pedagógica com 
incentivo, estímulo, prontidão nas respostas e respeito aos estilos de aprendizagem 
dos participantes; constituindo-se assim em um desafio pedagógico à sua 
implementação. 

 Os resultados alcançados pelos cursos MOOCs da UFRB/SEAD também 
reforçam que tais práticas pedagógicas contribuem significativamente para a redução 
do nível de evasão, pois no período avaliado neste relato de experiência foi observado 
que 54,3% dos participantes concluíram o processo avaliativo com conceito mínimo 
igual ou superior a 70%; bem acima dos resultados apresentados internacionalmente 
que apontam em média apenas 4% de participantes aprovados nos MOOCs. 

 Todavia, o relato de experiência também revelou a necessidade de se 
implementar ferramentas que promovam a aprendizagem compartilhada entre os 
participantes, conforme a propensão evidenciada na pesquisa de atitudes em relação 
à construção coletiva dos conhecimentos. Certamente este é um novo desafio à frente, 
principalmente quando se considera que o processo avaliativo dos atuais MOOCs 
ofertados pela UFRB/SEAD estão estruturados na perspectiva de um paradigma de 
avaliação tradicional da aprendizagem. 

 Ensinar e aprender neste empolgante campo da EaD na atualidade é 
desafiador, entretanto, ao avaliar o processo de educação continuada que 
conseguimos instaurar nesta experiência de MOOCs e, especialmente, ao observar 
os comentários dos estudantes, estamos certos que o caminho escolhido foi o mais 
assertivo que se nos apresentou no momento, ainda que já vislumbremos 
oportunidades de melhorias à frente. 
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RESUMO-Este artigo apresenta discussões de revisão sistemática realizadas com o objetivo de 
analisar o que tem sido publicado nos meios acadêmicos acerca do Estágio Curricular 
Supervisionado dos Cursos de Pedagogia ofertados através da Educação a Distância (EaD) nos 
últimos dez anos (2005 a 2014). Utilizou-se para busca e seleção dos trabalhos publicados, o 
portal de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
os anais do ESUD (Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância) e SIED (Simpósio 
Internacional de Educação a Distância) e o google acadêmico. Os descritores utilizados para 
realização da busca foram: Estágio Curricular Supervisionado e Educação a Distância.Durante a 
busca, vinte e oito trabalhos foram encontrados.O terceiro descritor utilizado foi Pedagogia.  
Desses 28 trabalhos encontrados, treze artigos e uma dissertação de mestrado foram 
selecionados, uma vez que, discutiam o Estágio Curricular no contexto dos cursos de Pedagogia 
em EaD.Os quatorze trabalhos foram analisados com o intuito de responder aos seguintes 
questionamentos: 1) Quais metodologias e instrumentos de coleta de dados têm sido utilizados 
nas pesquisas acerca do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia ofertado através da 
EaD? e; 2) Quais são os contextos formativos pensados para o processo de aprendizagem 
durante a realização do Estágio de Pedagogia em EaD? 
Palavras Chave: Estágio Curricular Supervisionado, Educação a Distância, Revisão 
sistemática 
 
ABSTRACT-This article presents a systematic review of discussions in order to analyze what has 
been published in academic circles about the Supervised of Education courses offered through 
Distance Education (DE) in the last ten years (2005-2014) . It was used for research and selection 
of published work, the portal of periodicals of CAPES (Higher Education Personnel Improvement 
Coordination), the annals of ESUD (Brazilian Congress of Higher Education to Distance) and SIED 
(International Symposium on Distance Education ) and academic google. The descriptors used to 
conduct the search were: Supervised and Education Distância.Durante the search, twenty eight 
works were encontrados.O third descriptor was used Pedagogy. Of those 28 found jobs, thirteen 
articles and a Master's thesis were selected, since discussed the curricular training in the context 
of Pedagogy in EaD.Os fourteen works were analyzed in order to answer the following questions: 
1) What methodologies and data collection instruments have been used in research on the 
Supervised Internship Education Course offered through distance education? and; 2) What are the 
training contexts thought to the learning process during the course of Pedagogy stage in distance 
education? 
Keywords: Supervised, Distance Education, Systematic review 
 



INTRODUÇÃO 

Neste texto, pretende-se compreender o estágio como um campo de 

conhecimento. De acordo com pensamento de Pimenta e Lima (2004) isso significa 

atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade 

prática instrumental. Para fundamentar essa concepção, vemos que o estágio, 

componente curricular no qual se produz a interação entre o curso de formação e o 

campo social, pode constituir também uma atividade de pesquisa/formação, seja nos 

cursos presenciais ou a distância. 

Segundo Pierro (2012), sendo o estágio um componente do currículo, assume 

características próprias de realização e por isso demanda compromisso e tarefas 

específicos. O momento desta prática oportuniza ao licenciando refletir sobre as suas 

próprias ações docentes, a práxis,  revisando e aprofundando os saberes adquiridos tanto 

no curso como ao longo de sua vida. Sabe-se que a identidade de ser professor é 

construída ao longo da formação da acadêmica e das experiências de vida.A partir desse 

entendimento, o estágio é sempre o desenvolvimento de um trabalho de investigação e 

reflexão crítica, realizado no contato cotidiano com a realidade escolar e com os diversos 

sujeitos envolvidos no processo. O que torna a prática do estágio uma experiência viva, 

dinâmica e participante da proposta educacional. 

É importante que o Estágio Curricular na EaD seja mais amplamente discutido, 

analisado e compreendido. É um campo fértil de análises e reflexões sobre a práxis 

pedagógica na formação de professores.Nesse contexto, busca-se no desenvolvimento 

desse trabalho apontar quais são as metodologias utilizadas nas pesquisas realizadas 

com o Estágio no contexto da EaD, especificamente no curso de Pedagogia, bem como, 

salientar quais são os espaços formativos pensados, criados, idealizados para ocorrer as 

mediações pedagógicas entre professor/tutor e alunos. 

Inicialmente, apresenta-se a metodologia de trabalho, trazendo os caminhos 

percorridos e a trajetória do trabalho desenvolvido. Num segundo momento, são 

apresentadas as análises dos textos selecionados durante a realização da revisão 

sistemática com o objetivo de responder aos questionamentos iniciais da pesquisa. 

 
 
 



1. Os caminhos metodológicos e o universo pesquisado. 

Para construção desse trabalho, utilizou-se da revisão sistemática. Sampaio e 

Mancini (2006), explicam que uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo 

de revisão, é uma forma e pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre 

determinado tema.  
Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências 
relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a 
aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação 
crítica e síntese da informação selecionada. As revisões sistemáticas são 
particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de 
estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/ 
intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou 
coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, 
auxiliando na orientação para investigações futuras. (2006, p.84) 

 

Para seleção dos textos encontrados na revisão sistemática, delimitamos um 

tempo cronológico compreendido entre2005a 2014. A opção pelos últimos 10 anos 

justifica-se em função da implantação da Universidade Aberta do Brasil-UAB ter ocorrido 

em 2005.Ocorreu no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação como foco nas 

Políticas e a Gestão da Educação Superior e oficializada em 2006 pelo Decreto nº 5.800 

de 8 de junho de 2006. 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.Analisou-se o que se tem publicado acerca dos estágios 

supervisionados no Curso de Pedagogia na modalidade a distância nos últimos dez anos. 

Os descritores utilizados para busca e seleção dos textos foram: Estágio Curricular 

Supervisionado e; Educação a Distância. Posteriormente, o terceiro descritor utilizado foi 

Pedagogia. 

A busca foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no google acadêmico e nos anais do 

ESUD (Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância) e SIED (Simpósio 

Internacional de Educação a Distância). Ao todo, 28 (vinte e oito) trabalhos foram 

selecionados. Como critério de inclusão, realizou-se leitura de todos os trabalhos no 

intuito de selecionar apenas os que estivessem discutindo o Estágio Curricular 

Supervisionado no Curso de Pedagogia. O objetivo desta revisão sistemática foi realizar 

um levantamento do que esta sendo pesquisado em relação ao estágio no Curso de 



Pedagogia na modalidade a distância. A partir do entendimento de que o Estágio busca 

superar a dicotomia identificada nos cursos de formação de professores onde se reporta 

às atividades práticas distinguindo-se das disciplinas, responsável pela base teórica, 

compartilhamos com Pimenta e Lima, a visão de “estágio como atitude investigativa, que 

envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 

sociedade.” (2004 p. 34).  

Nesse contexto, dos 28 (vinte e oito) trabalhos encontrados, 14 (quatorze) foram 

excluídos por não se tratar de pesquisas referente a formação de 

Professores/Pedagogiae não estarem dentro do período cronológico estabelecido. 

Restaram apenas 14 trabalhos, os quais foram analisados com o objetivo de responder 

aos seguintes questionamentos: 1) Quais metodologias e instrumentos de coleta de 

dados têm sido utilizados nas pesquisas acerca do Estágio Supervisionado do Curso de 

Pedagogia ofertado através da EaD? e; 2) Quais são os contextos formativos pensados 

para o processo de aprendizagem durante a realização do Estágio de Pedagogia em 

EaD? 

A tabela construída a seguir faz referência aos trabalhos selecionados 

identificando a base de dados pesquisada, a modalidade e o ano de publicação.  

 

Tabela 1: Trabalhos selecionados para análise. 
Título do trabalho  

Publicado 
 

Ano  
Fonte 

Estágio na Formação de Professores no contexto 
das novas tecnologias de informação, princípios 
norteadores e desafios a serem enfrentados. 

 

Artigo 

 

2007 

Google 
acadêmico/Revista 

Informática na 
Educação: teoria 

&prática 
Estágio Curricular Online em Curso de Pedagogia 
a Distância 

Artigo 2007 Google acadêmico/ 
UFRGS 

O Curso de Pedagogia na modalidade a distância: 
o pensado, o dito e o feito no estágio curricular. 

Dissertação

/ 

UNB 

2009 Portal de Periódicos 
da CAPES 

Autonomia e mediação pedagógica no Estágio 
Supervisionado da Educação Infantil: entre o real e 
o virtual, implicações à prática do/a educador/a em 
formação. 

Artigo 2010 Anais 
ESUD 

Formação de professores e Educação a Distância: 
sobre identidades e fazeres. 

Artigo 2012 Anais 
ESUD 

Estágio Supervisionado na modalidade a 
Distância: o exercício da liberdade e a necessária 

Artigo 2012 Anais  
ESUD 



rede de confiança. 
Estágio supervisionado: questões e desafios na 
formação de professores em EaD 

Artigo 2012 Anais 
SIED 

O diário reflexivo no Estágio da Pedagogia a 
Distância: aspectos formativos para professores 
em exercício 

 

Artigo 

 

2012 

Anais 
SIED 

A gestão do Estágio Curricular Supervisionado em 
Pedagogia a Distância por meio das tecnologias 
deinformação e comunicação. 

Artigo/UFS

C 

2012 Portal de Periódicos 
da CAPES 

Da construção de uma proposta de estágio na 
modalidade a distância: a experiência da UFSCAR 

Artigo 2013 Google 
acadêmico/Revista 

Olh@ares 
Criatividade e inovação nas práticas de Estágio 
Supervisionado do Curso de Pedagogia em EaD 

Artigo 2013 Anais ESUD 

Estágio Curricular em Educação Infantil e fazeres 
docentes em tutoria virtual: práticas pedagógicas 
de tutoras em diários reflexivos. 

Artigo 2014 Anais 
SIED 

Percepções de tutoras virtuais sobre o estágio 
curricular da educação infantil: que lugar ocupa o 
estágio na formação de professores? 

Artigo 2014 Anais 
SIED 

Reflexões de licenciandos sobre práticas 
pedagógicas duranteestágios curriculares por meio 
de comunicação mediada por computador: 
parâmetros de análise 

Artigo 2014 Anais 
SIED 

Fonte:Sistematização de dados a partir de busca realizada no ESUD, SIED, Portal 
Periódicos da CAPES e Google Acadêmico. 

Com base nos trabalhos selecionados, no próximo tópico apresenta-se os dados 

coletados no intuito de responder aos questionamentos iniciais da revisão sistemática.  

2. A trajetória das pesquisas acerca dos Estágios Curriculares no contexto daEaD: 
uma análise de 2005 a 2014. 

O questionamento inicial que suscitou o interesse e necessidade da realização da 

revisão sistemática foi: Quais metodologias e instrumentos de coleta de dados têm sido 

utilizados nas pesquisas acerca do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia 

ofertado através da EaD? 

Com o objetivo de responder a esse questionamento, realizou-se um 

levantamento no intuito de identificar qual a metodologia utilizada nas pesquisas sobre 

Formação de Professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental na modalidade a 

distância, sobretudo, nas práticas de Estágio Curricular Supervisionado. Percebeu-se que 

os quatorze textos selecionados estão amparados na abordagem qualitativa de pesquisa. 

Destes, apenas umcita e discute o estudo de caso e explicita que realizou pesquisa 

qualitativa exploratória descritiva. 



Triviños (1987, p. 128-30), quando trata desse tema, apresenta as contribuições 

de Bogdan que indica as seguintes características para a pesquisa qualitativa:  
 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados 
e o pesquisador como instrumento-chave; A pesquisa qualitativa é 
descritiva; Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o 
processo e não simplesmente com os resultados e o produto; Os 
pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; O 
significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. 

 

Em relação aos instrumentos utilizados para coleta de dados nas pesquisas 

acerca do Estágio Curricular Supervisionado nos Cursos de Pedagogia no contexto da 

Educação a Distância, nem todos os trabalhos abordaram em sua metodologia os tipos de 

instrumentos utilizados. Apenas alguns trabalhos esclareceram o objeto de estudo e os 

instrumentos utilizados. Nesse sentido, temos o seguinte gráfico: 
 

 

Figura 1: Instrumentos para coleta de dados sistematizados a partir dos trabalhos 
selecionados 

 

Analisou-se que apenas duas pesquisas utilizaram os questionários com questões 

abertas para coleta de dados em situações referentes ao Estágio Curricular de Pedagogia 

na modalidade a Distância. Para reflexão das questões, recorreu-se a metodologia da 

Análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). Segundo Franco (2005, p. 20): “A 

análise de conteúdo é um procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento 

mais amplo da teoria da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem.” Nesse 

contexto, Bardin afirma: 
 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de 
técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos 



sistemáticos e objetivo de descrição do conteúdo das mensagens. [...] a 
intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção e de recepção das mensagens, inferência essa 
que recorre a indicadores. (1977, p.38) 

 

Do universo de quatorze trabalhos, cinco não apresentaram instrumentos de 

coleta de dados. O que equivale a aproximadamente 35% dos textos selecionados. 

Quatro pesquisas utilizaram como instrumentos de coleta de dados o questionário com 

perguntas fechadas para facilitar na tabulação dos dados. Duas realizaram análise 

documental e uma recorreu a entrevista semiestruturada direcionada aos tutores virtuais 

do curso de Pedagogia em EaD. 

 
2.1 Contextos formativos pensados para o Estágio Curricular Supervisionado 
naEaD. 
 

Para responder ao segundo questionamento apontado no início da revisão 

sistemática, realizou-se uma leitura criteriosa de todos os textos selecionados com o 

objetivo de identificar em quais contextos formativos acontecem as mediações 

pedagógicas que propiciam o processo de aprendizagem. Identificou-se a presença 

marcante da utilização dos AVAS (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Apenas dois 

trabalhos não utilizaram os AVAs para o processo de aprendizagem durante o 

desenvolvimento do estágio na EaD. O que equivale a aproximadamente 15 %.  

Vejamos a figura abaixo: 

 



Figura 2: Ferramentas utilizadas nos Ambientes virtuais de aprendizagem 

 

Os textos fazem inúmeras abordagens em relação as alternativas da exploração 

da plataforma moodle no processo do Estágio na EaD. Uma ferramenta bastante 

evidenciada é o Diário reflexivo. Possibilita o desenvolvimento de atividades assíncrona 

de alunos e tutores virtuais, o que possibilita a leitura e também o envio do feedback do 

tutor a cada postagem do aluno. 

Entende-se que esse processo favorece a retomada do que foi escrito no diário e 

instiga a reelaboração, conforme solicitado no feedback. Assim, essa ferramenta 

podefacilitar a interação tutor-aluno, permitindo o acesso logo após a sua escrita e a 

rápida intervenção do tutor, ampliando as possibilidades reflexivas do diário. 

Para Anjos (2013), é interessante destacar que o modelo de ambiente virtual de 

aprendizagem deve ser horizontal e permitir que emissores e receptores tenham em 

conjunto a capacidade de construção colaborativa do conhecimento, por meio da reflexão 

ou da construção de conhecimentos. 

 Cunha (1997) explica que quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela 

mesma, percebe-se que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe outros significados. 

Desse modo, a narrativa pode ser a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, 

pode ser transformadora da própria realidade. 

Assim, o diário reflexivo disponível na plataforma moodle é um meio que pode 

favorecer e propiciar o repensar das práticas pedagógicas e as reflexões realizadas no 

Estágio. Nas pesquisas selecionadas, percebe-se que foi bastante utilizado durante o 

desenvolvimento dos estágios. Para Toschi (2001, p.85) “mais do que obter meios que 

falam é preciso usar meios para se falar. Essa é a maneira de superar a racionalidade 

tecnológica e atribuir competência comunicativa aos que buscam EaD.” 

Compreende-se que os diários reflexivos de estágio, compostos por narrativas, 

revelam um modo especial de relato e pensamento, impregnado de memória, sentimentos 

e reconstruções de vivências. Para Giovani (2013) não consistem apenas em registros de 

meros fatos, mas sim dos fatos significativos a partir do ponto de vista do escritor.Pode-se 

afirmar que acontece de fato, uma reflexão acerca da teoria e da prática vivenciada. 

Nesse sentido, os fóruns também mostram-se interessantes enquanto 

instrumentos para as reflexões sobre as práticas pedagógicas. Pereira, Silva e Maciel 



(2013, p.101) afirmam que: “Fóruns são ferramentas de discussão e troca de ideias, que 

favorecem a construção coletiva do conhecimento e a integração dos alunos entre si, com 

tutores e professores”. Os autores explicam que frequentemente são assíncronos e 

permitem a proposição de discussões mais reflexivas. 

Ainda nesse contexto, duas pesquisas utilizaram da análise dos relatórios 

reflexivos impressos construídos pelos alunos após a realização dos estágios. O objetivo 

dessa análise foi perceber de que forma esta colocada nas entrelinhas dos textos a 

relação teoria e prática.  

Pimenta e Lima (2004, p.128) afirmam que: “o intercâmbio entre as práticas e as 

teorias se entrecruzam e se complementam, numa perspectiva de melhorar a prática dos 

professores/alunos estagiários.” 

Para Freire (1983), a relação entre teoria e prática centra-se na articulação 

dialética entre ambas, o que não significa necessariamente uma identidade entre elas. 

Significa assim, uma relação que se dá na contradição, ou seja, expressa um movimento 

de interdependência em que uma não existe sem a outra. Portanto, relação teoria e 

prática em Freire, não são apenas palavras, é reflexão teórica, pressuposto e princípio 

que busca uma postura, uma atitude do homem face ao homem e do homem face à 

realidade.  

Na afirmação acima está a base para entender teoria e prática na ação 

pedagógica nos estágios, pois a relação teoria e prática se dá primeiro e antes de tudo na 

relação homem-mundo. Esta relação busca coerência entre pensamento e ação que é 

práxis. Do contrário, a ação sem pensamento é ativismo, e o pensamento sem ação é 

verbalismo. 
 

É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos defendendo a 
práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma dicotomia de 
que resultasse que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e 
outra, distante, de ação. Ação e reflexão e ação se dão simultaneamente 
(Freire, 1983, p.149). 
 

A fundamentação, teoria e prática numa relação de unidade, impõe-se como uma 

relação dialética, pois se a ação-reflexão-ação estiverem ausentes perde-se o ápice do 

processo de conscientização onde o educador se descobrirá autêntico com todo o 

significado profundo que essa descoberta acarreta. 

De acordo com Lima: 



A atenta observação pode abrir um leque de outras questões sobre o 
cotidiano escolar, no qual os estagiários aprendem a profissão docente e 
encontram elementos de sua identidade na interação e intervenção que 
lhes confiram reconhecimento de sua presença naquele espaço; 
realizando as articulações pedagógicas possíveis que os tornam sempre 
estagiários de novas experiências e que os façam refletir sobre a escola 
enquanto espaço do fenômeno educativo. (2009, p.47)  
 

A parceria universidade/escola, como campo de estágio, se afirma como lócus de 

compreensão do que está sendo vivenciado e aprendido, fruto do relacionamento entre os 

novos saberes e conhecimentos anteriores. O desafio colocado nesta parceria, para a 

modalidade ensino a distância passa a ser um dos cenários com os quais, nós, 

formadores de professores, atuamos e aprendemos também imprimindo um aspecto 

marcante e outras lógicas que compõe o universo da EaD mas que certamente 

contribuem para a formação docente.  

 
3. Possibilidades educativas com a utilização dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem-AVAs no desenvolvimento do Estágio Curricular. 

Aproximadamente 85% dos textos selecionados discutem a importância dos 

ambientes virtuais de aprendizagem no contexto do Estágio Curricular Supervisionado na 

EaD e enfatizam que a plataforma moodlepode favorecer a troca de informações, a 

construção dos diários reflexivos, a participação nos chats e nos fórum criados 

especialmente para discutir as práticas realizadas nos estágios. A relação teoria e prática 

é construída no cotidiano das aulas e nas trocas de informações estabelecidas nos AVAs. 

É consenso entre os autores que essas práticas e vivências contribuem para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno de EaD, para as práticas interativas onde não há 

distância entre os envolvidos no processo, uma vez que a rede proporciona o contato 

imediato através do feedback. Enfatizam ainda que o feedback é extremamente 

importante para a qualidade do processo de aprendizagem nos contextos formativos. 



 
Figura 3: As possibilidades encontradas nosAVAs no contexto da sistematização 

dos trabalhos selecionados. 
 

Entende-se que o estudo individualizado e as práticas coletivas de estágio não se 

colocam em contraposição, mas precisam ser vividos na escola, nas atividades 

presenciais e também nos espaços individualizados aqueles em que o licenciando reflete, 

planeja, repensa as aprendizagens.  

A atenção dispensada à autonomia é crucial, quando se trata da Educação a 

distância, exigindo desacomodar-se dos ritos e práticas rotineiras através do exercício da 

observação e da análise crítica do próprio cotidiano, co-participar e intervir na práxis 

pedagógica, bem como na organização do espaço escolar, tendo como base o referencial 

teórico apreendido e construído no decorrer do curso.  

Segundo Sanavria (2008), concepções quanto ao ensino, aprendizagem e 

avaliação estão em pauta no momento do estágio. Muito embora alguns paradigmas mais 

amplos sobre educação sejam mantidos, para a interação entre alunos/tutores e 

coordenadores que vivem o processo de formação em EaD, é importante a clareza 

quanto às estratégias para a construção de aprendizagens docentes. Neste aspecto é 

fundamental as ferramentas disponíveis no ambiente virtual, como também a autonomia e 

capacidade de autorregulação e autoavaliação presentes na estrutura proposta para o 

estágio.  



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Sabe-se que a EaD é um tema que ganha cada vez mais espaços na pesquisa 

educacional e seu crescimento se dá principalmente pelo advento das tecnologias da 

informação e comunicação. Nesse contexto, o Estágio Supervisionado necessita ser 

pensado e discutido enquanto oportunidade imprescindível da Formação de Professores, 

momento em que é possível estabelecer umaestreita relação entre os conceitos 

discutidos na academia e as vivências nas práticas pedagógicas em sala de aula. 

Esse trabalho de revisão sistemática evidenciou metodologias de pesquisa em 

EaD, bem como, apresentou os instrumentos utilizados para coleta de dados nos últimos 

dez anos de pesquisas realizadas acerca do Estágio Supervisionado em EaD, 

especificamente no Curso de Pedagogia.  

Os problemas apontados pelos trabalhos analisados nesta revisão sistemática em 

relação ao acompanhamento dos Estágios Curriculares são de ordem técnica. Ainda 

existe uma grande preocupação com o acesso a internet e aos laboratórios de informática 

por parte dos acadêmicos, uma vez que torna-se premissa básica para realização da 

EaD. 

Percebe-se que o processo comunicativo registrado na vida cotidiana da 

supervisão de estágio necessita ser compreendido como realidade social, possibilitando à 

investigação.  Esperamos que a partir da discussão dos resultados, emergirão novos 

anseios e inquietações acerca da supervisão do estágio de professores em formação 

inicial, apoiada em AVA, relacionando a maior eficácia do modelo, com base na 

intersubjetividade, à formação de competências. Há evidências de que mediações com 

atitudes de questionamento potencializam processos de problematização e construção de 

competências, promovendo uma avaliação mediadora no processo. Entre as linhas-guias 

está a arquitetura proposta para o ambiente virtual de aprendizagem, como espaço de 

relações; a construção de processos comunicativos identificadores da realidade social do 

outro sujeito, seu mundo da vida cotidiana e o universo de significados culturais 

historicamente situados; as produções de autoria como o diário, os fóruns de discussões, 

chats e as sínteses reflexivas.  
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Resumo – Mudanças educacionais proporcionadas pelas novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) requerem importantes adaptações por parte dos 
atores do processo de ensino e aprendizagem. Para inclusão a este cenário, a 
formação docente, para o uso das tecnologias da educação torna-se extremamente 
relevante. Sendo assim o objeto de análise deste estudo foi o Curso de Formação: 
Tecnologias da Comunicação e da Informação aplicadas a Educação a Distância, 
em cooperação com o Centro Provincial de Educação a Distância/ Polo de Maputo 
na Universidade Pedagógica de Moçambique, no âmbito do Programa de 
Cooperação Internacional Sistema Universidade Aberta do Brasil. O curso foi 
desenvolvido com o objetivo de analisar se a realização desses cursos de formação 
práticos pode propulsionar o uso de diferenciadas tecnologias de informação e 
comunicação na educação. Para o alcance desse objetivo a metodologia utilizada 
foi o estudo de caso, com a aplicação de um questionário diagnóstico e um 
questionário de satisfação, para, assim, identificar as habilidades dos participantes 
quanto ao uso das TIC e os resultados obtidos após a realização do curso. 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil; multimídia; formação docente. 

Abstract – Educational changes offered by the new Information and Communication 
Technologies (ICT) require significant adjustments by the actors of teaching and 
learning process. For inclusion in this scenario, the teaching formation for the use of 
educational technology becomes extremely relevant. Thus the object of analysis of 
this study was the Formation Course: Tecnologias da Comunicação e da Informação 
aplicadas a Educação a Distância, in cooperation with the Centro Provincial de 
Educação a Distância/ Polo de Maputo in Universidade Pedagógica de Moçambique, 
under the International Cooperation Program System Open University of Brazil. The 
course was developed with the purpose of analyzing the practical realization of these 
training courses can propel use of different information and communication 
technologies in education. To achieve this objective the methodology used was the 
case study, with the application of a diagnostic questionnaire and a questionnaire of 
satisfaction, to thereby identify the skills of the participants on the use of ICT and the 
results obtained after the completion of the course. 

Keywords: Open University of Brazil; multimedia; teaching formation. 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 
 

2 

1 Introdução 

As novas tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes 
na vida cotidiana, fazendo com que a maneira de agir, de pensar, de comunicar sejam 
adaptadas pela integração desses meios ao comportamento da sociedade. Esses 
dispositivos, sobretudo o computador e o acesso à Internet, começaram a fazer parte 
das atividades educacionais realizadas nas instituições de ensino, em todos os níveis, 
possibilitando alterações nos processos de ensinar e de aprender. 

Para que aconteça o aproveitamento adequado das tecnologias na atividade 
docente, a pesquisadora Vani Moreira Kenski (2012) assevera que elas devem ser 
percebidas como pontos fundamentais para o ato de ensinar e que, para a efetividade 
de sua utilização, requerem infraestrutura tecnológica, mudanças no projeto 
pedagógico e na formação dos professores. Consideramos esta última ser, no 
momento atual, crítica devido a forma como tem sido trascurada ou desenvolvida de 
maneira não adequada. No ensino a distância tem se colocado muito o foco na 
necessidade da infraestrutura tecnológica ou, em outros momentos, da reelaboração 
dos projetos pedagógicos numa perspectiva interacionista, sem se chegar a traduzir 
na prática o proposto.  

Segundo as pesquisas realizadas no campo da EaD, ao longo de quase 50 
anos, por professores pesquisadores por institutos de pesquisa e associações 
educacionais o que mais teve influência no sucesso dos cursos a distância e no 
envolvimento do estudante foi a presença de interação entre professores e estudantes 
(GURI-ROSENBLIT, 2009). É aqui que reside o maior desafio na educação a 
distância: fazer com que os professores tenham formação para compreensão da 
proposta pedagógica e façam uso didático adequado das novas tecnologias para 
motivar os estudantes e manter interação constante com eles.  

De acordo com a meta-análise realizada pela professora Sara Guri-Rosenblit 
(2009), uma das justificativas dadas pelos docentes, além da sobrecarga de trabalho 
a que estão submetidos nas instituições de ensino superior, é certo “ceticismo” em 
relação às potencialidades das novas tecnologias disponibilizadas para sua prática 
docente. O que percebemos em nossa vivência na EaD é que os docentes têm pouca 
familiaridade com os ambientes virtuais de aprendizagem e que as ferramentas 
disponibilizadas não são utilizadas porque não conhecidas ou, quando conhecidas, 
não são praticadas e melhor apreendidas nos cursos de capacitação que costumam 
ser oferecidos a docentes, tutores e estudantes no início do ano acadêmico. 

Foi procurando estimular docentes e tutores a vencerem certo “distanciamento” 
e dificuldades em fazer uso didático de ferramentas e software, que as novas 
tecnologias desenvolveram nestes últimos anos, que o Ministério da Educação tem 
estimulado e apoiado cursos de formação, sobretudo, no âmbito do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB)1.  

                                                
1 Sistema instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, 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. Diferentemente das tradicionais Universidades Abertas criadas a partir da 
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Neste artigo iremos relatar e analisar a experiência da oferta do curso “Curso 
de Formação: Tecnologias da Comunicação e da Informação aplicadas a Educação a 
Distância” que foi desenvolvido em Moçambique, no âmbito do Sistema UAB, como 
parte das atividades de um Programa de Cooperação Internacional entre o governo 
brasileiro e o de Moçambique. A diretoria da EaD da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por intermédio da UaB, 
solicitou a realização do curso à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), devido 
à sua experiência com a oferta de cursos a distância. O curso tinha como objetivo 
instrumentalizar professores e tutores que atuavam neste Programa naquele país com 
a perspectiva de ampliar sua prática e seus conhecimentos. 

Frente aos desafios que envolvem a formação docente para o uso das 
tecnologias da educação, a análise deste curso procurou demonstrar a necessidade 
de assimilação e conhecimento na utilização das TIC, pois o desconhecimento pode 
afetar significativamente o aproveitamento efetivo das tecnologias. Todavia, 
questiona-se: a realização de cursos práticos de formação para o uso de tecnologias 
é capaz de motivar os atores do processo de ensino e aprendizagem, para a produção 
e disponibilização de materiais e recursos multimídia?  

Dessa forma, o objetivo principal deste estudo foi analisar a realização de 
cursos práticos de formação para a comunidade docente da UAB na República de 
Moçambique, por serem propulsionadores do uso de diferenciadas tecnologias de 
informação e comunicação na educação.  

Neste estudo empírico e exploratório procuramos traçar o perfil, as expectativas 
e nível de satisfação dos inscritos no curso. Os dados coletados por um questionário 
aplicado no início do curso e outro ao final receberam tratamento estatístico descritivo 
e apresentados na forma de gráficos para posterior interpretação e análise. 

2 Formação docente e tecnologias 

Ensino e aprendizagem são duas variáveis de um mesmo processo: o professor 
planeja, dirige e controla o processo de ensino e o estudante, ao ser estimulado 
aprende.  Para Zabalza (2004) realizar ações de ensino requer conhecimentos 
específicos que precisam ser desenvolvidos cuidadosa e intencionalmente pelo 
professor, requerendo também a atenção aos processos formativos que mobilizem os 
saberes das teorias educacionais necessários à compreensão da prática docente. 

Segundo Libâneo (1994, p. 47) a característica mais importante da prática 
profissional docente é fazer a mediação entre o estudante e a sociedade, entre as 
condições de origem do estudante e sua destinação social na sociedade. Para 
desempenhar isso, o professor necessita prover as condições e os meios 
(conhecimentos, métodos, organização do ensino) que assegurem o encontro do 
estudante com o que está sendo ensinado, com o conteúdo curricular.  

Nessa função mediadora o professor contou, historicamente, com o apoio de 
                                                

década de 1970 em muitos países, esse sistema funciona como articulador entre as instituições 
públicas de ensino superior e os polos presenciais com vistas a atender à demanda local. 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 
 

4 

diferentes tecnologias, podendo tornar seu trabalho docente mais ativo e motivador. 
Hoje, com a socialização e disseminação de novas tecnologias as possibilidades se 
ampliaram e se diversificaram. Porém, como nos alerta Vani Moreira Kenski (2012), 
diante do quadro atual em que comportamentos, práticas, informações e saberes se 
alteram com extrema velocidade, as mudanças se refletem sobre tradicionais formas 
de pensar e fazer educação. 

As alterações sociais decorrentes da banalização do uso e do acesso das 
tecnologias eletrônicas de comunicação e informação atingem todas as instituições e 
todos os espaços sociais. Destarte, a atividade docente vem sendo modificada pelo 
uso das novas tecnologias da na educação. 

Dessa forma as estratégias de interação entre professor e estudante vêm 
sendo alteradas pelo surgimento de ferramentas interativas e de multimídias 
integradas. Do mesmo modo a comunicação, cooperação, a formação profissional e 
a capacitação passaram a ser desenvolvidas também por meio do ambiente virtual. 
Tornou-se, então, fundamental a oferta de cursos para preparar os professores a 
fazerem uso didático e educativo dessas novas ferramentas, destes ambientes 
virtuais, de maneira especial e urgente para aqueles que atuam em cursos oferecidos 
no ensino a distância. 

Por isso, a formação docente para o uso das novas tecnologias da informação 
precisa garantir o máximo de qualidade e eficiência no processo de ensino e 
aprendizagem. Sendo assim a comunidade docente deve se preocupar com sua 
formação em um amplo quadro de complementação às tradicionais disciplinas 
pedagógicas incluindo um conhecimento crítico das novas tecnologias de informação 
e comunicação em variadas e diferenciadas atividades de ensino. Torna-se 
indispensável que o professor saiba utilizar adequadamente as tecnologias, “não 
apenas o computador e as redes, mas também os demais suportes midiáticos” 
(KENSKI, 2012, p.89). 

Batista, Moura e Pereira (2014) afirmam que a formação docente para atuar na 
EaD tem se dado pelo saber da experiência. A maioria dos docentes que começam a 
atuar na EaD tem sua formação na educação presencial e, muitas vezes, utilizam as 
tecnologias somente como ferramentas de apoio para suas práticas deixando de 
aproveitar as potencialidades das mesmas, o que demonstra a necessidade da 
formação continuada para o uso das TIC. 

 Essa educação, resultante de mudanças nas formas de ensinar e aprender 
possibilitadas pela tecnologia, tornou-se um desafio ao docente que necessita estar 
em permanente estado de aprendizagem e adaptação ao novo. Nesta concepção, 
Kenski (2012¸ p. 45) afirma que a busca pela “apreensão do conhecimento na 
perspectiva das novas tecnologias eletrônicas de comunicação e informação, ao ser 
assumida como possibilidade didática, exige que, em termos metodológicos, também 
se oriente à prática docente com base em uma nova lógica”. Cavalcante et. al. (2014) 
corroboram afirmando que: 

O acelerado desenvolvimento e a consolidação das TIC demandam dos professores 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 
 

5 

uma formação reflexiva que favoreça principalmente a pesquisa e a interação a 
respeito das tecnologias e sua aplicação na prática educativa. Porém esse tipo de 
capacitação exige alterações pedagógicas que fomentem nos professores novas formas 
de refletir sobre o fazer pedagógico, como também suas habilidades e competências. 

Esse preparo para o uso das tecnologias da informação e comunicação, é uma 
necessidade de todos os atores responsáveis pelo processo de ensino aprendizagem. 
Por isso deve-se salientar que “o trabalho, que na educação presencial é geralmente 
desenvolvido por um professor, na EaD é partilhado e distribuído a professor-autor, 
professor-formador, tutores virtuais, tutores presenciais, projetistas educacionais (ou 
DI), entre outros diversos possíveis profissionais que interferem na 
qualidade/efetividade do ensino aprendizagem” (BRITO e MILL, 2013, p. 163). Por 
este caráter compartilhado e fragmentado, o processo de trabalho docente na 
educação à distância é coletivo e distribuído entre vários profissionais, isto é 
denominado de polidocência (MILL, et. al. 2010). Neste sentido todos os atores devem 
ser capacitados para o uso das TIC. 

Com este enfoque polidocente, o curso “Curso de Formação: Tecnologias da 
Comunicação e da Informação aplicadas a Educação a Distância”, propiciou um 
levantamento de informações referentes a conhecimentos e habilidades no uso de 
tecnologias de diversos atores responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem 
no Programa de Cooperação Internacional em Moçambique. 

3 A oferta do curso em Moçambique 

O curso “Curso de Formação: Tecnologias da Comunicação e da Informação 
aplicadas a Educação a Distância” foi realizado em 2013, em cooperação com o 
Centro de EaD da Universidade Pedagógica de Moçambique (UP) e desenvolvido no 
âmbito do “Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior a Distância na 
República de Moçambique”, que foi Instituído pelo Ministério da Educação Brasil, 
mediante Portaria Normativa n. 22, de 26 de outubro de 2010. 

O curso visava capacitar os docentes e os tutores que atuavam nos três cursos 
a distância Biologia, Matemática e Ensino Básico, do Programa, oferecidos pela UP 
em parceria com as Universidades Federais de Goiás (UFG), a Fluminense (UFF) e a 
UNIRIO. Pretendia-se que tecnologias hoje disponíveis fossem melhor aproveitadas 
pelos participantes do programa, capacitando-os para produção e disponibilização de 
materiais didáticos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem e também no ensino 
presencial. 

3.1 Sobre o curso  

O curso foi oferecido ao longo de três dias e durante o período matutino e vespertino, 
para poder atender sobretudo aos docentes que não podiam se ausentar das 
atividades de docência no ensino presencial. Assim, foi constituída uma turma para o 
período matutino e outra para o vespertino. 

Para seu desenvolvimento, o curso foi dividido em dois momentos. O primeiro 
momento foi dedicado à produção de material didático objetivando deixá-lo mais 
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atrativo com uso de recursos multimídia, de forma interoperável, ou seja, trabalhando 
em conjunto com outros recursos e utilizando programas em versão gratuita, de 
experimentação ou devidamente registrados. Foram desenvolvidas atividades de: 
inserir imagem e formatação avançada com o Microsoft Word; inserir imagem, som e 
animação com o Microsoft Power Point e a criação de vídeos utilizando o Camtasia.  

As ferramentas Word e Power Point fazem parte do pacote de aplicações Office 
da Microsoft, que possui mais onze ferramentas além dessas duas utilizadas no curso. 
O Word é um processador de textos com ricas funcionalidades bastante difundido 
mundialmente e o Power Point permite a criação de apresentações sofisticadas de 
slides.  

O Camtasia Studio2  é um gravador de tela que ajuda a criar vídeos. Com ele, 
é possível gravar os movimentos e ações executadas na tela do computador, ou 
importar vídeo em alta definição a partir de uma câmera ou outra fonte. Assim, ele 
permite editar conteúdo que depois pode ser compartilhado com todo tipo de 
dispositivo.  

O Camtasia é um software pago, desenvolvido pela TechSmith, que o 
disponibiliza em versão trial, para teste, válida por 30 dias. A versão trial é limitada 
com relação ao tempo para utilizar e experimentar o produto, já que este vai deixar de 
funcionar depois de um período de tempo predeterminado. Além disso, pode ter 
algumas limitações de recursos.  

No segundo momento, o curso de formação abordou temas relacionados à 
disponibilização e suporte aos materiais produzidos em formatos e dispositivos 
diferenciados. Foram realizadas, então, atividades de compactação e 
descompactação de arquivos com WinRAR, baixar vídeos do YouTube utilizando Free 
YouTube Downloader e FLV Player, gerar documentos PDF3 utilizando a ferramenta 
Doro PDF, disponibilizar arquivos Flash utilizando iSpring, realizar grupos de 
discussão utilizando o Google Groups, videoconferência com Google Hangout e 
Gravação de CD/DVD com Windows Explorer. 

  

Figura 1 – O curso e as ferramentas utilizadas 

                                                
2 O Camtasia Studio está disponível em sua Versão Trial em: http://www.techsmith.com/camtasia.html. 
3 PDF – Portable Document Format: é um padrão aberto para troca de documentos eletrônicos mantido 

pela International Standards Organization (ISO). 
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Porém, antes do início do curso, se aplicou um questionário diagnóstico 
composto por 16 questões para levantar informações socioeconômicas, formação 
profissional, conhecimentos sobre as novas tecnologias e seu uso em cursos a 
distância e expectativas em relação ao curso. Ao final, os participantes responderam 
um questionário de satisfação para saber se os objetivos do curso de formação foram 
alcançados e se tinham ficado satisfeitos. 

A dinâmica utilizada no curso envolvia aula expositiva do conteúdo (com o 
suporte de slides), execução de exercícios de cada conteúdo e debates. Os 
participantes eram livres de utilizar os equipamentos do laboratório ou de notebooks 
pessoais. Todo material do curso foi gravado em CD-ROM e entregue a cada 
participante ao final do curso.  

4 Análise dos dados 

Havia 43 inscritos no curso: seis do curso de Administração Pública, 14 de Biologia, 
16 de Ensino Básico e sete de Matemática. Com relação à participação nos três dias 
de curso, 91% esteve no primeiro dia, 70% no segundo e 63% no terceiro dia. Essa 
diminuição gradativa dos participantes foi devido ao fato que docentes e tutores (que 
também são docentes na UP) desenvolvem atividades de ensino no presencial 
cotidianamente, o que limita a participação plena nos cursos de formação que têm 
ocorrido sistematicamente no Programa UAB-Moçambique. Por isso, o curso foi 
programado para ser oferecido em dois períodos atendendo a disponibilidade de 
tempo de cada participante. No período da manhã havia 32 inscritos e no da tarde 
somente 11. 

4.1 Perfil e expectativa dos participantes 

O questionário de diagnóstico, aplicado no momento de abertura do curso de 
formação com o objetivo de conhecer os participantes, foi respondido por 42.  Era 
composto por 16 questões que buscavam levantar informações socioeconômicas, 
formação profissional, conhecimentos sobre as novas tecnologias e expectativas em 
relação ao curso.  

Dos respondentes, 25 eram homens, 16 eram mulheres e um não se identificou. 
A média de idade era de 35 anos (outro participante não respondeu a esse 
questionamento). 

Com relação à formação dos participantes, todos possuem graduação, e uma 
mulher não respondeu a respeito da formação, conforme a Figura 2. Foi constatado 
número significativo de 21 participantes com curso de pós-graduação (especialização 
e/ou mestrado). 
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Figura 1 – Formação acadêmica por sexo  

Em relação à atual função na Educação a Distância, os participantes poderiam 
responder quantos itens fossem necessários. Assim, 18 pessoas responderam que 
atuam como tutores, 14 como professores, oito como autores de material didático e 
13 exerciam outras funções na EaD como coordenador adjunto, revisor de EaD e 
gestor.  

O total de respostas a esta pergunta foi de 53 respostas, pois a maioria 
desempenha mais de uma função. Novamente um dos participantes, um homem, não 
marcou nenhuma das opções, o que permite concluir que esse participante não possui 
nenhuma função na EaD (Figura 3). 

 

Figura 2 - Atual função na EaD dos participantes no curso 

Em seguida indagamos se os participantes tinham experiência anterior na EaD. 
O respondente poderia selecionar mais de uma das opções. Assim, identificamos que 
oito participantes nunca realizaram atividades em EaD, 19 já haviam atuado como 
tutor, sete como estudante, 12 como professor, um como autor e sete atuaram em 
outras funções como formador, administrador de plataforma (Figura 4). Havia 
participantes que já tinham atuado em mais de uma função das funções listadas.  
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Figura 3 – Atuação anterior na EaD por parte dos participantes no curso 

4.2 Sobre o acesso às novas tecnologias 

A respeito dos conhecimentos e acesso às tecnologias, a análise dos dados permite 
identificar que 39 participantes possuem computador em casa, próprio ou fornecido 
pelo Centro de EaD da UP4. 100% dos participantes acessam à Internet, sendo que 
93% destes utilizam a Internet no trabalho, em casa, no polo, na universidade ou por 
meio de um dispositivo móvel como celular ou tablet.  

Os participantes navegam na Internet cerca de 4 horas e meia por dia. E 
acessam com mais frequência o Google, Yahoo, Facebook, Gmail (Figura 5).  

 

Figura 4 - Sites utilizados com frequência 

Segundo os respondentes, utilizam a Internet com a finalidade de acessar sites 
de pesquisa (todos os respondentes) para se comunicar por meio de e-mail (40 
respostas), acessar sites de notícias (25), acessar redes sociais (20), realizar bate-
papos (11), para entretenimento (cinco), realizar compras (três) (Figura 6). Apenas um 
declarou que pode acessar a Internet para navegar sem objetivo específico. 

                                                
4 O Programa (em fevereiro de 2011) doou ao Centro de EaD/UP 35 notebooks para uso em casa 

pelos docentes e tutores. 
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Figura 5 –Finalidades do acesso à Internet 

Nenhum respondente fez menção ao uso da Internet para acessar o ambiente 
virtual do curso, pois esta resposta não estava listada no questionário aplicado. 
Presume-se que o acesso ao AVA do curso fazia parte das atividades rotineiras de 
docentes e tutores. 

O acesso à Internet é realizado na maioria das vezes por meio de notebook 
(37) seguido pelos computadores desktop, celular, tablet e por último o smartphone 
(Figura 7).  

 

Figura 6 – Aparelhos mais utilizados para acessar Internet 

Uma das preocupações do professor que ia ministrar o curso era saber o nível 
de informação dos participantes em relação ao conteúdo proposto no curso. Por meio 
de questionário diagnóstico procurou identificar o quanto cada um já tinha utilizado ou 
se já havia visto algo a respeito das ferramentas que seriam apresentadas durante o 
curso. 

Para isso, na pergunta 10, era necessário responder se conhecia ou não a 
ferramenta listada. O Word e Power Point foram identificados como softwares mais 
conhecidos, seguidos pelo sistema operacional Windows, WinRaR, Doro PDF, Free 
You Tube Downloader, Linux, iSpring e Camtasia (Figura 8). 
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Figura 7 - Conhecimento das ferramentas do curso 

Em seguida, aqueles que afirmaram conhecer uma ferramenta, deveriam 
responder qual a profundidade do conhecimento acerca das ferramentas, marcando 
um para “Nenhum”, dois para conhecimento “Básico” e três para “Avançado”. 

Parece que alguns participantes não compreenderam bem a estrutura das duas 
questões postas no questionário, o que os levou à certa confusão na interpretação, 
pois houveram respostas em relação ao conhecimento da ferramenta que não 
condiziam com o grau de conhecimento indicado. Por exemplo, com relação à 
ferramenta iSpring, duas pessoas responderam que não conheciam a ferramenta. 
Todavia, uma delas afirmou ter conhecimento básico. Com relação ao Camtasia, 
todos os respondentes afirmaram que não o conheciam, mas um deles, depois afirmou 
que tinha conhecimentos básicos sobre o software. 

Com relação à questão 11, caso a resposta anterior fosse afirmativa para 
qualquer uma das ferramentas, o respondente deveria informar o seu grau de 
conhecimento, escolhendo entre as opções: Nenhum, Básico e Avançado. Todavia, 
muitos usuários não selecionaram nenhuma das opções, a saber: iSpring (36), 
Camtasia (35), Linux (35), Free Youtube Download (23), Doro PDF (23), WinRAR (16) 
e Windows (13) (Figura 9). 

 

Figura 8 – Conhecimentos anteriores dos participantes sobre as ferramentas que 
seriam apresentadas no curso 

Caso o respondente tenha informado que não conhecia o Free Youtube 
Download, deveria indicar se conhecia outra maneira de baixar vídeos do YouTube. 
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Assim, a maioria dos participantes (32) responderam que não conheciam a ferramenta 
e também não conheciam nenhuma outra forma de baixar vídeos do YouTube.  

Com relação a ferramenta Doro PDF, os que informaram que não conheciam 
outro modo de converter/salvar os seus documentos para PDF foram 29 e os que já 
sabiam gravar CD/DVD foram 27. 

A seguir estão descritas as perguntas finais que tinham o intuito de investigar 
quais eram as expectativas com relação ao curso.  

4.3 Avaliação do curso  

Ao final do curso houve a aplicação do questionário de satisfação para avaliar o curso 
de formação executado, seu conjunto operacional e sua utilidade. Dos 42 participantes 
30 responderam. Os demais estavam em período de trabalho, precisando voltar às 
suas atividades e assim não compareceram no fechamento do curso quando foi 
aplicado o questionário. 

Com relação à avaliação geral do curso, 12 participantes avaliaram como 
“Ótimo”, 14 como “Muito Bom”, quatro como “Bom” e nenhum como “Ruim”. Todos os 
participantes responderam que o curso foi útil. Porém, 24 participantes acharam o 
tempo do curso insuficiente. Apenas seis acharam suficiente, pois já tem certa 
familiaridade com as tecnologias introduzidas no trabalho docente por serem os 
responsáveis pelo ambiente virtual do curso. 

Segundo a justificativa de alguns deles: “Foi muita novidade de uma só vez”, 
pois, havia a necessidade de aprofundar os conteúdos, treinar mais e abordar alguns 
assuntos completamente novos para a maioria dos participantes. De fato, a maioria 
tinha nível de conhecimento bastante heterogêneo e deles precisariam de mais tempo 
para treinar principalmente no que se refere à criação e gravação de vídeo. 

 

Figura 9 - Avaliação do curso com relação ao tempo para realização das atividades 

Entre os participantes que avaliaram o tempo como insuficiente, nove avaliaram 
o curso como ótimo, 11 como muito bom e quatro como bom. Entre os seis 
participantes que acharam o tempo suficiente, metade deles avaliou o curso como 
ótimo e a outra metade como muito bom (Figura 10). Porém, para a maioria dos 
participantes as atividades desenvolvidas durante o curso ajudaram na aprendizagem 
dos conteúdos. 
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Em relação ao trabalho desenvolvido pelo professor do curso, ao domínio dos 
assuntos abordados, ao seu relacionamento com a turma e sua 
comunicação/linguagem, a maioria dos participantes o avaliou como ótimo ou muito 
bom (Figura 11).  

 

Figura 10 - Avaliação do desempenho do professor no desenvolvimento do curso 

Apesar de a maioria sentir que o tempo de duração do curso foi insuficiente 
para concluir as atividades, o problema não se situou no professor, pois 19 
participantes o avaliaram ao mesmo tempo como ótimo e seis como muito bom com 
relação aos três quesitos avaliados (domínio, relacionamento e comunicação). 

Além disso, em relação ao layout e o conteúdo dos slides, a maioria avaliou o 
layout dos slides, composto pelas cores, design, imagens e outros como ótimo (nove), 
muito bom (17), bom (três) e um não respondeu.  

O conteúdo dos slides foi avaliado com ótimo por sete participantes, como 
muito bom por 15, bom por quatro e quatro não responderam nada. Quanto ao 
ambiente do curso, considerando o laboratório, máquinas e mobiliário, era possível 
selecionar as opções “Ótimo”, “Muito Bom”, “Bom” ou “Ruim”. Assim, seis 
respondentes avaliaram como muito bom, 20 como bom e apenas três como ruim. 

Em relação a utilidade do curso na execução das atividades em EaD, 24 
participantes informaram que o curso foi muito útil, quatro disseram que foi de média 
utilidade, um disse que foi pouco útil e um não respondeu. 

A questão 11, para a maioria dos participantes o curso atendeu às expectativas 
e até ultrapassou o esperado. Um dos participantes afirmou que suas expectativas 
não foram concretizadas na totalidade porque não havia equipamentos disponíveis 
para todos no curso. Para outro, não houve tempo suficiente para praticar com o 
acompanhamento do instrutor. 

Finalmente, foram solicitados a tecerem comentários sobre o curso, se 
manifestarem a fim de evoluir positivamente o curso, que foi muito bom, que seria 
interessante haver mais cursos como este, realizados ao menos uma vez a cada 
semestre ou mesmo uma vez por ano, e utilizando a EaD para sua realização.  

5 Considerações finais  

Inicialmente queremos apontar que o principal desafio no desenvolvimento do curso 
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foi a infraestrutura tecnológica encontrada na sala que foi disponibilizada, uma sala 
de laboratório de computação para uso dos estudantes de curso a distância da UP.  

O professor do curso havia enviado com muita antecedência a proposta do 
curso – que foi discutida e aprovada pela equipe de coordenação da EaD da UP com 
a coordenação local do Programa UAB-Moçambique – com as especificações 
técnicas necessárias para os participantes realizarem as atividades práticas nos 
computadores. Um dia antes do curso, o próprio professor foi verificar as condições 
operacionais dos computadores quando constatou que nem todas as máquinas 
possuíam Sistema Operacional compatível com os softwares a serem usados e, em 
muitas delas, a conexão com a Internet era problemática. 

Como ocorre em capacitações, os participantes também utilizaram 
equipamentos pessoais, todavia os softwares que eles possuíam instalados eram de 
versões variadas, causando transtornos durante o curso. Apesar dos problemas 
técnicos, o interesse, a compreensão e comprometimento dos participantes fez com 
o curso pudesse ser realizado a contento.  

Pelo questionário de diagnóstico foi possível perceber que há pouco 
conhecimento menos ainda domínio das ferramentas que as novas TIC oferecem e 
como podem ser utilizadas positivamente nos processos de ensino e aprendizagem. 
Com relação a algumas ferramentas apresentadas no curso, os respondentes não 
dominavam questões mais específicas do funcionamento destas ferramentas, o que 
faria com que eles pudessem aproveitá-las de forma mais efetiva em sala de aula. 
Assim, a realização do curso possibilitou aos participantes se capacitarem melhor para 
uso das ferramentas em sua prática docente. 

Percebemos também que cursos de capacitação como este, mesmo havendo 
interesse por parte dos participantes e do próprio Centro de EaD da UP, a sobrecarga 
de trabalho dos participantes na instituição e a prioridade que é dada às atividades 
relacionadas ao ensino presencial, acabam por secundarizar, por colocar em segundo 
plano atividades relacionadas a cursos a distância. Embora os questionários aplicados 
não levantassem este tipo de situação, nas conversas informais e durante o decorrer 
da aula do curso, eram frequentes as falas dos participantes justificando ausências 
deles ou de colegas pela sobrecarga de trabalho e a prioridade que a instituição ainda 
dava ao presencial. A EaD (e nela incluíam os cursos do Programa UAB-
Moçambique), era percebida como algo ainda não “institucionalizado”, como atividade 
a ser desenvolvida além da carga de horário estabelecida no contrato de trabalho, 
pois os participantes recebiam incentivo financeiro adicional, como a bolsa para os 
que atuam no Sistema UAB.  

Assim, verificou-se alternância na participação dos docentes e tutores nos 
períodos matutino e vespertino, comparecendo nos horários livres da sala de aula ou 
de reuniões no departamento ou na faculdade. Isso acaba “limitando” e nem sempre 
qualificando a formação que é possibilitada em cursos como este que foi oferecido. 

Com base no exposto, verificou-se que a realização de cursos práticos de 
formação para o uso de tecnologias é capaz de motivar, os atores do processo de 
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ensino e aprendizagem, para a produção e disponibilização de materiais e recursos 
multimídia,  

Como explicado por Batista, Moura e Pereira (2014):  

“para que a formação docente [...] possibilite letramentos digitais, e contemple 
espaços e contextos do aprender a aprender ‘com’ e ‘a partir das’ experiências com as 
tecnologias digitais, é necessário possibilitar que diferentes sujeitos presentes na 
formação possam compreender que cada ferramenta [...], possui uma característica 
operacional, ou seja, funciona a partir de tais e tais comandos e configurações, mas 
principalmente, que cada uma destas ferramentas possui múltiplas potencialidades 
educativas [...]”. 

Após realização e análise do curso, pode-se valorizar ainda mais a importância 
da aplicação de cursos de formação para o uso das tecnologias na educação. Os 
recursos tecnológicos são mediadores de uma educação de qualidade, que só será 
atingida se os docentes e os demais atores do processo de ensino e aprendizagem, 
utilizarem as TIC de forma adequada. 
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Resumo – Um dos maiores  desafios  da prática  docente  é a  produção de material
didático  que  possibilite  a  flexibilização  do  aprendizado,  respeitando  os  estilos  de
aprendizagem  e  a  diversidade  dos  estudantes.  Nesse  sentido,  discutimos  a
implementação de um curso de Capacitação em Produção de Material Didático no AVEA
Moodle  para  Docentes,  no  qual  instigamos  a  reflexão  da  prática  docente  para  o
desenvolvimento de materiais  mais interativos, dialógicos e flexíveis. Problematizamos a
ação diretiva do professor na elaboração de material didático que estimule o estudante a
coautoria no processo ensino e aprendizagem. Ressaltamos a necessidade da fluência
pedagógica e tecnológica, assim como, uma mudança de concepção pedagógica para
escolhas tecnológicas que apoiarão a prática pedagógica nessa modalidade. A inovação
tecnológica  implica  em  avanços  e  melhorias  quando  se  rompe  com  os  antigos
paradigmas do que seja estudar, ensinar e gerenciar processos educativos. 

Palavras-chave: Professor. Material didático. Educação a Distância.

Abstract –  One of  the biggest  challenges of  teaching practice is  the production  of
didactic or instructional materials that enables the flexibility of learning, hold in esteem
the  learning  styles  and  the  diversity  of  students.  In  this  way,  we  discuss  the
implementation of a training course in Educational Material Production in VLE Moodle for
Teachers, which instigate the reflection of teaching practice to develop more interactive,
dialogic and flexible materials. Problematize the teacher policy action in the development
of teaching materials that stimulate student co-authoring in the teaching and learning.
We highlight the initial need for a change of instructional design to technology choices
that support the pedagogical fluency in this modality.  Technological innovation implies
advances and improvements when it breaks with the old paradigms of what to study,
teach and manage educational processes.

Keywords: Teacher. Didactic Materials. Distance Learning.

1. Introdução

Na atual cenário social, a expansão e inovação tecnológica influem diretamente no campo
educacional,  possibilitando novas formas de interação, comunicação e socialização de
saberes.  As  redes  ampliam  e  viabilizam  o  acesso  a  informações  e  conteúdos  em
diferentes formatos, requerendo nova concepção do processo educacional.
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O  uso  dos  recursos  tecnológicos,  com  finalidades  educativas,  suscita  a
necessidade  de  remodelações  pedagógicas  e  curriculares  em  decorrência  das
possibilidades concretas de interação e interatividade. O acesso fácil a informação leva a
necessidade de seleção e reflexão sobre os conteúdos disponibilizados em rede para
transformá-los  em  conhecimento.  Isto  pressupõe  conhecer,  entender  e  utilizar  as
tecnologias, seus princípios e aplicabilidade em diferentes situações didáticas.

Na modalidade a distância,  esses conhecimentos relacionam-se a produção de
material didático que possibilite a flexibilização do aprendizado, respeitando os estilos de
aprendizagem  e  a  diversidade  dos  estudantes.  O  ambiente  virtual  de  ensino-
aprendizagem (AVEA) Moodle viabiliza a integração de diferentes recursos e atividades,
com  interfaces  de  comunicação  diversificadas,  permitindo  comunicação  dialógica  e
problematização das situações de ensino-aprendizagem. Essas possibilidades contribuem
para a qualidade da relação aluno, professor, tutor e objeto de estudo.

Compreender essas relações  é imprescindível ao professor, pois as informações
fluem com celeridade, requerendo do mesmo, clareza epistemológica e conceitual para
proposição de materiais didáticos inovadores.  É preciso ter  subsídios técnico-didático-
pedagógicos para criar e propor aos estudantes recursos (disponibilização de conteúdos)
e atividades de aprendizagem que propiciem a mediação pedagógica no Moodle.

Nesse sentido, o artigo relata a implementação de um curso de Capacitação em
Produção de Material Didático no AVEA Moodle, no qual instigou-se a reflexão da prática
docente para o desenvolvimento de material didático mais interativo, dialógico e flexível. 

2. Curso: Produção de Material Didático no AVEA Moodle para Docente

O Curso de Produção de Material Didático no AVEA Moodle para Docente insere-se no
Plano Anual de Capacitação Continuada da Universidade Federal de Santa Maria que tem
por  objetivo  a  qualificação  dos  profissionais  dedicados  aos  projetos/cursos  da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Ensino Presencial. O curso visa o desenvolvimento
de fluência tecnológica e pedagógica na produção de material  didático no Moodle.  O
curso tem carga horária de 60h, sendo 10% presencial, divididas em 4 tópicos - tabela 1. 

Conteúdo Programático
Tópico 1 Apresentação  do  Moodle  (configuração  da  disciplina,  envio  de  mensagens,

visualização de participantes).

Tópico 2
Orientações quanto a criação da disciplina no Moodle (orientações pedagógicas de
leiaute, nº de páginas do material didático, uso de imagens e transposição didática).

Tópico 3 Produção de Recursos Educacionais (página, rótulos, livro, inserção de conteúdo
multimídia, produção de tirinhas, produção de narrativas sonoras e visuais).

Tópico 4 Estruturação  de  Atividades  de  Estudo  (Questionário,  fórum,  blog,  wiki,  lição,
webquest e tarefas).

Tabela 1 - Conteúdo programático do curso de  Produção de Material Didático



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância

I - Congresso Internacional de Ensino
Superior a Distância

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015
UNIREDE

A estrutura do curso pretende abordar as possibilidades de uso das tecnologias
como aporte à produção de saberes. O material didático apresentado integrou texto com
recursos multimídia, observando a coerência entre os recursos didáticos e o programa de
conteúdos propostos.  Recursos tecnológicos como  Momentcam (iPhone/Android),  Voki,
Prezzi,  Toondoo  vídeos,  webquest,  CmapTools,  foram  utilizados  para  dinamizar  o
processo. A utilização desses, sempre com o cuidado relacionado a inclusão digital. 

2.1  Apresentação do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem Moodle

O Moodle  permite  a  oferta  e  gerenciamento  de  cursos online  e  possui  interfaces  de
comunicação  síncronas  e  assíncronas  que  possibilitam  a  criação  de  situações  de
aprendizagens diversificadas, permitindo comunicação dialógica e problematização das
situações  de  ensino-aprendizagem.  As ferramentas  do  Moodle  tornam-se  estruturas
decisivas para a construção da aprendizagem segundo os princípios da interatividade e
comunicação multidirecional em um único ambiente. 

Nesse tópico o professor foi desafiado a configurar uma disciplina/curso no Moodle,
assim como explorar as possibilidades de relatórios e monitoramento dos participantes.
Essa fluência  é essencial  para posterior condução da disciplina/curso.  As dificuldades
desse tópico foram rapidamente sanadas no primeiro encontro presencial.

2.2  Orientações pedagógicas para a produção de  material didático

O  tópico  trouxe  aos  cursista  questionamentos  sobre:  como  deve  ser  o  material  e  a
linguagem deste para o EaD? Como incentivar a autonomia e a interação ao elaborar o
material didático (MD)? A produção do MD requer transposição de saberes? 

Embasados em Freire (2003) afirmamos que a produção de MD implica em ações
pedagógicas  que conduzam ao  desenvolvimento  da  capacidade  crítica,  curiosidade  e
autonomia do aluno, requerendo do professor  além da fluência tecnológica,  clareza e
autoria. Barbato e Ramos (2007), destacam ainda que:

“Transpor a aula presencial para o papel  é uma atividade complexa que envolve
conhecer profundamente implicações pedagógicas e psicológicas da aprendizagem
por meio do discurso escrito. Além disso, dominar as várias ferramentas e recursos
disponíveis para essa finalidade”(BARBATO e RAMOS, 2007, p.04).

O texto escrito é somente uma das possibilidades que o Moodle disponibiliza para
auxiliar  o  processo  de  aprendizagem.  Recursos  educacionais  que  contém  hiperlinks,
animações,  simulações,  áudio  e  vídeos,  assim  como  possibilidades  de  interação  e
interatividade são elementos essenciais na mediação pedagógica a distância. O MD para
o EaD deve, portanto, ser diversificado,  flexibilizando o aprendizado e respeitando os
estilos de aprendizagem e a heterogeneidade dos estudantes.  

A diversidade do MD é essencial para estimular o estudante a investigar acerca de
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assuntos sobre os quais ele tenha dúvidas, exercitando a criticidade e a autonomia na
aprendizagem.  A  autonomia  perpassa  pela  discussão  conjunta  das  ideias,
reconhecimento  do  que  é importante  para  si  e  para  o  grupo,  responsabilidade,
reconhecendo-se individualmente como um ser em constante construção. A autonomia,
enquanto ação educativa, representa 

[...] de um lado, reconhecer no outro sua capacidade de ser, participar, de ter
o que oferecer, decidir, de não desqualificá-lo, pois a educação é um ato de
liberdade e de compartilhamento. [...] Por outro lado, significa a capacidade
que o sujeito tem de “tomar para si” sua própria formação, seus objetivos e
fins [...] ser autor da própria fala e do próprio agir (PRETI, 2003, p.131).

 Vygotsky (1998) afirma que a interação social constitui o motor da aprendizagem e
do desenvolvimento intelectual. Essas interações sociais contribuem para a efetivação
dos objetivos educacionais, sendo importante que o professor atente para a diversidade
do pensamento flexível, enfatizando o processo intencional de construção de significados
nas informações, experimentações e nos próprios pensamentos dos estudantes. Ao invés
de respostas prontas sugerir o caminho a seguir, por meio de atividades.

O processo ensino-aprendizagem passa da perspectiva individual para a coletiva,
pois,  quando  professor  e  estudantes  atuam  “colaborativamente,  produzem  um
conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam de ser independentes para se
tornarem  interdependentes” (PALLOF  e  PRATT,  2002,  p.  141).  Esse  processo  de
construção  de  relações  dialógico-problematizadoras,  em  que  o  estudante  tem  a
possibilidade de interagir com o professor, tutor e com os colegas, oferece subsídios para
reflexões. Isso é fundamental para a estruturação da significação da aprendizagem.

A linguagem do MD para o EaD deve ser compreensível e adequada à habilidade
de leitura dos alunos, requerendo do docente um movimento de transposição de saberes.
Segundo Chevallard (1991), os conteúdos de saber instituído como aqueles a ensinar são
na criações didáticas, movidas pelas necessidades do ensino, onde o saber sábio passa
por  intensas  transformações  desde  sua  produção  no  meio  acadêmico,  até chegar  à
escola.  Assim,  para  se  transpor  os  saberes  é preciso  considerar  a  necessidade  de
adaptações, de tal forma que se respondam as perguntas que surgem: o que ensinar?
Como ensinar?, Quando ensinar? E a quem ensinar?

Neste sentido os professores foram orientados a planejar a disciplina/curso tendo
como foco o estudante, bem como, refletir sobre o desafio da produçao de MD, por meio
de  fóruns  de  discussão  e  construção  de  mapas  conceituais  que  organizassem  o
conhecimento,  conforme  pode  ser  visualizado  em  uma  das  atividades  propostas  no
decorrer da unidade:

Figura 1: Atividade de Estudo Fórum proposta no tópico 2.
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Figura 2: Mapa conceitual de um dos cursistas. 

A atividade foi  considerada pelos  cursistas  um grande desafio,  pois  requeriu  a
reorganização do conhecimento. Os resultados demostraram que grande parte do grupo
compreende os desafios da performance docente no processo de produção de material
didático em AVEA, conforme pode ser verificado na fala da cursista:

O uso estratégico de diferentes MD para servir de subsídio no desenvolvimento
dos planos de ensinos requer do professor o estabelecimento prévio dos objetivo
que busca atingir em cada aspecto da sua disciplina, pois alguns recursos exigem
tempo  de  preparo  do  material.  Enfim  o  professor  deverá  estabelecer  um
planejamento  com  certa  antecedência  para  que  possa  estabelecer  qual  é  o
material  mais  apropriado  a   ser  adotado  para  cada  conteúdo  assim também
podendo diversificar e despertar o interesse dos seus discentes.(Cursista “A”)

2.3  Produção de Recursos Educacionais

A escolha recursos educacionais requer  critérios de qualidade,  seja  no aspecto  ético,
estético  ou  de  conteúdo.  Se  o  professor  compreende  as  necessidades  de  seus
educandos e o estilo como esses percebem o material, então o professor estará criando
um  material  que  pode  facilitar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  (flexibilização
cognitiva) (ALMEIDA; SILVA, 2004).

O  recurso  deve  gerar  problematização  das  experiências  que  possibilitam  a
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produção/construção de conhecimento teórico através de progressiva consciência de que
o ser humano  é ‘ser inacabado’,  é o estar em permanente  ‘estado de busca’ (FREIRE,
1987). Nesta perspectiva, o professor, ao propor situações-problemas, leva o estudante à
entender e comparar a relação entre a cientificidade do conhecimento e sua realidade
vivida, instigando-o à buscar respostas e soluções por ele próprio. Esse diálogo requer a
otimização da comunicação educativa para que se estabeleça a compreensão do que
está sendo comunicado, potencializando a aprendizagem. 

Os  recursos no  Moodle  tornam-se  estruturas  decisivas  para  a  construção  da
aprendizagem segundo os princípios da interatividade e comunicação multidirecional em
um único ambiente. Assim, o estudante pode estabelecer ligações entre conhecimentos
prévios e novas informações obtidas, abrindo-se para compreender no entrelaçamento
com seus pares, o pensamento destes e assim participar de um processo de construção
colaborativa  de  novos  saberes  que  se  originam  da  representação  hipermediática,
comunicação, levantamento e teste de hipóteses e reflexões (SILVA, 2006, p.9).

Faraco  (2008)  afirma  que  os  recursos  educacionais  hipermidiáticos,  podem
incentivar  os  estudantes  e  favorecer  a  construção  interativa  do  conhecimento,
possibilitando ao leitor a navegabilidade ilimitada pela internet e expansão do universo de
informação, que antes era restrito ao livro impresso e apostilas. Por outro lado, é preciso
que o professor ao incorporar as mídias no material didático-instrucional, potencialize o
aprendizado  dos  estudantes,  por  meio  da  seleção,  planejamento  e  monitoramento.
Portanto, materiais didáticos programados – contendo Recursos e Atividades sustentados
nos  princípios  da  hipermídia  – adquirem,  de  acordo  com  Mallmann  (2008)  caráter
mediador central no processo de integração das tecnologias educacionais.

Para Valdívia (2008) apud Bastos (2010), o uso eficiente de recursos tecnológicos
como potencializadores do processo de ensino-aprendizagem requer o desenvolvimento
de competências e habilidades específicas para que os docentes possam planejar ações
para estimular a interatividade dos estudantes com os materiais educacionais, flexibilizar
o processo de ensino respeitando as individualidades e diferenças; tornar concretos e
reais temas abstratos por meio da visualização em formatos digitais que possibilitam uma
vivência multissensorial e o estabelecimento de relações com o cotidiano; desenvolver
colaboração e a investigação por meio do dialogo com outros educadores e instigar  à
comunicação entre os agentes do aprendizado.

Os  cursistas  no  decorrer  deste  tópico  tinham  como  atividades  a  produção  de
materiais didático com incorporação de mídias. Este material deveria apresentar links a
outros sítios e arquivos,  imagens (ou  tirinhas),  vídeos ou  podcasts,  bem como foram
incentivados  a  buscar  e  avaliar  objetos  de  aprendizagem disponíveis  em repositórios
como o RIVED, Portal do Professor do MEC ou Phet da Universidade do Colorado.

 Caruso e  Silveira  (2009)  apontam  que  as  tirinhas podem  facilitar  o  ensino-
aprendizagem  de  conceitos,  motivar  os  estudos,  incentivar  a  leitura,  estimular  a
imaginação,  construir  narrativas  e  desenvolver  a  linguagem,  o  poder  de  síntese  e  a
criatividade.  Enquanto,  Edirishingha;  Salmon;  Fothergill (2007),  indicam
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que os podcasts auxiliam em aspectos organizacionais da aprendizagem, pois propiciam
a informalidade e o divertimento, desenvolvendo competências de estudo independente,
permitindo aos alunos aprender enquanto se movimentam .

Os  cursistas  apresentaram  grande  dificuldade  na  realização  do  movimento  de
transposição de saberes, o que sugere que a dinâmica de autoria na produção do MD é
ainda incipiente, provavelmente em virtude da demanda de tempo e fluência não apenas
tecnológica  como  pedagógica  para  a  elaboração  de  recursos  educacionais  numa
perspectiva  problematizadora.  Este  fato  nos  leva  a  refletir  sobre  a  necessidade  das
instituições de ensino em incentivar e capacitar seus professores para a autoria de seus
materiais e assim ressignificar a prática docente.

Barin, Bastos e Marshall (2013) sugerem que a dificuldade em relação à autoria
pode  estar  relacionada  ao  fato  da  formação  docente  ter  sido  pautada  em  modelos
tradicionais de ensino que não primam pelo desenvolvimento destas competências, que
passam a ser exigidas na incorporação da mediação tecnológica.

2.4  Estruturação de Atividades de Estudo

Apropriar-se  do  conhecimento  é uma  atividade  complexa  que  exige  do  ser  humano
procedimentos diversos conforme a natureza do conhecimento. O conhecimento formal
requer que o ser humano realize atividades específicas. Propor tais atividades é uma das
funções do professor (Lima, 2007).

O  Moodle  possui  uma  gama  de  ferramentas  de  atividades  possibilitando  ao
professor  propor  atividades individuais (enquete,  questionário,  lição,  envio  de  arquivo,
texto online, etc) e atividades colaborativas, como o fórum e a wiki, por exemplo.  Estas
atividades  possibilitam  aos  estudantes  refletirem  sobre  os  conteúdos  abordados  nos
recursos educacionais e assim prover seu desenvolvimento psíquico e intelectual.  Lima
(2007) afirma que o professor deve garantir  à seus estudantes a apropriação de formas
de ação específicas que conduzem ao conhecimento formal, de modo que eles possam
utilizá-las além de sua permanência na instituição de ensino. 

Neste  sentido,  o  professor,  ao  elaborar  uma atividade  de  estudo (AE),  precisa
adaptar as tecnologias que sejam  úteis para o ensino de determinado conteúdo. Essa
ação se torna potencializada quando embasada na concepção que considera a integração
das tecnologias ao currículo escolar a partir da interrelação dos conhecimentos científicos,
pedagógicos  e  tecnológicos.  Para  o  professor,  implica  flexibilidade  e  fluência  da
tecnologia, da pedagogia, do conteúdo e contexto envolvido.

As  ações  e  operações  demandadas  nas  AE,  devidamente  planejadas,  com
conteúdo  específico  dirigido  ao  objeto  e  que  envolvem  criação/reformulação  de
elementos, auxiliam o alcance dos objetivos educacionais de cada disciplina e refletem na
aquisição do conhecimento teórico que conduz ao desenvolvimento psíquico-intelectual
(ALBERTI, 2009). A proposição de AE no Moodle requerem portanto o desenvolvimento
de fluência pedagógica e tecnológica em relação as etapas didáticas de planejamento,
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implementação,  monitoramento  e  avaliação  tais  como:  clareza  nos  enunciados  das
tarefas,  problematização de conceitos centrais,  proposição e resolução de problemas,
tempo  de  resposta  e  feedback,  produção  textual  colaborativa,  referência  ao  material
didático indicado e avaliação processual.

O desenvolvimento de AE, mediadas por tecnologias educacionais, pode, portanto,
auxiliar  o  estudante  à aquisição  da  autonomia.  O  professor  com  fluência  digital,  ao
planejar e implementar essas atividades, desafia os estudantes a buscarem a apropriação
dos conteúdos curriculares mediados por tecnologias em rede. Assim, colabora para que
se  apropriem  do  conhecimento  teórico,  o  que  é fundamental  no  processo  ensino-
aprendizagem. Ao monitorar e avaliar as AE, o professor contribui para o desenvolvimento
da capacidade de organização dos estudos, do desenvolvimento das ações e operações
de aprendizagem, diagnosticando os avanços, esclarecendo e instigando o diálogo em
torno  da  compreensão  do  conteúdo  curricular.  Na  perspectiva  de  interação  social  de
Vygotsky (1998), na qual a atividade mediada é o meio para o desenvolvimento e acesso
ao conhecimento, a  “transmissão racional e intencional da experiência e pensamento a
outros, requer um sistema mediador” (VYGOTSKY, 1998, p. 7). 

A  fluência  docente  está relacionado  à tecnologia,  pedagogia,  ao  conteúdo
curricular,  contexto  envolvido  e  implica  em  saber  utilizar,  compreender,  criar  e
compartilhar através das tecnologias educacionais.  É dessa forma que se potencializa
interação  e  interatividade  no  processo  ensino-aprendizagem  em  ambientes
informatizados. Assim, quanto maior o nível de fluência do professor, maiores os avanços
no desenvolvimento da prática emancipatória nas AE a distância. A prática emancipatória
nas  AE além  de  gerar  a  aquisição  dos  conhecimentos  teóricos,   proporciona  uma
transformação do próprio sujeito atuante (no nível pessoal e/ou profissional).

Neste tópico os cursistas tiveram como atividades a elaboração na disciplina teste
de AE integradas aos recursos educacionais elaborados no tópico anterior, assim como
uma atividade de texto online, onde deviriam refletir sobre sua performance docente, no
que se refere a promoção do desenvolvimento cognitivo de seus estudantes.  Grande
parte  dos  docentes  afirma  que  suas  práticas  educacionais  são  baseadas  no  ensino
presencial, o que reforça a necessidade de promoção de atividades de capacitação para
que os mesmos possam repensar a prática docente e propor recursos e atividades que
conduzam os estudantes ao processo de aquisição cognitiva. Dentre as colocações dos
cursistas ressaltamos os itens a seguir:

Minha prática docente se restringe até hoje no ensino presencial, utilizando
metodologias tradicionais frente a alunos. Diante do acesso que os alunos
têm  às novas formas de tecnologia,  sinto a necessidade de achar novos
caminhos  para  estimular  o  interesse  e  proporcionar  o  desenvolvimento
intelectual.  Com  os  conteúdos  os  quais  trabalho,  encontro  algumas
limitações  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  Assim,  através  da
capacitação  realizada,  vislumbro  a  possibilidade  de  utilização  de  novas
ferramentas no ambiente Moodle que possam auxiliar neste processo. Um
outro  fator  relevante  que  considero  é a  possibilidade  de  utilização  de
ferramentas que permitam que o processo de avaliação se torne contínuo, o
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oque permitiria melhor acompanhamento do aluno (Cursista “B”)

A  atividade  desenvolvida  ao  longo  do  curso  possibilita  desenvolver
estratégias diferenciadas de aprendizado junto aos estudantes do curso de
enfermagem,  como  a  própria  organização  da  disciplina  no  moodle  e  a
inclusão  de  textos  para  reflexão  e  a  atividade  fórum.  Percebo que  essa
estratégia  tem  oferecido  aos  estudantes  olhar  diferenciado  diante  do
conteúdo trabalhado, pois a leitura individual com síntese exposta no fórum
faz  com  que  desenvolvam  o  pensamento  crítico  diante  de  situações
vivenciadas  no  cotidiano  de  prática  e  a  relacionem  aos  conhecimentos
teóricos. (Cursista “C”)

As colocações do cursista “C” corroboram a ideia de que os cursos de capacitação
ofertados pela UAB/UFSM potencializam a performance docente e a autoria do MD, além
de propiciarem uma reflexão afinca por parte dos cursistas sobre seu fazer pedagógico.

3.   Considerações Finais

Os resultados obtidos  indicam que ações  de capacitação são imprescindíveis  para  a
potencialização da performance docente, visando a fluência técnico-didático-pedagógica
desses  sujeitos  face  às  exigências  do  mundo  contemporâneo,  que  requerem  um
profissional  crítico  e  autônomo,  que  saiba  se  comunicar  e  selecionar  as  informações
pertinentes de forma consciente e efetiva.

A autonomia e coautoria no processo perpassou o curso, efetivando-se a partir das
orientações e acompanhamento individual da produção de MD nas disciplinas teste.  A
liberdade  em relação  a  escolha  de conteúdos  da disciplina  teste  viabilizou o  uso de
recursos digitais variados, conforme a necessidade/adequabilidade da área de formação. 

A partir desses aspectos inferimos que a  inovação pedagógica na produção de MD
para EAD  implica na proposição e disponibilização de recursos digitais diversificados, na
compreensão  das  especificidades  pedagógicas  de  cada  mídia,  na  possibilidade  de
interatividade  com   sites  diversos,  no  destaque  ao  cuidado  com  o  direito  autoral  e
acessibilidade do recurso. Ações essas indispensáveis em um curso de capacitação para
instigar a fluência tecnológica e pedagógica do professor no uso de mídias digitais na
prática docente em EAD. 
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Resumo – O curso de extensão ‘Mediação de conflitos na comunicação online’ integra as 

ações do Programa de Extensão 'Mediação da Comunicação na Educação a Distância e 

tem por objetivo oportunizar espaços para reflexão sobre a mediação da comunicação na 

Educação a Distância com ênfase nos processos comunicativos (interação e interatividade), 

na importância da afetividade e no uso da linguagem. Nesse sentido, esse artigo tem por 

finalidade apresentar um relato reflexivo sobre aspectos que emergiram de uma das 

atividades propostas no referido curso, no qual os cursistas foram questionados sobre 

vivências de conflitos envolvendo a comunicação em cursos a distância. O resultado dessa 

análise evidenciou aspectos como: dificuldade de compreensão da linguagem utilizada na 

comunicação; sensação de solidão por parte do estudante na interação com os colegas nos 

fóruns, associada à falta de afetividade na comunicação; ansiedade dos estudantes em 

obter retorno imediato às dúvidas enviadas aos docentes/tutores; dificuldade de trabalhar 

coletivamente e colaborativamente; conflito decorrentes de posicionamentos ou ideias 

divergentes. 
 

Palavras-chave: Educação a Distância. Mediação de Conflitos. Comunicação. 
 

Abstract – The extension course `Mediation of conflicts in the communication online' 
integrates the actions of the Program of Extension 'Mediation of the communication in 
the Distance Education and has for objective to opportunity spaces for reflection on the 
mediation of the communication in the Distance Education with emphasis in the 
communicative processes (interaction and interactivity), in the importance of the 
affectivity and the use of the language. In this direction, this article has for purpose to 
present a reflective story on aspects that had emerged of one of the activities proposals 
in the related course, in which the students had been questioned on experiences of 
conflicts involving the communication in courses in the distance. The result of this 
analysis evidenced aspects as: difficulty of understanding of the used language in the 
communication; sensation of solitude on the part of the student in the interaction with the 
colleagues in the forums, associate to the lack of affectivity in the communication; 
anxiety of the students in getting immediate return to the doubts sent to the tutorial 
professors; difficulty to work collectively and collaboratively; conflict decurrent of 
positionings or divergent ideas. 
 
Keywords: Distance Education. Mediation of conflicts. Communication. 
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1. Introdução 
 

A Educação a Distância (EaD) é definida no Art. 1º do Decreto Nº 5.622, de 19 de 
dezembro de 2005, 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”. Na definição 
de Kearsley e Moore (2007, p. 02), a EaD é considerada 'aprendizado planejado' que 
se dá normalmente em um lugar diferente do local de ensino, requerendo técnicas 
especiais de criação do curso e comunicação por meio de várias tecnologias. 
Percebe-se com essas definições duas características centrais dessa modalidade: a 
comunicação mediada por Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e 
sujeitos do processo educativo separados temporalmente e espacialmente. 

As TIC e as mídias interativas deram um novo sentido à EaD por meio de 
interfaces estruturadas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com a 
finalidade de promover a comunicação e a construção do conhecimento entre os 
sujeitos envolvidos (BARBOSA, 2012). Sobre esse aspecto, a autora chama atenção 
ao fato de que em alguns AVA, a dinâmica de atividades pedagógicas, levadas a 
efeito pelo professor/tutor, pouco explora o potencial comunicacional e de 
interatividade que os recursos tecnológicos são capazes de proporcionar ao aluno 
visando o desenvolvimento de novas competências cognitivas. 
 

O professor, no papel de mediador, tem o papel de organizar o ambiente de 

aprendizagem virtual para que o aluno possa interagir e construir o conhecimento, 

socializando informações, discutindo ideias e promovendo o diálogo entre os 

participantes (BARBOSA, 2012). Ensinar com as novas tecnologias somente será uma 

revolução se mudarmos concomitantemente os paradigmas convencionais do ensino, 

que mantem distantes professores e alunos. Nesse sentido, devido ao processo ensino-

aprendizagem na EaD ser caracterizado pela comunicação mediada por TIC e pela 

predominância da linguagem escrita nos processos comunicativos em ambientes online, 

evidencia-se a necessidade de refletir sobre como esses processos se estabelecem nos 

diferentes contextos e modelos pedagógicos. Além disso, é importante que sejam 

adotadas propostas didático-metodológicas que favoreçam o exercício cognitivo, a 

aproximação entre os sujeitos, o desenvolvimento de habilidades comunicativas, 

evitando-se ruídos e conflitos desnecessários. 
 

Diante desse contexto, nesse artigo apresentamos resultados parciais e 
reflexões decorrentes da oferta do Curso de Extensão, intitulado ‘Mediação de 
conflitos na comunicação online’, oferecido na modalidade EaD. Esse curso integra 
as ações do Programa de Extensão ‘Mediação da comunicação na Educação a 
Distância’, do *** da ***, e tem como objetivo possibilitar espaços de diálogo sobre a 
mediação da comunicação nessa modalidade, com ênfase nos processos 
comunicativos (interação e interatividade), na importância da afetividade e no uso da 
linguagem. 
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2. Aspectos da comunicação na Educação a Distância 
 
Na EaD a linguagem escrita é um dos meios utilizados como maneira de expressão 
e interação, tanto nos chats, como nos e-mails e fóruns. É fato também que a EaD 
se efetiva por meio do uso de tecnologias e  estratégias didáticas  que  possam  unir, 
mesmo que virtualmente ou de forma assíncrona, os sujeitos, as mensagens e os 
conteúdos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (SCHNEIDER et al, 
2007). Nesse cenário, a comunicação e a mediação têm importância fundamental à 
medida que a distância geográfica precisa ser superada e que o sentimento de 
pertencimento grupal precisa ser estabelecido. 
 

A mediação pedagógica é um processo comunicacional, conversacional, de 
construção de significados, cujo objetivo é expandir as possibilidades de diálogo e 
incentivar a construção de um saber relacional, contextual, gerado na interação 
professor-aluno (SHECHTMAN, 2009). Dessa forma, a mediação pedagógica 
pressupõe a ação de um docente que ajuda a desenvolver no aluno a curiosidade, a 
motivação, a autonomia e o gosto pelo aprender, seja no ambiente presencial ou no 
ambiente virtual (MACHADO et al, 2010). 
 

A importância da mediação pedagógica está na qualidade da interação que 
acontece entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Nesse sentido, é 
importante que ambos estejam comprometidos no processo, uma vez que “só o 
aluno pode fazer aquilo que produz conhecimento, e o professor só pode fazer 
alguma coisa para que o aluno o faça” (CHARLOT, 2006 p.15, apud NICOLODI; 
SCHLEMMER, 2009). 
 

Em suas obras, Freire (2002, p. 134) também enfatiza aspectos dos saberes 
docentes, marcadamente mediadores, entre os quais se destaca: 
 

[...] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender 
não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical 
do professor. Ensinar e aprender têm que ser com o esforço 
metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de 
algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando, 
como sujeito de aprendizagem, no processo de desvelamento que o 
professor ou professora deve deflagrar. 

 
Para Freire, o professor tem o papel de estabelecer relações dialógicas de 

ensino e aprendizagem. O professor, nessas relações, ao passo que ensina, 
também aprende. Logo, professor e estudante aprendem juntos, em um encontro 
democrático e afetivo, em que todos podem se expressar. 
 

A EaD quando ofertada com uso da internet exige atitudes e comportamentos 
apropriados de seus interlocutores para não comprometer o relacionamento 
interpessoal das comunidades, que podem ser consideradas complexas pela 
multiplicidade de diferenças encontradas nos grupos que se comunicam 
basicamente através da escrita e pelo fato da interação acontecer, majoritariamente 
ou totalmente, em tempos e espaços diversos (LIMA, 2012). Essas características 
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exigem que os sujeitos envolvidos com cursos online precisam de habilidades 
adicionais para promover as interações e interatividades, assim como com tudo que 
decorrem desses processos comunicativos, como o próprio conflito e a cooperação. 
 

Segundo Primo (2005) os slogans cativantes de construção de um mundo “mais 
humano” a partir de mais comunicação possibilitada pelas tecnologias de 
informação e comunicação também ignoram, sejam por ingenuidade ou deficiência 
teórica, que o conflito é próprio do humano e que comunicação não é sinônimo de 
transmissão inquestionável nem de intercâmbio consensual. Logo, é possível 
afirmar que cooperação e o conflito são conceitos que não se opõe. Segundo o 
autor, pode-se até afirmar que interagir é, pelo contrário, estar em conflito e que 
negar o conflito seria negar a própria possibilidade de comunicação. 
 

Importante salientar que cada sujeito tem suas características, porém, estas 
podem ser ocultadas ou expressadas considerando o grau de pertencimento, 
afetividade, afinidade e semelhança com os membros de um grupo, como numa 
comunidade online. Segundo Lima (2012), no dia a dia é comum encontrarmos 
pessoas mais falantes ou mais tímidas, outras mais auditivas, algumas ignoradas, 
umas que inspiram sinais de confiança, algumas que se destacam mais, etc. O 
comportamento e a atitude podem estar relacionados à língua, ao poder ou à cultura 
das demais pessoas dos grupos e, dependendo das circunstâncias, são capazes de 
gerar ruídos na comunicação que podem levar ao surgimento do conflito. 
 

Quando esses fatores se fazem presentes em cursos ofertados na 
modalidade EAD, as expressões são evidenciadas especialmente pela participação 
nos fóruns online, visto que os sujeitos no grupo despertam a atenção de outras 
pessoas que, ao invés de focarem nas atividades propostas no planejamento 
didático, investem uma parte do tempo em discussões paralelas capazes de afetar 
o desempenho individual ou grupal (LIMA, 2012). Por isso, a autora salienta que em 
cursos a distância exige-se que a comunicação escrita seja polida, clara e objetiva 
ao tratar questões que possam desencadear ruídos e conflitos uma vez que as 
mensagens trocadas podem estar influenciadas, por fatores como: estilos de 
comunicação, linguagem, gênero, aspectos culturais, personalidade, experiência, 
status, interesses, questões emocionais, dentre outras causas. 
 

De modo geral, observa-se que vários autores participam da mesma opinião de 
que o conflito é um processo natural. Segundo Silva e Puente (2010, apud LIMA, 2012), 
o conflito é um processo inerente à dinâmica organizacional e das equipes. Pode 
emergir por meio das relações entre indivíduos de um mesmo grupo ou equipe, entre 
grupos ou equipes, entre os diferentes níveis organizacionais e entre organizações. 
 

Considerando a centralidade da comunicação na EaD, as ações do Programa de 
Extensão “Mediação da comunicação na Educação Distância”, especificamente o  
Curso “Mediação de conflitos na comunicação online”, procura discutir questões que 
possam contribuir para ampliar a reflexão acerca do uso das tecnologias postas a 
serviço da informação e comunicação nessa modalidade. Abrem-se, assim, novos 
processos de aprendizagem que oferecem possibilidades de renovar ou mesmo 
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romper com a práxis do modelo tradicional da educação, muitas vezes transposto 
para os modelos pedagógicos em EaD. 
 
3. Estrutura e organização do curso de extensão ‘Mediação de conflitos 
na comunicação online’ 
 
O curso de extensão ‘Mediação de conflitos na comunicação online’ teve início em 
27 de abril de 2015, com 4 turmas de 40 cursistas, sendo desenvolvido totalmente 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e com mediação de uma tutoria 
especializada e pró-ativa. O curso será desenvolvido em 11 semanas de estudos, 
no qual a primeira destinou-se à ambientação e acolhimento dos cursistas. A carga 
horária total do curso é de 60h e sua organização foi realizada em dois módulos. O 
módulo I, denominado “Interação e interatividade na comunicação online” apresenta 
30h e tem por objetivo identificar e discutir situações de conflitos na comunicação 
online. Já o módulo II, intitulado “A mediação de conflitos na Educação a Distância: 
desafios e possibilidades”, também de 30h, objetiva identificar possibilidades de 
mediação de conflitos na Educação Online e a Distância.  

As atividades planejadas para o curso envolvem a leitura de artigos 
previamente selecionados, vídeos, participação em fóruns de discussão e 
realização de um texto colaborativo por meio do recurso Wiki. Já as atividades de 
aprendizagem que constituem o curso de extensão foram organizadas duas por 
módulo e apresentam os seguintes títulos e objetivos: 
 

Atividade 1 – vivências de conflitos na EaD: essa atividade foi realizada 
por meio de um fórum e visava criar um espaço para que os cursistas 
relatassem alguma situação conflitante por eles vivenciadas direta ou 
indiretamente como aluno, tutor, professor ou gestor em EaD, respondendo 
como surgiu esse conflito, quem eram os envolvidos e como foi mediado. 

 
Atividade 2 – linguagem e afetividade na comunicação online: essa 
atividade foi realizada por meio de um fórum e o objetivo foi debater a 
questão ‘Como a afetividade e a linguagem podem impulsionar novas 
aprendizagens na Educação a Distância, especialmente nos ambientes 
virtuais de aprendizagem, promovendo uma comunicação mais eficaz entre 
os alunos e os docentes (professores, tutores) e evitando a ocorrência de 
conflitos?’. 

 
Atividade 3 – plano de ação: essa atividade foi organizada por meio de um 

fórum e visa que cada cursista elabore um plano de ação, colocando-se na 
posição de mediador (docente/tutor) de um curso online, para duas dessas três 

situações apresentadas no enunciado: situação 1 - a presença de um aluno que 

se sobressai o tempo todo aos demais nos debates em fóruns. É sempre o 

primeiro a fazer tudo e ainda chama a atenção dos colegas em tom de cobrança, 

como se fosse o líder da turma; situação 2 - a presença de um aluno que não 

elabora os textos com suas próprias ideias/palavras. Elabora-os fazendo vários 

recortes de textos prontos na internet e cópias de trechos das respostas dos 
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próprios colegas. Também não faz referências aos materiais pesquisados; 

situação 3 - a presença de um aluno que utiliza de linguagem abreviada (tb, vc, 

kdê, entre outras) e informal nas suas respostas às atividades. 
 

Atividade 4 – netiqueta da comunicação: essa atividade foi estruturada por 
meio da ferramenta Wiki com o objetivo de que os cursistas elaborassem 
coletivamente uma netiqueta para a comunicação em ambientes virtuais de 
aprendizagem, estabelecendo algumas regras de conduta na comunicação 
docente-aluno e aluno-aluno em fóruns, chat, e-mail, feedback, etc; devendo 
propor regras de conduta que servirão para melhorar a comunicação e evitar  
"ruídos” ou conflitos. 

 
Como o curso de extensão encontra-se com as atividades do módulo II em 

andamento, consideramos para este artigo a análise dos dados extraídos da  
Atividade 1 – vivências de conflitos na EaD, por estar com a participação 
concluída. Os critérios de avaliação que evidenciamos nessa atividade envolviam a 
participação efetiva do cursista por meio da apresentação de argumentos coerentes 
e pertinentes à temática proposta, mantendo o seu foco e objetivo. 
 
3.1 Análise dos resultados 
 

As respostas dos cursistas ao fórum relativo à atividade 1 evidenciaram, em sua 
maioria, aspectos recorrentes nos relatos de conflitos envolvendo a comunicação em 
contextos de ensino e aprendizagem online, tais como: dificuldade de compreensão 
da linguagem utilizada na comunicação, tanto por docentes quanto por estudantes; 
sensação de solidão por parte do estudante na interação com os colegas nos fóruns, 
a qual foi associada à falta de afetividade na comunicação; ansiedade dos 
estudantes em obter retorno imediato às dúvidas enviadas aos docentes/tutores; 
dificuldade de trabalhar coletivamente e colaborativamente; embate a partir de 
posicionamentos ou ideias divergentes. A partir do resultado dos relatos dos 
cursistas organizamos as seguintes categorias de análise, envolvendo a ocorrência 
de conflitos decorrentes da comunicação em cursos a distância: comunicação e 
linguagem; comunicação e afetividade; comunicação e feedback; comunicação e 
colaboração; comunicação e divergências. 
 

a)  Comunicação e linguagem 
 

A ocorrência de conflitos entre os sujeitos do processo educativo a distância foi 
relacionada à dificuldade de compreensão da linguagem utilizada na comunicação, 
tanto naquela realizada pelos docentes quanto pelos estudantes. De acordo Bairral 
(2007), as tarefas sugeridas e desenvolvidas no processo interativo serão relevantes 
na construção do conhecimento dependendo das condições de trocas de informação 
e da qualidade da comunicação desencadeada nos diferentes espaços com 
diferentes especificidades. Diante deste pensamento, percebemos que a fluidez ou 
não na comunicação pode potencializar ou minimizar conflitos, interferindo 
diretamente na motivação do aluno para seu aprendizado. Os problemas no 
processo de comunicação advindos dos ruídos que vão desde distorções na 
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pontuação da língua culta até bloqueios emocionais do receptor, podem ser 
enfrentados mesmo antes de se tornarem conflitos. 
 

b) Comunicação e afetividade 
 
A participação dos cursistas expondo vivência de conflitos na comunicação na EaD 
também evidenciou que a falta de afetividade atrapalha a comunicação e o 
desenvolvimento em um curso a distância podendo gerar conflitos. Ficou latente 
nessa experiência a necessidade de se sentir compreendido e seguro nas relações 
online e isso exige um olhar atento que venha a motivar a continuação das relações 
em um ambiente virtual. O sentimento de solidão, que pode atingir os alunos na 
modalidade EaD, foi mencionado pelos cursistas e associados ao surgimento de 
conflitos. Essa sensação pode ser minimizada com a prática da afetividade nas 
comunicações. Sihler e Ferreira (2011), além de defenderem o posicionamento de 
que os vínculos afetivos são determinantes para a construção de conhecimentos 
significativos na EaD, afirmam que tais vínculos estão diretamente ligados à 
condição de permanência ou evasão dos alunos. 
 

A afetividade aproxima professor e aluno, mas também pode aproximar o aluno 
das ferramentas tecnológicas, das atividades, das leituras, aspectos importantes 
para o aprendizado. De acordo com Espírito Santo (2011) os vínculos afetivos entre 
professor e alunos são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem. 
Esse autor também ressalta que o emprego de uma linguagem dialógica escrita mais 
apropriada amplia o grau de comprometimento entre os envolvidos e torna mais 
significativa a aprendizagem online. Já para Arantes (2002) os estados emocionais 
do indivíduo (positivo ou negativo) influenciam seus pensamentos e ações tanto 
como as capacidades cognitivas. Percebemos, desta forma, a importância do afeto, 
pois este desencadeará soluções na resolução de conflitos. 
 

c)  Comunicação e feedback 
 

A associação dos cursistas à ocorrência de conflitos relacionados ao feedback 
também foi recorrente e envolviam basicamente a ausência ou demora nos retornos 
dos docentes/tutores às dúvidas enviadas pelos alunos e feedback pouco 
qualificados às atividades de aprendizagem. Sobre esse aspecto, Flores (2009) 
destaca que ao emitirmos uma mensagem sentimos a necessidade de feedback seja, 
acerca dos aspectos positivos ou da necessidade de melhorias. Para a autora, nos 
modelos de EaD que utilizam a Internet como tecnologia principal ou de apoio, o 
professor que está no ambiente virtual de aprendizagem diretamente em contato 
com os alunos, pode utilizar o feedback para responder dúvidas, avaliar e 
desenvolver outras atividades inerentes à docência. 
 

Ao perceber o feedback como um ato de comunicação, o diálogo deve estar 
presente na linguagem utilizada para efetivá-lo. No caso da EaD, a linguagem 
escrita é o principal signo deste ato. O professor deve então aproveitar os recursos 
da linguagem para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Acredita-se ainda que o 
tempo de resposta e a qualidade do feedback do professor são outros dois aspectos 
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motivacionais para o aluno que espera um retorno no outro lado da máquina 
(FLORES, 2009). 
 

d) Comunicação e colaboração 
 
Trabalhar de forma coletiva e colaborativa é uma competência que o aluno da EaD 
precisa desenvolver. No entanto, percebemos que muitos conflitos vivenciados pelos 
cursistas reforçam essa dificuldade. Segundo Barbosa (2012) os novos paradigmas 
educacionais de EaD conduzem a prática educativa a eleger a comunicação, o 
diálogo, a colaboração como aspectos importantes de estratégias pedagógicas para 
desenvolver o processo educativo. Acreditamos que esses aspectos favorecem a 
criação de um ambiente agradável em que a cooperação passa a fluir 
espontaneamente. 
 

e) Comunicação e divergências 
 

Sobre os conflitos decorrentes de posicionamentos divergentes, também 

salientados pelos cursistas, é preciso destacar a importância do respeito às ideias que 

cada um apresenta. Esse embate deve ser visto como algo positivo e necessário à 

aprendizagem. Esse enfrentamento requer vontade de resolução e percepção que o 

outro não é seu adversário, mas sim sujeito que faz parte deste processo de 

comunicação. Além dessa percepção, é imperativo a expressão dos valores sociais, 

baseados no respeito e na afetividade e no senso de pertencimento coletivo. Segundo 

Pallof e Pratt (2002), para comunicar sentimentos em EaD (com alunos e professores) é 

preciso que se crie o senso de comunidade e que se dê espaço para a vida pessoal e 

comum. Isso acontece quando o sujeito se sente pertencente ao grupo. 
 

Atrasos no cronograma por parte dos docentes/tutores, problemas técnicos com o 
AVA, falta ou pouca empatia entre os sujeitos, também foram aspectos mencionados 
pelos cursistas e associados ao surgimento de conflitos decorrentes da comunicação 
em cursos a distância. Portanto, concluímos que todos os sujeitos do processo 
educativo em contextos de ensino e aprendizagem a distância podem contribuir na 
constituição de um ambiente afetivo, voltado ao desenvolvimento cognitivo, tendo 
disposição para resolver conflitos e por que não dizer de não provocar novos conflitos. 
 

4. Algumas considerações 
 

A partir das respostas e interações realizadas na atividade 1 – vivências de 
conflitos na EaD, concluímos que os principais exemplos de conflitos na 
comunicação em contextos de ensino e aprendizagem online que foram 
apresentados pelos cursistas em um curso de extensão, estão relacionados: às 
características da linguagem praticada, a sensação de solidão ou a ausência de 
afetividade entre os sujeitos, ao feedback docente demorado e pouco qualificado, a 
um perfil de estudantes para atuar de forma coletiva e colaborativa e a maturidade 
dos estudantes para lidar com ideias divergentes. A partir da análise dos aspectos 
apresentados pelos cursistas relativos a vivências de conflitos na EaD realizamos 
algumas inferências quanto a fatores que consideramos importantes para a mediação e 
superação dos conflitos em contextos de comunicação online, tais como: a constituição 
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de uma equipe docente integrada, pois na EaD à docência se configura de forma 
compartilhada (tutores presenciais, tutores a distância, professores, por exemplo), 
evitando desencontros de informações e garantindo uma comunicação mais efetiva; a 
necessidade da adoção de posturas precisa desenvolver. No entanto, percebemos 
que muitos conflitos vivenciados pelos cursistas reforçam essa dificuldade. Segundo 
Barbosa (2012) os novos paradigmas educacionais de EaD conduzem a prática 
educativa a eleger a comunicação, o mais autônomas, tanto por parte do aluno 
quando quanto do docente/tutor; a necessidade de cuidados no uso de linguagem a 
qual precisa ser adequada aos diferentes contextos; atenção ao tempo no retorno às 
dúvidas dos estudantes pelo professor e ao envio de feedbacks das atividades, os 
quais devem ser construtivos e sinalizar os avanços e o que o aluno ainda pode 
melhorar; a afetividade deve se expressar na relações e interações e isso pode se 
expressar na forma como escrevemos e nos posicionamos, no respeito aos ritmos, 
no espírito coletivo e colaborativo. Portanto, acreditamos que em qualquer situação 
que possa deflagrar conflito em sala de aula online precisa ser mediada 
pedagogicamente apresentando como objetivos melhorar as interações, qualificar o 
processo comunicativo e gerar sentimentos que reforcem a participação autônoma, 
coletiva e colaborativa dos sujeitos. 
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Resumo – O encontro presencial é, segundo a legislação vigente, obrigatório para os 
cursos de graduação no Brasil na modalidade de Educação a Distância (EaD). É neste 
momento que são realizadas várias atividades, tais como: avaliações, estágios 
supervisionados, defesas de projetos de conclusão de curso, aulas expositivas e 
práticas de caráter laboratorial. Este artigo busca fazer análise de dois relatos de uma 
tutora a distância do curso de Licenciatura em Música a Distância da Universidade de 
Brasília (UnB) referente aos encontros presenciais da disciplina Laboratório de Música 
e Tecnologia (LMT). Os relatos foram objeto de análise deste estudo, portanto, com 
base na literatura, no programa da disciplina e nos relatos da tutora, foi realizada uma 
análise reflexiva acerca das atividades virtuais e presenciais da referida disciplina, 
verificando, principalmente, no que o encontro presencial agregou à disciplina a partir 
dos relatos da tutora. Desta forma, nesta análise pode se inferir que o encontro 
presencial se mostra mais produtivo quando realizado no início da disciplina, pois 
permite a realização de atividades que podem auxiliar os alunos no decorrer da 
disciplina, bem como, possibilita uma maior colaboração entre todos os atores 
envolvidos na referida modalidade de ensino. 
 
 
Palavras-chave: Encontros Presenciais; Licenciatura em Música a Distância; Tutor 
a Distância. 
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Abstract – Face-to-face meetings are – according to the current legislation - 
mandatory for distance education undergraduate degree programs in Brazil. In 
these meetings, many activities take place such are exams, supervised internship, 
final project defenses, lectures and laboratorial practices. This article aims to 
analyze two reports of face-to-face meetings that were conducted by a virtual tutor 
of a course called Music and Technology Laboratory of the distance education 
undergraduate degree program in music education of the University of Brasília. The 
aforementioned reports were the object of analysis of this study, thus, according to 
the literature, to the syllabus of the course and to the reports of the tutor, .a 
reflexive analysis was performed verifying mainly what the face to face meetings 
added in terms of the achievement of the goals of the course. Based on the 
analysis it can be inferred that the face-to-face meetings seem to be more 
productive when conducted in the beginning of the course because it can allow for 
the achievement of activities that can be helpful to the students during the 
completion of the course. In addition, face-to-face meetings proved to be important 
because they can allow for a better collaboration between all the actors involved in 
the aforementioned type of education.  

 
Keywords: Face-to-Face Meetings; Distance Education Undergraduate Degree in 
Music; Virtual Tutor. 

 
1. Introdução: 
O encontro presencial é momento obrigatório e representa parte do cumprimento do 
decreto nº 5.622/2005, Art.1º, inciso 1º de cursos na EaD. É neste momento que 
temos o papel do tutor presencial – que dentre as suas várias atribuições1 – é 
responsável por organizar as atividades no polo de apoio presencial2. Quando há 
disponibilidade para viagens e, de acordo com o cronograma das disciplinas, a 
condução do encontro presencial é feita pelo professor supervisor3 ou tutor a 

                                                
1 Atribuições do tutor presencial – Os tutores presenciais “são responsáveis pelas interações e 
acompanhamento dos cursistas”, bem como “esclarecer dúvidas e facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem nos polos”. (MARINS; NARITA, 2012, p.162-163) 
2 Polo de apoio presencial – Local de “ponto de encontro nos municípios” para realização das práticas 
musicais previstas no curso. (MARINS; NARITA, 2012, p.162) 
3 Professor supervisor – acompanha o desenvolvimento da disciplina, bem como, monitora e 
acompanha o trabalho dos tutores a distância. (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2011, p. 30-31) 
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distância4 que se deslocam para o polo com a finalidade de ministrar atividades 
complementares ao conteúdo proposto na plataforma virtual, tal como uma aula 
colaborativa apoiada em uma dinâmica sobre softwares5 musicais livres. 

A disciplina de LMT foi ofertada no primeiro semestre de 2014 no curso de 
Licenciatura em Música a distância da UnB. A disciplina era bimestral, portanto, foi 
ofertada no primeiro bimestre para o polo A, contemplando alunos iniciantes e 
integrantes da turma UAB 46. Já no segundo bimestre, a disciplina foi ofertada para 
alunos formandos da turma UAB 37. Aqui, convém ressaltar que, de acordo com o 
Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura de Música a Distância da UnB 
(2011) ocorreu uma alteração no fluxograma do curso, onde foram antecipadas a 
oferta de algumas disciplinas, dentre as quais estava incluída a disciplina de LMT. 
Esta mudança visou não sobrecarregar os alunos nos dois últimos semestres do 
curso, sendo assim, percebe-se que a turma UAB 4 era composta por participantes 
dessa alteração no componente curricular, enquanto para a turma UAB 3, a oferta 
da disciplina se manteve nos últimos semestres.  

Conforme disponível no Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), mais 
especificamente na página inicial da disciplina de LMT, o objetivo da referida 
disciplina foi “familiarizar o estudante com alguns aspectos fundamentais das 
tecnologias mais empregadas na criação, performance e educação musical” bem 
como, “a utilização de recursos tecnológicos digitais na educação musical”, a fim de 
contribuir para uma melhor qualificação do futuro discente em música, enquanto 
músico e/ou educador musical.  

A tutora a distância em questão foi ministrar aulas nos encontros presenciais 
com o objetivo de auxiliar e verificar a aprendizagem dos alunos referente ao uso 
dos softwares explorados na disciplina de LMT. 

É importante ficar claro que a intencionalidade deste trabalho é fazer uma 

                                                
4 Tutor a distância – “Atuam no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle” (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment), “facilitando a aprendizagem, esclarecendo dúvidas e 
coletando informações sobre os alunos”. (MARINS; NARITA, 2012, p. 163) 
5 Software – Audacity, Hydrogen, MuseScore. 
6 UAB 4 - se refere à turma de alunos que iniciaram o curso o curso de Licenciatura em Música à 
distância no ano de 2013. 
7 UAB 3 - se refere à turma de alunos que iniciaram o curso de Licenciatura em Música à distância no 
ano de 2012. 
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análise reflexiva através de dois relatos dos encontros presenciais da tutora a 
distância. A tutora possui especialização em educação especial e psicopedagogia, 
graduações em pedagogia e educação musical, sendo que a graduação em 
educação musical foi realizada na modalidade a distância. Exerceu atividades 
docentes lecionando música em escolas de Educação Básica, no Instituto Federal - 
Campus Barretos/SP e em projetos sociais, também atuou em outras disciplinas e 
continua atuando como tutora a distância do curso de Licenciatura em Música a 
Distância da UnB. Portanto, a análise reflexiva vai em busca de subsídios que 
provoquem melhorias para a disciplinas ofertadas em cursos de música na EaD, 
principalmente, em disciplinas que trabalham diretamente com softwares de edição 
de som, partitura e protocolo MIDI (Musical Instruments Digital Interface ou Interface 
Digital para Instrumentos Musicais).  
 
2. O encontro presencial  

De acordo com o decreto nº 5.622/2005, Art.1º, inciso 1º fica explícito que “a 
educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos 
presenciais”, conforme explícito nas disposições gerais do edital referente ao 
vestibular de 2013 do curso de Licenciatura em Música a Distância da UnB, os 
encontros presenciais poderão incluir atividades de laboratório, tutoria e avaliações, 
que podem ser desenvolvidas em qualquer dia da semana. Aqui convêm ressaltar 
que, independente do dia, o mais importante é a frequência dos alunos nos 
encontros presenciais. 

Sendo assim, no curso de Licenciatura em Música a distância da UnB, de 
acordo com Marins e Narita (2012) as atividades presenciais frequentes 
complementam as interações on-line. 

Segundo o Projeto  Político Pedagógico do Curso (2011, p.33), “durante o 
semestre deverão ser realizados encontros presenciais e outras diferentes 
atividades para facilitar o processo de interação entre os professores e os alunos, 
entre elas, a videoconferência”. 

Quanto às atividades presenciais, Marins e Narita (2012) destaca como 
exemplos: 

as práticas musicais realizadas nos polos as provas escritas; as práticas 
pedagógicas realizadas em escolas; e as webconferências ou outro meio 
síncrono de contato com o professor supervisor. (MARINS; NARITA, 2012 p. 
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161) 
 

Aqui convém ressaltar que outros meios síncronos de contato, como por 
exemplo, os encontros presenciais, acontecem semanalmente sempre com a 
presença do tutor presencial, que dá suporte aos alunos nos polos de apoio 
presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para Marins e Narita (2012, 
p.162) “a ideia é que os polos de apoio presencial sejam polos musicais e culturais, 
disseminando as práticas musicais previstas no curso e o local um ponto de 
encontro nos municípios”.  

 
3. A disciplina LMT 

De acordo com Projeto Político Pedagógico do Curso, no ementário dos 
componentes curriculares do curso de Licenciatura em Música a distância da UnB, a 
disciplina de LMT faz parte do núcleo de Formação Musical, assumindo 
reponsabilidades descritas na ementa a seguir: 

 
Transformações técnicas, equipamentos e tecnologias da música. Processo 
de criação musical por meio das tecnologias contemporâneas. Música e a 
tecnologia no século XX; a indústria fonográfica e a música popular 
brasileira; música eletroacústica; gravação sonora: aspectos históricos e 
técnicos; a música na internet. (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2011, p. 39) 

 
Revisado por Marins (2014), o programa da disciplina de LMT tem como 

objetivo geral: 
 
O curso pretende desenvolver – através do conhecimento e da apropriação 
prática – o aprendizado dos recursos tecnológicos disponíveis para criação, 
notação, performance e educação musical. Esta proposta possibilitará uma 
melhor compreensão das ferramentas citadas, e, por conseguinte, 
contribuirá para uma melhor qualificação do estudante no que tange ao seu 
exercício profissional enquanto músico e educador musical. (MARINS, 
2014) 
 

Por conseguinte, abrangendo os seguintes objetivos específicos: 
 

Desenvolver pensamento crítico acerca da utilização de recursos 
tecnológicos digitais na música; Entender os processos relacionados à 
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reprodução e ao armazenamento do áudio digital; Utilizar recursos 
tecnológicos digitais para a criação e a execução de peças musicais; Fazer 
reflexões críticas acerca da utilização de recursos tecnológicos digitais na 
educação musical. (MARINS, 2014) 
 

Conforme o programa da referida disciplina, na metodologia constam 
atividades como: leitura de textos, apreciação de vídeos, questionários, debates em 
fóruns e trabalhos práticos, a fim de aguçar debates, reflexões e a própria utilização 
de recursos tecnológicos digitais nas aulas de música. 
 
4. Relatos de encontros presenciais 

No curso de música de Licenciatura em Música a Distância da UnB, o relato 
dos encontros presenciais são tarefas exigidas aos professores e tutores após as 
viagens realizadas ao polo de apoio presencial. Este relato fica registrado em um 
fórum no “Espaço de Interação do Curso de Licenciatura em Música” no AVA, e, 
conforme orientação da coordenação do curso, cada um deverá disponibilizar nome, 
função e data de viagem; atividades realizadas; situação dos alunos (relato 
individual se for encontrado problemas específicos); situação do polo; além de inserir 
fotos. A seguir disponibilizamos dois relatos de uma tutora a distância da disciplina 
LMT, realizado em dois polos distintos. Aqui, convém ressaltar que o Relato 1 (R 1) 
refere-se ao polo A  e Relato 2 (R 2) se refere ao polo B.  
 
4.1. Relato 1 

O relato 1 da disciplina LMT, se refere ao encontro presencial do polo A 
(alunos iniciantes) realizado no dia 28 abril de 2014. A seguir, disponibilizamos 
partes do relato da tutora: 

 
Iniciamos o encontro com uma dinâmica do nome cantando, depois, 
apresentação de cada aluno seguida do canto de uma música que 
marcaram suas vidas. Essas atividades iniciais, possivelmente, seriam 
utilizadas na exploração do software Audacity e MuseScore. Na dinâmica 
dos nomes, os alunos estavam um pouco tímidos e pediram para eu ser 
modelo e cantar primeiro e assim foi feito. O resultado dessa atividade foi 
interessante, pois, os alunos foram bastante criativos e, conforme cada um 
criava a melodia, o grupo todo acompanhava com percussão corporal. Em 
seguida, pedi para cada um se apresentar e cantar uma música que mais 
marcou suas vidas e assim aconteceu, o momento foi contagiante, além de 
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conhecer um pouco mais sobre os colegas, eles sentiam-se convidados a 
acompanhar a melodia cantada pelos colegas. É importante ressaltar que 
tanto na dinâmica do nome cantando como na apresentação os alunos 
ficaram livres para cantarem ou se apresentarem no momento que sentiam 
mais segurança.(...). Falamos um pouco sobre o significado de softwares, 
hardwares e já partimos para o editor de áudio. Nesse momento da aula, 
havia planejado que cada aluno, gravaria no Audacity o trecho da música 
que cantaram no momento da apresentação e iriam explorar os recursos 
com bastante “exageros” para perceberem a diferença do som ao utilizar 
cada recurso e, minha intenção era de observá-los e ver se eles estavam 
conseguindo explorar o software, porém, (...) ocorreu mudança de plano (...) 
e convidei os alunos para escolherem dentre uma das músicas que os 
colegas cantaram e, escolheram a música “É preciso saber viver8” (...). Após 
a escolha, gravaram uma faixa no Audacity e começaram a explorar, nem 
todos os alunos se sentiram à vontade para colocar efeitos, todavia, deixei-
os livre, mas, por conta de outras atividades a serem, encerramos a 
atividade e salvamos o resultado em formato mp3 (...). A atividade seguinte 
foi em relação ao software MuseScore, a minha intenção era dos alunos 
criar uma pequena melodia contendo uma linha melódica e no mínimo um 
instrumento de percussão (sem altura definida), pois, percebi que os alunos 
não utilizaram tais recursos na atividade online, nesta atividade eles 
poderiam utilizar a melodia que eles criaram na dinâmica do “nome 
cantando”, mas, não foi possível realizar tal atividade. Era uma atividade 
individual, mas, devido o programa não estar instalado nos computadores 
do polo, optamos por fazer coletivamente, utilizando meu notebook. Para 
explorar o MuseScore os alunos escolheram os instrumentos (flauta, cuíca, 
triângulo e tambor), fórmula de compasso (ternário simples ¾) e 8 
compassos. Infelizmente, paramos no 1º compasso (instrumento flauta), 
pois, a angústia dos alunos a respeito de tal software a princípio era 
gritante, e nem mesmo no coletivo, o que havia planejado ocorreu, sendo 
assim a partitura ficou incompleta. Então, aos poucos os alunos foram 
falando sobre as dificuldades e, dentre o grupo, três alunos confessaram ter 
muita dificuldade para utilizar o MuseScore, a maioria disse que conseguem 
digitalizar uma partitura simples, porém, quando aparecem alguns sinais de 
dinâmicas, ainda encontram dificuldade, mas, a preocupação de todos é 
referente a parte teórica, ou seja, querem saber qual figura utilizar, o valor, a 
altura, o intervalo, tonalidade e por aí vai... Pelo que percebi apenas dois 
alunos sabiam ler partitura e tocar (lendo partitura), um dos alunos disse 
que até conhece um pouco de partitura, mas não consegue tocar através de 

                                                
8 É preciso saber viver – Autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. 
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uma partitura e, a maioria não tem noção nem de notas da linha e espaço, 
nome das figuras, valor, eles afirmaram que tocam de “ouvido”. Os alunos 
pediram explicação sobre valores (das figuras), então, expliquei sobre a 
fórmula de compasso, o que indica o numerador e denominador, falei um 
pouco sobre as figuras (semibreve, mínima, semínima, colcheia), desenhei 
as figuras e expliquei sobre o número que representa cada figura, ou seja, o 
denominador (4) representa a semínima e aí aos poucos eles 
compreenderam que precisavam de três semínimas para completar o 
compasso (ternário simples ¾), que duas colcheia representava 1 tempo, 
mas, não aprofundamos muito, foi uma explicação bem rápida. Neste 
momento os alunos “clamaram” por uma disciplina teórica que fosse 
trabalhada juntamente com LMT, eles alegaram que gostariam de criar sim, 
mas, ao mesmo tempo compreender o que estão criando no MuseScore. 
Tranquilizei-os e disse que o objetivo da disciplina era aprender a utilizar e 
familiarizar os softwares e, quanto, a teoria, possivelmente, eles terão 
alguma disciplina específica e, assim, paramos essa atividade por aqui (...). 
(R 1) 

 
Mediante ao Relato 1, principalmente, no que se diz respeito à leitura de 

partitura, convém ressaltar que, na oferta do curso de Licenciatura em Música a 
distância da UnB, dentre as provas para ingresso no curso (conhecimentos gerais, 
redação e habilidades específicas em música), a prova de habilidades específicas 
em música é apenas classificatória, sendo assim, muitos alunos não sabem ler 
partituras. 
 
4.2. Relato 2 

O encontro presencial do polo B (com alunos formandos) foi realizado no dia 
24 de maio de 2014, data que corresponde às semanas iniciais da disciplina. É 
importante ressaltar que, o encontro foi dividido em duas partes: Apresentação da 
disciplina de LMT e atividades práticas. Sendo assim, segue partes do relato: 

 
Na apresentação da disciplina, foi realizada uma síntese das atividades que 
seriam desenvolvidas durante cada tópico da disciplina. Fiz explicações 
bastante detalhadas, ressaltei a importância da participação e interações 
nos fóruns, também, falei das citações e dos critérios de avaliação dos 
fóruns e das atividades. Conforme apresentava a disciplina de LMT, os 
alunos tiravam dúvidas e davam sugestões. Quanto às citações, percebi 
que os alunos têm muita dificuldade, então, dei alguns exemplos de 
citações diretas, citações diretas com mais de três linhas, citações indiretas 
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e citação de citação. Neste momento os alunos ficaram bem atentos e 
pediram para disponibilizar os exemplos de citações, sendo assim, combinei 
de enviar exemplos, além de orientá-los a partir das citações dos fóruns de 
discussões (...). Após a apresentação da disciplina (...), houve uma breve 
pausa (...) depois, iniciamos as atividades práticas. Havia planejado uma 
pequena atividade no Audacity e MuseScore, porém, a pedido dos alunos, 
realizamos a atividade proposta no TÓPICO 29, com software Audacity. Os 
alunos foram fazendo passo a passo, fui orientando individualmente e, os 
alunos “X” e “Y” que já dominavam bem o software, também, auxiliaram os 
colegas. Na atividade com MuseScore, devido ao tempo que estava se 
esgotado, não apliquei a atividade planejada, porém, como os alunos 
tinham interesse em aprender a explorar o software, então, fizemos uma 
criação “TESTE” em conjunto no software MuseScore. Utilizamos um 
instrumento melódico e um de percussão, fizemos com poucos compassos 
e cada aluno ia dando a sugestão das figuras e recursos a serem utilizados 
(ligaduras, tercinas, ponto de aumento) e acabamos explorando bastante os 
recursos do MuseScore. Durante essa atividade eu ia construindo a partitura 
e orientado através do “telão” e, individualmente, os alunos construíram a 
partitura “TESTE” utilizando o notebook e/ou computadores do polo. Os 
alunos demonstraram bastante interesse (...) compreenderam e/ou 
relembraram como fazer gravações e edições no software Audacity. Quanto 
ao MuseScore, os alunos ficaram vislumbrados e satisfeitos em aprender a 
utilizar o software. (R 2) 
 

5. Análise dos relatos 
Referente à pesquisa realizada, enfatizamos a análise documental. Silveira e 

Córdova (2009) afirmam que esta análise faz parte da pesquisa descritiva e são 
utilizadas: 
 

fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 
filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 
programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32 apud SILVEIRA; 
CÓRDOVA, 2009, p. 37) 

 
  Sendo assim, este foi o tipo de pesquisa realizada neste trabalho, pois, foi 

                                                
9 A atividade do TÓPICO 2  da disciplina de LMT, se refere à “Exercícios de Gravação e Edição de 
Áudio Digital”, através do software Audacity.  
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feita uma análise documental de dois relatos de uma tutora a distância da disciplina 
LMT do curso de Licenciatura em Música a distância da UnB, relatos que estão 
disponíveis no AVA, em um fórum no “Espaço de Interação do Curso de Licenciatura 
em Música”. 

De acordo com os relatos, percebe-se a importância das atividades práticas 
online estarem relacionadas às atividades práticas nos encontros presenciais. 
Também, é notório que os saberes musicais e saberes tecnológicos estão 
imbricados, pois, os alunos da turma UAB 4 demonstraram que necessitavam de 
uma disciplina de teoria musical paralela à disciplina de LMT, pois, no caso, 
específico do software MuseScore, eles não queriam apenas aprender a reproduzir 
uma partitura, mas, compreender o motivo de estarem utilizando as figuras e outros 
sinais de notação musical. Em contrapartida, a turma UAB 3 tinha o interesse de 
explorar o mesmo software de forma mais profunda, mesmo porque, já 
demonstravam mais conhecimento referente aos saberes musicais. Segundo Thorpe 
(2002,p.147) apud Gohn (2009, p.64): 
 

houve uma passagem da aprendizagem independente para a 
colaborativa, mas atualmente há uma combinação das duas, com 
uma simples mudança de software no computador: a colaboração 
acontece por meio de mensagens eletrônicas, fóruns e outras formas 
de comunicação síncrona ou assíncrona; a aprendizagem 
independente via o acesso a recursos disponíveis na Internet. Com 
essas alternativas, Moran (2002) observou uma adaptação a ritmos 
diferentes, pois na pesquisa individual cada aluno trabalha no seu 
próprio esquema, e na pesquisa em grupo a aprendizagem deve 
acontecer com a combinação dos ritmos de todos os alunos 
participantes. (THORPE, 2002, p.147 apud GOHN, 2009, p.64)  

 
Ambos polos deram ênfase ao software MuseScore, porém, para a turma 

UAB 4 percebe-se certa angústia em manusear o editor de partituras, devido à falta 
de saberes musicais básicos, já a turma UAB 3, ficaram vislumbrados por explorar 
tal software livre de edição de partituras. Com relação aos softwares Gohn (2011, p. 
75) deixa explícito que:  

 
“em muitos casos os softwares funcionam como ferramentas para a 
preparação de atividades, como na criação de uma partitura que será 
tocada pelo aprendiz. Em outros, o uso do software pode ser elemento-
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chave de uma tarefa, servindo como etapa que, se for parte de um 
processo, poderá resultar no aumento da musicalidade”. (GOHN, 2011, 
p.75) 

 
De certa forma, independente das dificuldades, os alunos demonstraram 

bastante interesse pelos softwares, pois os mesmos são gratuitos, de fácil acesso e 
úteis para o desenvolvimento musical dos próprios alunos. 

Percebe-se que o encontro presencial no início da disciplina, talvez, seja mais 
produtivo, pois, além de apresentar a disciplina, é possível aplicar atividades práticas 
que, possivelmente, auxiliem os alunos no decorrer da disciplina, além de que a 
interação entre professor ou tutor a distância e alunos pode provocar uma mudança 
significativa para o processo de ensino e aprendizagem, pois, de acordo com Silva e 
colaboradores (2012, p. 7) pode ocorrer um “vínculo pessoal e afetivo que começou 
a ser gerado naquele momento de encontro presencial”. 

No Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música a 
Distância da UnB os tutores a distância,  

 
ocupam um papel importante no sistema de comunicação, pois atuam 
como um elo de ligação entre os alunos e a instituição durante a 
oferta das disciplinas. Cumprem o papel de facilitadores da 
aprendizagem, esclarecendo dúvidas, reforçando a aprendizagem, 
coletando informações sobre os alunos para a equipe e 
principalmente na motivação. (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2011, 
p. 31) 
 

Sendo assim, a postura do tutor a distância nos encontros presenciais tanto 
quanto no AVA é relevante, pois, os alunos cobram explicações que vão além do 
conteúdo das disciplinas e que, de certa forma abordam outros saberes além dos 
tecnológicos e musicais. Gohn (2011, p. 87) também aponta que o tutor a distância 
“é um recurso educacional tanto quanto os materiais de estudo”. 
 
6.Considerações finais 

Este artigo teve por objetivo fazer uma análise documental de dois relatos que 
aconteceram nos encontros presenciais da disciplina LMT do curso de Licenciatura 
em Música a Distância da UnB com o intuito de verificar no que o encontro 
presencial agregou à disciplina de LMT a partir dos relatos da tutora. 
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Mediante a análise de relatos e, particularmente, com relação à disciplina, fica 

explícito que a mediação docente do tutor a distância, exige saberes específicos de 
música, bem como domínios dos softwares e saberes tecnológicos que motivem os 
alunos a superar as dificuldades e manter participação ativa na disciplina, 
principalmente, por meio de “mensagens de encorajamento, reconhecimento ou 
reforço às contribuições dos alunos” (LOBATO, 2012, p.7). 

Sabemos que na EaD todos os atores envolvidos têm o seu papel para o 
sucesso no processo de ensino e aprendizagem, porém, o tutor a distância tem 
papel fundamental por fazer o intercâmbio entre professores, alunos e conteúdos da 
disciplina. Aqui a intenção não é atribuir mais funções ao tutor a distância, nem 
tampouco colocá-lo como o principal responsável por tudo, mas, “em uma nova 
concepção espera-se que o tutor seja pró-ativo e não apenas reativo, com um 
conhecimento profundo na área” (GOHN, 2011, p. 87). 

Diante do exposto, é desejável que outras pesquisas abordem o papel do 
tutor nos encontros presenciais e, que avancem no intuito de elucidar os processos 
colaborativos e interacionais que emergem dos atores envolvidos na educação 
musical a distância. 
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O ensino de Língua Espanhola na modalidade EaD em uma 
Organização Militar da Força Aérea Brasileira 
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Resumo – Neste trabalho apresentamos uma experiência vivenciada no período 
de 2012 a 2015, com a implementação dos cursos de língua espanhola a distância 
em uma Organização Militar da Força Aérea Brasileira. Nosso objetivo no presente 
relato foi apresentar o processo de implementação do ensino de Língua Espanhola 
na modalidade a distância. Para tanto, nos baseamos em nossas vivências e 
experiências profissionais para relatar como se deu esta ação de formação 
continuada no âmbito militar, com vistas a atender a Missão da Força, campo de 
nosso relato. A metodologia adota foi a Análise de Conteúdo, pois por meio da 
análise das críticas finais de curso, pudemos compreender um pouco melhor a sua 
efetivação, bem como algumas possibilidades de melhoria. Assim, apontamos nos 
resultados que a instituição trabalha com o aspecto motivacional do efetivo da 
Força com a oferta deste do curso. Na conclusão apresentamos os avanços que a 
intuição obteve no tocante à implementação da EaD, bem como as possibilidades 
de melhorias. 

Palavras-chave: CIEAR, Educação a Distância, Língua Espanhola, Formação 
Continuada.  

1. Introdução 

Como é sabido o mundo moderno vem impondo algumas transformações e 
adequações em todos os âmbitos de nossas vidas, inclusive nos modelos e 
processos de ensino e aprendizagem. Desde o início da globalização até os dias 
atuais, para acompanhar essas transformações e atender às demandas dessa nova 
sociedade, faz-se necessário o desenvolvimento de novas competências no 
indivíduo. Deste passou a ser exigida uma melhor qualificação e o domínio de uma 
língua estrangeira, a fim de que possa comunicar-se com outros indivíduos, sejam 
eles falantes de sua própria língua ou outra. 

As necessidades advindas dessas transformações afetam diretamente todas 
as esferas. Qualquer pessoa para sobreviver em uma sociedade e manter qualquer 
tipo de relação com seus pares precisa ter o domínio de uma língua a fim de que 
possa comunicar-se. Da mesma forma todas essas exigências surgem no âmbito 
militar. Lembramos que nas mais diversas esferas têm sido reconhecido o 
importante papel desempenhado pela linguagem nos dias de hoje, em “um mundo 
no qual nada de importante se faz sem discurso” (SANTOS, 2000, p. 74). Muito além 
do caráter comunicativo da linguagem, de entendimento mútuo entre pessoas, deve-
se ressaltar seu caráter constitutivo, relativo à sua capacidade de construir verdades 
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e produzir realidades, o que faz do discurso no mundo moderno uma valiosa forma 
de poder.  

No intuito de cumprir com um dos objetivos da Força Aérea Brasileira (FAB), 
que é o de qualificar os seus recursos humanos e elevar o nível cultural e 
profissional dos mesmos, além de atender às necessidades do mundo moderno, 
uma das maneiras de alcançar todo o efetivo, capacitando-o em uma língua 
estrangeira, foi implementar o ensino a distância. 

Assim, o escopo deste relato é apresentar o processo de implementação do 
ensino de Língua Espanhola, na modalidade a distância, em uma Organização 
Militar (doravante OM) da FAB, bem como os fatores contribuintes para a 
supracitada adequação educacional. 

Cabe ressaltar que a motivação para este relato se deu em virtude de suas 
autoras terem participado do processo de planejamento, implementação e validação 
do curso, sendo uma delas professora e tutora do idioma nessa instituição 
atualmente.  

A fim de conhecer um pouco o Centro de Instrução Especializada da 
Aeronáutica (doravante CIEAR), é importante fazer uma breve apresentação dessa 
OM, que é objeto do presente trabalho.  

2. Sobrevoando o Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica 

De uma forma geral, as forças armadas são compostas por diferentes organizações, 
as quais possuem missões específicas para atingir o objetivo daquelas. Algumas 
dessas organizações regulam a atividade fim de outras que lhes são subordinadas. 
Nesse cenário está o Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS), ao qual o 
Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica é subordinado. 

O DEPENS é o órgão responsável por ditar as diretrizes referentes ao ensino 
no âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER), sendo, portanto, ele quem 
administra e coordena as atividades de todas as organizações de ensino da FAB, 
dentre elas, o CIEAR.  

No que concerne ao CIEAR, a missão está assim definida 

 

O Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica (CIEAR), criado pelo 
Decreto nº 80.572, de 17 de outubro de 1977, é a Organização de Ensino 
de pós-formação do Comando da Aeronáutica que tem por finalidade 
capacitar militares e civis do COMAER para o desempenho de cargos e 
funções que requeiram habilidades e conhecimentos específicos, por meio 
dos cursos e estágios incorporados e outros que lhe forem determinados.1  

                                                
1 Retirado do texto referente à missão do Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica. 

Disponível em < https://www.ciear.aer.mil.br/site/index.php/2013-06-18-13-30-07/missao>. Acesso 
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Esse Centro de Instrução é o responsável pela formação, capacitação e 
habilitação de todos os recursos humanos do Comando da Aeronáutica nos idiomas 
inglês e espanhol. 

Ressaltamos que neste relato privilegiamos apenas o ensino de língua 
espanhola a distância, porque, conforme mencionado anteriormente, uma das 
autoras faz parte do corpo docente da OM em questão. 

 

2.1. Primeira escala: o ensino de Língua Espanhola no CIEAR 

Muito se fala a respeito do importante papel que a língua exerce na história 
das sociedades, pois, sejam quais forem as razões, sempre haverá a necessidade 
de entrarmos em contato com falantes de outros idiomas. 

É num cenário político e econômico de um mundo em que, ao mesmo tempo 
em que se diz globalizado, divide-se em blocos econômicos, que se insere o ensino 
de língua espanhola no CIEAR. 

A necessidade de manter intercâmbio com os países vizinhos, tendo todos 
como língua oficial o castellano, fez com que a FAB se visse na obrigação de 
implementar o ensino do mesmo em suas escolas de formação e pós formação. No 
CIEAR, especificamente, o ensino desse idioma iniciou-se no ano de 1996, na 
modalidade presencial. 

Para atender às necessidades da Força Aérea em se adequar às exigências 
do mundo moderno, a capacitação de um maior número de militares e/ou civis se fez 
necessária. Assim, no ano de 2012 o curso de língua espanhola começou a ser 
oferecido na modalidade a distância. A partir daí o Centro de Instrução passou a ter 
como meta tornar-se referência em EaD no COMAER.  

A seguir relataremos como se deu o processo de implementação da 
educação a distância no CIEAR.  

3. A implementação da Educação a Distância no CIEAR 

No ano de 2002, o Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica implementou o 
seu primeiro curso totalmente a distância, o Curso de Língua Inglesa Elementar 
(CLI-ED). O trabalho realizado para ativá-lo teve a participação do efetivo da Seção 
de Ensino a Distância (SEaD). Contudo, os profissionais que atuavam naquela 
Seção não possuíam a formação específica para trabalhar com EaD. Pode-se dizer, 
então, que o interesse e a persistência dos militares e civis, que lá trabalhavam, 
foram de fundamental importância para a efetivação da referida modalidade 
educacional no CIEAR. 

Inicialmente o CLI-ED, estruturado em módulos, foi apresentado aos alunos 
                                                                                                                                                   

em: 27 set. 2015. 
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por meio de um Cd-Rom. No ano de 2005, com a utilização do ambiente virtual de 
aprendizagem, AulaNet – desenvolvido pela PUC-Rio – vislumbrou-se a 
possibilidade de tornar o curso mais dinâmico, já que o mesmo oferecia ferramentas 
que viabilizavam OU permitiam a interação entre os participantes do curso. O 
AulaNet foi utilizado por um período de 12 meses, sendo substituído pela plataforma 
Moodle, um ambiente de aprendizagem a distância e de livre utilização, podendo ser 
customizado de acordo com os interesses dos usuários e que segue sendo utilizada 
até hoje. 

Posteriormente, o CIEAR passou a oferecer o Curso de Língua Espanhola 
(CLE), totalmente a distância e, ainda, três na modalidade híbrida, sendo eles: o 
Curso de Preparação de Instrutores (CPI), o Curso de Administração Hospitalar 
(CAHOSP) e o Curso de Administração de Ensino (CAE). 

A partir da experiência com o CLI-ED e, com vistas a atender à solicitação do 
Departamento de Ensino da Aeronáutica de implementar um curso na modalidade 
de educação a distância, utilizando as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação como elemento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, 
verificou-se que mudanças organizacionais seriam necessárias para realizar um 
trabalho de qualidade em EaD. 

Nos apoiamos em Judson (1966, p.13) para tratarmos do processo de 
mudanças. De acordo com esse autor as organizações necessitam realizar 
mudanças internas a fim de acompanharem o desenvolvimento de uma conjuntura 
econômica, devendo realizar a adequação de toda a organização, que compreende 
desde o pessoal até sua estrutura física. Desse modo o autor enfatiza que “[...] É 
necessário que seus objetivos, sua política, suas estruturas organizacionais, seus 
funcionários e seus métodos de operar sejam mudados [...]”. 

Vale ressaltar que as mudanças não são processos simples de serem 
conduzidos. Além de mexer com todo o funcionamento da empresa, interfere 
também com o pessoal. Sendo assim, a empresa em seu processo de mudança 
deve passar confiança aos seus funcionários. Sobre este aspecto o supracitado 
autor afirma que 

 

Cada um de nós que trabalhamos em organizações, também temos 
necessidades que exigem uma solução. Embora essas necessidades 
sejam, muitas vezes, múltiplas e complexas, a nossa necessidade de 
manter uma sensação de segurança é a mais importante de todas. E a 
satisfação dessa necessidade requer que nosso ambiente se mantenha 
familiar e consistente; em resumo, imutável. (idem, 1966, p. 13 e 14) 

Dessa forma, o Centro de Instrução teve a sua estrutura organizacional 
alterada e novas Subdivisões de Ensino foram criadas a fim de tornar o CIEAR a 
Organização referencial em educação a distância do Comando da Aeronáutica. 
Quanto ao pessoal, cabe ressaltar que nem todos possuíam formação para atuar 
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nessa modalidade de ensino. Devido à escassez de efetivo as pessoas, até os dias 
atuais, desempenham múltiplas funções, sendo tutores, conteudistas e designer 
instrucional ao mesmo tempo.  

4. Segunda escala: o ensino da Língua Espanhola a distância 

Conforme mencionado anteriormente, o curso de língua espanhola a distância foi 
implementado no CIEAR a fim de atender às necessidades do Comando da 
Aeronáutica em se adequar às transformações ocorridas na atualidade. Desse modo 
o mesmo tem os seguintes objetivos gerais: a) reconhecer o vocabulário de nível 
básico ou intermediário da Língua Espanhola; b) reconhecer as estruturas 
gramáticas de nível básico ou intermediário da Língua Espanhola; e c) adquirir 
conhecimentos culturais do mundo hispânico. 

Desde a sua concepção inicial o CLE a distância visa a capacitar militares e 
civis do Comando da Aeronáutica no idioma espanhol. De acordo com o Currículo 
Mínimo2 o CLE tem a finalidade de proporcionar aos militares e civis assemelhados 
do COMAER, o conhecimento do idioma, para que possam desempenhar atribuições 
em que o mesmo seja o veículo de expressão linguística. 

O CIEAR oferece o tratado curso nos níveis Básico e Intermediário, CLE-BD e 
CLE-ID, respectivamente. Em ambos o material didático utilizado é o livro Nuevo 
Ven (Volumes 1 e 2), além de um extenso material complementar que é produzido 
pelas professoras e disponibilizado na plataforma. Esses cursos possuem uma carga 
horária total de 300 horas e atendem a, no máximo, 100 alunos em cada turma. Vale 
ressaltar que a quantidade máxima de discentes é definida em relação ao número 
de tutores do curso em tela. 

A equipe de tutoria é composta por cinco professores, sendo três militares e 
duas servidoras civis. Além da atividade de tutoria, as professoras também atuam 
como conteudistas, selecionando e produzindo materiais para o curso, bem como 
desempenham a função de designer instrucional e gráfico. Isso se dá porque, 
conforme já mencionado, a equipe que trabalha com EaD, no CIEAR, é reduzida e 
poucos possuem formação específica na área. 

Nos cursos são utilizadas as ferramentas disponibilizadas pela própria 
plataforma para apresentar as atividades, tais como: fórum de discussão, chat, 
atividade escrita (envio de arquivo), vídeo e áudio, podcast para exercícios 
estruturais, além de exercícios interativos com a utilização dos programas Hot 
Potatoes e Flash. Os exercícios estruturais minimizam a ausência da prática da 
competência oral. É válido ressaltar que essa competência não é o foco dos 
referidos cursos devido ao fato de a OM ainda não possuir recursos tecnológicos 

                                                
2  Currículo Mínimo é o documento em que está especificada toda a estrutura de um curso, 

possuindo informações, tais como: objetivos gerais e específicos, finalidade, carga horária, 
disciplinas e ementas. 
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para tal. Porém, com a finalidade de saciar a necessidade e solicitação dos 
discentes, as professoras decidiram elaborar esse tipo de atividade, que muito 
agrada a todos. Assim, pode-se dizer que o curso utiliza uma comunicação síncrona 
e assíncrona em suas atividades, o que contribui para uma maior interação dos 
participantes entre si e, ainda, dos participantes com o seu tutor. 

O livro adotado para o curso é composto por quinze unidades, sendo o seu 
conteúdo organizado em três partes, a saber: a) competências pragmáticas; b) 
competências linguísticas; e c) conhecimento sociocultural. As unidades são 
divididas em cinco módulos, nos quais cada um é composto por três unidades. 
Todos os áudios estão presentes num CD que acompanha o material didático. 

Conforme previsto no Plano de Estudo disponibilizado no ambiente virtual, ao 
início de cada módulo, primeiramente o aluno deve estudar as unidades de seu livro 
e escutar o áudio (CD) nos exercícios indicados. Em seguida, deve realizar as 
atividades do caderno de exercícios. Por fim, o aluno deve acessar a plataforma 
para realizar os estudos e atividades complementares. É importante salientar que 
em cada módulo, além das atividades citadas anteriormente, o aluno ainda participa 
de um chat e/ou fórum de discussão, além de preparar uma atividade escrita sobre 
um tema trabalhado naquele bloco de unidades. 

Ao fim dos módulos o aluno realiza um teste, composto por vinte questões de 
múltipla escolha, englobando gramática, vocabulário e compreensão textual, que 
deve ser feito em, no máximo, trinta minutos. Para aferir todo o conhecimento 
adquirido, ao final do terceiro módulo (unidade 9), é disponibilizada a primeira prova, 
que é composta de cinquenta questões, compreendendo todo o conteúdo estudado 
até o momento e, apresentando a mesma estrutura dos testes. Esta deve ser 
realizada em até sessenta minutos. Desse modo, ao final do curso o aluno realiza 
um total de cinco testes e duas provas, tendo os primeiros peso um e, as últimas, 
peso dois. 

Para ser aprovado no curso o aluno deve, ao final, obter a média sete, sendo-
lhe oferecida a possibilidade de recuperação em cada avaliação realizada. Assim 
sendo, se o aluno não alcançar a média, este realizará uma recuperação da mesma 
abarcando os conteúdos estudados até o momento da prova. Para os testes não há 
uma previsão formal de recuperação, mas quando detectada a dificuldade do aluno, 
uma bateria de exercícios extras é oferecida, objetivando sanar as dúvidas e 
melhorar a compreensão do mesmo em relação aos conteúdos abordados. 

5. Aterrissando nas considerações dos alunos sobe o curso de espanhol 
a distância 

Ainda que a implementação dos cursos de língua espanhola a distância no CIEAR 
tenha ocorrido a partir da necessidade de formar e capacitar os recursos humanos 
do COMAER, bem como alcançar um maior número de pessoas ao mesmo tempo, 
tem-se comprovado que essa modalidade educacional vem sendo aprimorada e 



 XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

7 

satisfazendo o corpo discente, tanto no aspecto profissional, quanto no aspecto 
pessoal. 

 O conhecimento de uma segunda língua, além da língua materna, é 
considerado um diferencial no mercado de trabalho. E, não só por isso, ainda há que 
se ressaltar que o investimento no colaborador é importante para manter o 
profissional motivado na realização de suas tarefas, pois, como já foi dito 
anteriormente, os conhecimentos adquiridos com o curso poderão ser utilizados 
pelos estudantes tanto na área profissional, quanto na área pessoal. 

A fim de comprovar a opinião dos alunos dos cursos aqui tratados 
utilizaremos algumas de suas falas expressadas na crítica final dos cursos 
realizados no período de 2012 a 2015. No questionário disponibilizado na plataforma 
há um espaço onde os alunos têm a oportunidade de inserir comentários e 
sugestões complementares. Cabe ressaltar que não serão analisadas as críticas do 
CLE-ID 2015, pois o mesmo ainda não foi concluído. 

Para a identificação dos alunos respondentes faremos uso da inicial “I” 
seguida de um numeral, no qual o “I” significará informante, mantendo assim um 
sigilo em relação aos discentes. Lembramos que as tabelas abaixo compreendem a 
opinião dos alunos dos cursos de língua espanhola, exclusivamente. 

 
Aspectos positivos Sugestões de melhorias 

“Gostei bastante do curso. Se precisasse 
hoje viajar a trabalho ou a passeio para um 
país com a língua espanhola, seria a 
comunicação muito mais fácil!!” (I1 – CLE-BD, 
2015) 

“A não realização de treinamento de 
conversação é o ponto fraco do curso.” (I6 – 
CLE-BD, 2015) 

“O curso a distância foi muito importante e 
válido, pois a forma como é conduzido e o 
material didático são excelentes.” (I2 – CLE-
BD, 2015) 

“Seria interessante acrescentar links para 
vídeos no YouTube, seriados, filmes, etc.” 
(I11 CLE-BD, 2014) 

“[...] participei do Campeonato Mundial Militar 
de Basquete Feminino na França, no qual o 
Brasil sagrou-se campeão, e graças ao Curso 
de Espanhol, a distância, realizado pelo 
CIEAR consegui me comunicar com 
franceses, americanos entre outros, através 
do Espanhol, e sem dúvida, os ensinamentos 
da citada tutora foram de suma importância 
para minha interação com participantes de 
outras nações.” (I3 – CLE-BD, 2015) 

“...faltou ter aulas com vídeos, já que 
estamos num curso a distância deveria ter 
vídeoaulas, pois só a escrita sem áudio não 
‘se’ tem como aprender direito. Achei que o 
livro poderia ter um pouco mais de 
profundidade no conteúdo, pois pra quem 
não sabe nada do idioma estudado fica mais 
difícil aprender. (I7 – CLE-BD, 2015) 
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 “Achei muito boa a iniciativa do CIEAR em 
promover os cursos de idiomas à distância, 
pois esta modalidade permite um número 
maior de alunos e economia para a FAB.” (I4 
– CLE-BD, 2012) 

“Seria bastante interessante se houvesse 
também videoaulas, como complemento. 
Ouvir a explicação e a pronúncia pelo 
professor seria de grande valia para o 
aprendizado.” (I12 – CLE-BD, 2012) 

“[...] sempre fui prontamente atendido nas 
minhas dúvidas por todos instrutores que me 
motivavam e me respondiam os 
questionamentos. O curso foi muito bom e eu 
gostaria de ter tido mais tempo para me 
dedicar.” (I5 CLE-BD, 2015) 

“Encontrei mais dificuldades porque 
enquanto realizava este curso estava 
cumprindo missões e cursos fora de sede 
pelo esquadrão tendo viajado durante 40 
dias durante a realização do curso.” (I5 CLE-
BD, 2015) 

“Excelente plataforma que cumpre com os 
objetivos do curso. A disponibilidade do site 
em diversos horários é fundamental para a 
realização dos estudos. O material didático 
também foi muito bem escolhido” (I8 CLE-BD, 
2014) 

“A teoria é aprendida, mas a prática se 
perde. Considerando o objetivo de se 
aprender uma língua estrangeira de forma 
integral penso que o ensino a distância não 
propicia o complemento do ensino para o 
desenvolvimento adequado da língua.” (I13 – 
CLE-BD, 2012) 

“O curso superou as minhas expectativas. 
Agreguei conhecimento da língua espanhola 
acima do que eu imaginava. Ressalto o 
empenho dos tutores e da coordenação.” (I9 
CLE-BD, 2014) 

“Existe uma dificuldade na realização de um 
curso EaD comparado ao presencial, já que 
a chefia continua atribuindo tarefas de 
maneira indiferente ao curso.” (I9 CLE-BD, 
2014) 

“O curso é muito bom e os instrutores são 
motivados” (I10 CLE-BD, 2014) 

“Infelizmente um curso em EaD depende da 
disponibilidade do aluno em acessar a 
plataforma e da compreensão e 
entendimento de sua chefia” (I10 CLE-BD, 
2014) 

Tabela 1 – Avaliação CLE-BD – Comentários e sugestões complementares 

Aspectos positivos Sugestões de melhorias 

“Foi uma satisfação realizar este curso, 
embora a rotina e as viagens constantes me 
impediram de ter uma participação mais 
assídua nas aulas e fóruns. Entretanto, este 
curso foi muito importante, me dando suporte 
para galgar outros níveis de aprendizagem 
deste idioma. Achei importante os emails 
enviados pelos Tutores. Espero realizar 
outros cursos pelo CIEAR, pois a unidade 
demonstrou possuir profissionais sérios e 
comprometidos com o trabalho e com a sua 
missão.” (I14 – CLE-ID, 2014) 

“Seria necessário mais atividades que 
estimulassem a pronúncia e fluência” (I17 – 
CLE-ID, 2014) 
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“[...] O curso ora finalizado me permitirá 
avançar com muito mais desenvoltura nesse 
aprendizado, partindo da sólida base (assim 
considero) adquirida neste treinamento a 
distância. Agradeço pelo vosso empenho e 
dedicação e por esta oportunidade de 
crescimento profissional e também pessoal.” 
(I15 – CLE-ID, 2014) 

“Deveria ter algumas vídeoaulas para o 
ensino do conteúdo.” (I15 – CLE-ID, 2014) 

 

“Gostei muito de ter realizado o CLE-I 2012, 
pelo fato de, no corrente ano, eu não dispor 
de tempo específico e condições de arcar 
com um cursinho de espanhol particular. 
Acho muito proveitoso o CLE-I para o meu dia 
a dia na AFA, uma vez que recebemos várias 
comitivas estrangeiras em visita à AFA, 
principalmente, as da América do Sul. 
Obrigado aos Tutores, Professores e 
Coordenadores do Curso à Distância do 
CIEAR” (I16 – CLE-ID, 2012) 

“Acredito que a existência de vídeoaulas no 
decorrer do curso seria interessante para o 
aprendizado da língua falada e para se 
assimilar melhor o aprendizado.” (I18 – CLE-
ID, 2012) 

Tabela 2 – Avaliação CLE-ID – Comentários e sugestões complementares 

Nas tabelas apresentadas anteriormente vemos que o curso agradou muito os 
alunos, tanto no que diz respeito ao conhecimento do idioma para aplicação futura, 
independentemente de sua finalidade (atividades de trabalho ou pessoal), quanto ao 
material didático adotado para o curso. 

Entretanto, algumas sugestões de melhorias também foram citadas nas 
críticas, principalmente no que tange à falta de recursos em EaD. Como exemplo, 
temos as falas dos informantes 7, 11, 12, 15 e 18. 

Concluindo... 

Concluindo este relato podemos destacar que o ensino a distância no CIEAR, desde 
a sua implementação, apresentou certa evolução no que se refere à apresentação 
dos cursos. Entretanto, investimentos na área tecnológica e de formação de 
recursos humanos se faz necessário para que essa modalidade seja plenamente 
desenvolvida pelo Centro de Instrução e, assim, consiga-se atingir a meta explicitada 
neste relato, que é o de se tornar referência em EaD no Comando da Aeronáutica. 

Assim, colocar a pessoa certa no lugar certo, considerando, principalmente, a 
sua formação e experiência seria uma possível ação do Centro de Instrução numa 
tentativa de diminuir as resistências que perduram até os dias atuais sobre a 
utilização da EaD na apresentação dos cursos sob a sua responsabilidade.  

Entretanto, apesar das resistências os profissionais que atuam nos cursos de 
Língua Espanhola a distância, mesmo não obtendo uma formação específica 
desejada para trabalhar com a EaD, realizam da melhor forma possível as 
atribuições no tocante ao planejamento e execução dos mesmos. 
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 Por meio dos relatos dos alunos, percebemos que, de uma forma geral, eles 
gostam dos cursos e das atividades que neles são desenvolvidas. Consideram 
ainda, que o curso é uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional e pessoal. 
Além disso, apontam que a sua oferta na modalidade a distância foi um fator 
determinante para que pudessem realizá-lo, tendo em vista as diversas atividades 
sociais que exercem em sua atividade diária. 
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O ESTAGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURSOS A DISTÂNCIA : 
CONSTRUINDO PONTES ENTRE OS PROJETOS DIDÁTICOSE A ESCOLA 

 

 
                                           1 Heloisa Cardoso Varão Santos –UEMA /DEFIL 

helocvs@yahoo.com.br 
                                      2 Loianne Cristiny Moraes de Magalhães  Ferreira –  

                                            Faculdade Pitágoras / UEMANET / loiannem@gmail.com 
 
 
 

Resumo – Relata-se uma experiência de Estágio Curricular em Educação infantil, no 
curso de Pedagogia a distância da Universidade  Estadual do  Maranhão  – UEMA 
que reflete sobre o estágio a partir de Projetos Didáticos , identificando as limitações , 
possibilidades e desafios em relação à mediação dos tutores, supervisores    ,  do  espaço  
físico  e  das  questões  pedagógicas  pertinentes  às práticas pedagógicas.O relato foi 
estruturado a partir da análise de práticas desenvolvidas  em  15     polos  da  
UAB/UEMA,  utilizando-se  os  relatórios  de estagiários e questionários respondidos por 
15 tutores  presenciais e a distancia e 
3 Supervisores de Estágio. A análise dos relatórios foi realizada tomando como base 
as categorias : planejamento institucional , perfil dos profissionais e práticas 
de estágio com projetos didáticos e as contribuições ,chegando a apontar certo 
descompasso entre o definido na legislação e a realidade dos espaços escolares e 
das funções de cuidar e educar a criança , dando   ênfase   ao estágio como fomento à 
formação continuada e ao desenvolvimento profissional ,pela dinamização dos eixos 
curriculares de forma lúdica . 

 

Palavras Chave: Estágio; Projetos; Educação Infantil; Espaço 
 

 
 
 

2.A DINÂMICA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM 
EDUCAÇÃO  INFANTIL  NO  CURSO  DE  PEDAGOGIA  A  DISTANCIA-
UEMA 

 

O Estágio é compreendido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do  Curso de 
Graduação em Pedagogia- Licenciatura - Resolução CNE/CP nº 1 de 26/05/2006 
como  “  um  conjunto  de  práticas  docentes  que  ensejam  aos  licenciados  a 
observação, o 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 .”CNE (2006). 

 

Na mesma direção vemos no Art. 10.  do decreto 5622 de 19/12/2005 que 
regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o estágio sendo 
compreendido como : 

atividade presencial obrigatória, igual a defesa de trabalhos ou prática em 
laboratório, conforme o art. 1o, § 1o, a  s e r  realizado na sede da 
instituição ou nos polos de apoio presencial, devidamente credenciados. 
(Incluído pelo Decreto nº6.303, de 2007) 

 

 

mailto:helocvs@yahoo.com.br
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O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância 

da UEMA atribuiu ao Estágio em Educação Infantil a carga horária de 135 horas 
distribuídas em etapas de observação, planejamento, regência, produção de 
relatórios  e  seminários  .Visto  como  um  componente  curricular  contemplado  no 
Núcleo Específico de   Estudos Integradores da Matriz Curricular do curso , visa 
“promover o conhecimento relativo à organização do trabalho escolar, 
compreendendo os conteúdos que compõem a ação   profissional na área da 
Educação Infantil, supondo um ensino em que o foco está no aluno e não na turma, 
daí o aluno ser considerado como sujeito do seu aprendizado, desenvolvendo 
autonomia e independência em relação ao professor, que o orienta no sentido do 
“aprender  a  aprender  e  aprender  a  fazer”(Projeto  Pedagógico  do  Curso  de 
Pedagogia 2012). 

 

O Estágio Curricular Supervisionado em Educação Infantil é  ofertada no 6º 
período, tendo o acompanhamento de Supervisores de Estágio , responsáveis pelo 
monitoramento dos estagiários  nas escolas-campo e recebendo   apoio dos tutores 
presenciais e a distância e da  professora da disciplina. 

 

A primeira fase do Estágio é  realizada  em Creches e Pré-Escolas públicas 
consistindo   inicialmente   na   observação   da   estrutura   física   e   das   práticas 
pedagógicas das instituições, tomando por base as dimensões do Planejamento 
Institucional: espaços, materiais ,mobiliários ,cooperação e troca com as famílias, 
aspectos contemplados nos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil: MEC 
2006. 

 

A metodologia do estágio prioriza as  ações, que envolvem o  diagnóstico da 
escola- campo ,seguido da participação dos alunos nas atividades de planejamento, 
comemorações , observação de aulas e   reuniões realizadas pela escola e culmina 
com a docência compartilhada, desenvolvendo Projetos Didáticos elaborados na 
disciplina Prática de Ensino na Dimensão Docente ou algum projeto indicado pela
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escola-campo. 
 

Os vários projetos possibilitam vivencias especiais, explorando os eixos 
curriculares previstos nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil ,1999 
como no eixo Linguagem Oral e Escrita envolve a contação de histórias com 
narrativas que possibilitam o trabalho com valores, tipos de moradia, alimentação 
saudável , meio ambiente ,hábitos de higiene ,profissões e outras temáticas de 
interesse da escola.Explora de  modo interdisciplinar as Artes Visuais , a Música, o 
Movimento , Natureza e Sociedade  e Matemática . 

 

As ações são registradas   e apresentadas em portfólio exposto durante o 
Seminário / Feira Pedagógica , condensando as atividades: relatórios, produções 
coletivas e individuais realizadas durante o estágio ,bem como os planos e projetos e 
recursos ,sendo analisado no momento das comunicações orais  pelo    Supervisor 
de Estágio e tutores, na apresentação do Relatório final. Este momento assegura a 
socialização  das  práticas  e  promove  reflexões  sobre  as  ações  vivenciadas  no 
campo ,como afirma Alarcão, (2010) : 

 

a atitude reflexiva sobre as práticas de estágio e experiência docente 
são vistas como atitudes que ampliam e melhoram as práticas 
docentes, além de configurar-se em ação de formação contínua do 

docente reflexivo. 
 
2.1.    O  encontro  com  a  realidade  das  instituições  de  Educação  Infantil  : 
encantos , desencontros  e desencantos 

 
.  A  primeira  fase  do  Estágio  Supervisionado  na  área  da  Educação  Infantil  em 
Creches e Pré-Escolas públicas consiste  na observação da estrutura física e das 
práticas pedagógicas das instituições, levando em consideração as dimensões do 
Planejamento Institucional definidas pelo MEC: Indicadores de qualidade da 
Educação Infantil: MEC 2006:  espaços, materiais e mobiliários e cooperação e troca 
com as famílias contemplada na escola. 

 
Compreendendo a Educação Infantil com as funções de  cuidar e educar em 

espaços   que respeitam os direitos da criança, percebe-se a importância desse 
espaço para a socialização da criança ,o  desenvolvimento cognitivo, emocional e 
físico, portanto os   aspectos definidos pelo MEC nos Parâmetros  Nacionais de 
Qualidade para a Educação Infantil (2006) e nos  Padrões  de Infraestrutura  para as 
Instituições   de Educação Infantil (MEC, 2004) todos consideram o espaço como 
prática político-pedagógica, sendo reiterado por   FRAGO( 1995, p.69), ao afirmar 
que: 

o  espaço  físico     não  apenas  contribui     para  a  realização  da 
educação, mas é em si  mesmo uma forma de educar, pois este não 
é apenas um cenário onde se desenvolve a educação, mas sim uma 

forma silenciosa de ensino.
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Neste  sentido,  o  conceito  de  espaço  como  ambiente  formador  da  pessoa  , 
segundo Zabalza (1998), deve refletir os princípios educativos em que se baseiam, a 
Educação Infantil enquanto primeira etapa da educação básica , o contrário pode 
gerar apatia e agressividade nas crianças. 

 
O espaço e o mobiliário interferem nas decisões pedagógicas e contribuem para a 

construção da identidade das crianças, como podemos perceber na dimensão 
Planejamento Institucional, dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil cujo 
aspecto é apontado pelos estagiários que  convergem  para as ideias elencadas 
acima: 

 
A ação educativa acontece apesar das limitações da  escola em  seu 

aspecto físico, pois o pátio não é adequado às atividades recreativas 
(Estagiária de Lago da Pedra- MA). 

 
Mas apesar dos espaços inadequados as professoras apresentam disposição 

para adequar situações de aprendizagens. No entanto, alguns eixos norteadores das 
práticas infantis, mesmo com adaptações tornam-se inviáveis de serem atingidos em 
seus objetivos. O que interfere na plenitude do desenvolvimento ao qual se quer 
chegar, especialmente em relação ao movimento que é uma importante dimensão 
do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que 
nascem, adquirindo cada  vez  mais um  maior controle  sobre seu  próprio  corpo, 
engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam, etc. Segundo 
o RECNEI(1998) o movimento humano é o mais simples deslocamento do corpo no 
espaço. Em relação ao espaço favorável ao movimento assim se expressaram os 
estagiários: 

 
A Escola funciona num terreno da Igreja possui três salas de aula, 
espaçosas e ventiladas, 2 banheiros, sendo um deles para os funcionários, 
1 cozinha, secretaria pequena, uma sala de leitura com um acervo rico, 1 
pátio  não  adaptado  para  crianças  brincarem  pois  falta     gramas  e 
brinquedos; 1 auditório bastante amplo onde acontece as reuniões de pais, 
mas este espaço não é escolar e sim da Igreja (Estagiária de Açailândia - 
MA). 

 
A Pré-Escola funciona em um prédio alugado e dispõe de seis salas de aula 
que abrigam doze turmas de Educação Infantil seis no turno matutino e seis 
no turno vespertino (Estagiária de Bacabal B - MA). 

 
Levando em conta as contribuições de ZABALZA (1998), FRAGO(1995) 

quando de modo favorável afirmam que “os ambientes institucionais oportunizam 
às crianças desenvolverem sua individualidade, permitindo-lhes ter seus próprios 
objetos,  e personalizar seu espaço e, sempre que possível, participar nas decisões 
sobre a organização do mesmo.” 

 
Para uma oferta de qualidade, segundo Zabalza (1998), a organização dos
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espaços é uma condição básica para sustentar os outros aspectos que qualificam a 
ação pedagógica. Para este autor, as aulas convencionais com espaços 
indiferenciados são cenários empobrecidos, dificultando seriamente uma dinâmica 
de trabalho voltada para o desenvolvimento da autonomia e da atenção individual de 
cada criança. São necessários espaços amplos, bem diferenciados, de fácil acesso 
e especializados, facilmente percebidos pelas crianças, não só em relação a sua 
função como também das atividades a serem desenvolvidas. 

 
Convém destacar que os Parâmetros de Qualidade definem como condição 

básica para que a sobrevivência e o desenvolvimento sejam favorecidos, o espaço 
funcional e relacional propício às trocas afetivas e as descobertas infantis para que 
ações de cuidar e educar sejam efetivados . 

 
Um outro fator  que exerce influencia  na qualidade da educação ,segundo os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil é a qualificação dos profissionais que 
trabalham com crianças de 0 a 5 anos de idade, visto as singularidades da infância e 
o grau de dependência  que ela tem em relação ao adulto e a observância ao 
estabelecido na LDBEN de 1996. 

 
Os Estagiários apontam em Relatórios que 60% dos municípios possuem uma 

equipe composta por Pedagogos e outras licenciaturas como : Matemática, Ciências 
Contábeis , História , licenciados em Magisterio de nível médio e professores 
contratados para darem apoio ,além de auxiliares de serviços gerais ,sem a garantia 
de um padrão de formação mínima exigido na LDB 9394/96)  para atuar junto às 
crianças pequenas . 

 
A escola conta com uma estrutura pedagógica composta de 01 diretor geral 
e 01 adjunta, 01 coordenadora pedagógica, 12 professores sendo 
nomeados e contratados, no entanto nem todos possuem graduação em 
suas respectivas áreas. (tutora presencial de Bacabal). 

 
Estes aspectos registrados colocam as Instituições num patamar que merece  sérias 
intervenções com vistas ao  respeito  aos direitos das crianças e ao  alcance  da 
finalidade da Educação Infantil de promover o   desenvolvimento das capacidades 
físicas, cognitivas, estéticas e éticas das crianças em complementação a ação da 
família ( art. 29 da LDB 9394/96). 

 
Os condicionamentos apontados em termos de espaços e perfil de formação dos 
docentes , sinalizam ainda a falta de compromisso com a formação da criança e com 
o respeito aos seus direitos em que pese à ação de professores   e gestores que 
abraçam a causa da infância e lutam contra as dificuldades visando   alcançar a 
finalidade dessas instituições, tão bem definidas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

 

4.O estágio curricular com os projetos didáticos
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O caráter epistemológico da  Proposta de Estágio no Curso de Pedagogia a 
distância - UEMA  como  campo do conhecimento  caracterizado como  eixo central 
do currículo, envolve  um caminho  que abarca a observação, a problematização, a 
intervenção, a reflexão   e análise   dos contextos e   práticas pedagógicas. Esse 
caminhar com Projetos Didáticos , permite   aprender com o contexto , conhecido 
através do diagnóstico e com a dinâmica interativa de saberes,  quando o olhar vai 
além daquilo que parece ser . 

 

A efetivação do estágio através de Projetos Didáticos, decorreu da 
necessidade  de  evitar  a  pulverização  das  aulas  sem  um  fio  condutor  e  sem 
assegurar o inicio, meio e fim das  práticas pedagógicas levadas a efeito na sala de 
aula ,sendo portanto, capaz de dar visibilidade e favorecer  uma tomada de posição 
diante da realidade natural, social e humana como afirma VALE ,1999 p.5): 

 
Todo projeto traz embutido uma concepção de ser humano e uma 

concepção de sociedade e é em si uma maneira de superar o contexto 
existente criando o novo´pela razão , emoção e ação .mundo. 

 

 

Nesse sentido o estágio como um componente curricular, ao ser desenvolvido 
com Projetos didáticos foi percebido por 70% dos 17 tutores e  4 supervisores que 
responderam ao questionário concordando com a afirmativa : 

 

os projetos desenvolvidos atenderam as demandas e necessidades da 

escola e estabeleceram um diálogo entre a escola e a Universidade de 
modo a contribuir com as propostas educativas específicas . 

 
 

Ao vivenciar o estágio, em todos os seus desdobramentos observando   o 
caráter peculiar das Instituições de Educação Infantil percebeu-se uma postura 
reflexiva em relação às  práticas, assumindo um  status de campo de conhecimento, 
o que, para (PIMENTA E LUCENA, 2004.p 29), significa que “[...] se produz na 
interação entre os cursos de formação e o campo social no qual se desenvolvem as 
práticas educativas, o estágio pode se constituir em uma atividade de pesquisa”. 

 

Os projetos didáticos serviram de estratégias facilitadoras para que os 
estagiários pudessem integrar diferentes áreas de conhecimento e    seus 
procedimentos específicos de abordagem, além de possibilitar o   exercício da 
docência compartilhada,” buscando  responder   às demandas da escola e nutrindo- 
se desta , para a elaboração de propostas interessantes para todos . 

 

Além de romper com os limites das disciplinas e adotar atitudes de busca, de 
inclusão, de sintonia diante do conhecimento, denominada por Ivani Fazenda de 
atitude  interdisciplinar,  os  projetos  didáticos  no  contexto  da  Educação  Infantil 
serviram como instrumentos de compreensão e  intervenção na realidade , um dos 
princípios citados  no Referencial Curricular Nacional para Educação infantil (1999) 
ao considerar  “os projetos didáticos como formas de trabalho que envolve diferentes 
conteúdos e se organizam em torno de um produto final, cuja escolha e elaboração
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são compartilhadas com as crianças”. 
 

A   intervenção   direcionada   por   projetos   evidencia   as   necessidades   e 
interesses constatados pelos estagiários   na observação realizada na escola e ao 
mesmo tempo assegura a continuidade da ação docente ,dando essa  dimensão de 
totalidade, uma vez que o estagiário participa no início planejando a ação, na 
execução da ação e na avaliação da ação , experimentando neste percurso   as 
diferentes dimensões   didáticas da prática   educativa ao mesmo tempo que   “ao 
planejar ações articuladas  com o currículo escolar , devem atender  a problemas 
específicos da escola e do setor no qual propõe a intervir, avaliando-as “ (MORAES, 
2012 p.23). 

 

Os  projetos elaborados  trataram  de questões  emergenciais  como 
“Alimentação   Saudável”,   “Meio   ambiente”,   “Água   potável   “   “Cultura   junina 
“   “Profissões”   envolvendo   eixos   curriculares   pouco   explorados   nas   salas 
observadas   ,   merecendo   destaque   :   “Cantigas   de   Roda”   ,   “Brinquedos   e 
brincadeiras” , “Musica” , Jogos matemáticos e leitura e contação de histórias “, 
evidenciando os eixos curriculares  previstos no RECNEI . 

 

Em sintonia com as ideias de HERNÁNDEZ: 1998 p.88 “os   projetos de 
trabalho constituem um planejamento de ensino e aprendizagem, vinculados a uma 
concepção de escolaridade, em que se dá importância não só a   aquisição de 
estratégias  cognitivas, mas também  ao  papel do estudante  como responsável por 
sua aprendizagem. 

 

Vimos nas ações registradas em portfólio e relatórios as inúmeras 
possibilidades de um trabalho na dimensão interdisciplinar em que a escola 
configura-se  como  um  espaço  em  que  se  pode     priorizar     as  atividades  e 
experiências   realizadas, caracterizadas como curriculares onde os padrões 
relacionais,  cognitivos,  afetivos, sociais  e históricos  estão presentes nas diversas 
formas de interações. 

 

Destaca-se nas respostas dos tutores e dos supervisores ao questionário ,que 
70% concordam que os “projetos contribuíram   para dinamização das propostas 
pedagógicas da escola  e oportunizaram a formação continuada para os docentes 
regentes  o que foi confirmado por alguns professores que avaliaram os  estagiários 
e tiveram a possibilidade de observar   situações novas de aprendizagem. Como 
podemos observar no relato da professora regente: 

 
 

Aprendi muito com a aluna X, esse momento é muito importante para nós 
professoras que muitas vezes não temos possibilidade de participar de uma 
formação continuada, que é necessária, pois algumas de nós nos formamos 
há bastante tempo.( Supervisora de Balsas ) 

 

 
Os Projetos Didáticos deixam marcas impactantes no contexto escolar, 
familiar e nas relações interpessoais, imprimindo qualidade nas mediações 
que são fortemente marcadas pelos materiais produzidos, pelas
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brincadeiras apresentadas às crianças, pelas narrativas, encenações e, 
sobretudo pelas atitudes presentes na relação adulto-criança.( Supervisora 
São Luis ) 

 

Dentre as contribuições assinaladas pelos tutores e supervisores destaca-se : 
 

Aproximação do estagiário aos contextos de desenvolvimento da 
criança .além de ajudar na construção da sua identidade como professor da 
Educação infantil (Tutora de Bacabal ) 
A promoção da formação profissional de forma crítica e rflexiva ,buscando 

o aperfeiçoamento contínuo com um olhar investigativo (Tutora a distância - 
Balsas ) 
A compreensão de que a Educação Infantil promove atividades 

que visam atender as necessidades e desenvolver habilidades nas crianças 
( Tutora a distancia -São Luis ) 

 
O Estágio com Projetos oportuniza a formação de professor pesquisador 
através da reflexão-ação-reflexão e investiga o campo de atuação para 
fazer as redefinições da visão filosófica e pedagógica ( Tutora a distancia de 
Anapurus) 

 
O estágio promove trocas em favor da prática educativa e oportuniza a 
aplicação dos conhecimentos teóricos da academia e traz novas 
perspectivas de atuação .(Tutor a distancia –Carolina ) 

 
.Instigou a busca de uma prática pedagógica voltada para as situações do 
cotidiano do aluno , renovando sua postura frente ao ato de ensinar e 
aprender ,além de buscar um novo pensar e novo fazer que favoreçam a 
construção de relações aluno-professor orientada pela competência de 
ensinar e pelos vínculos afetivos .( Tutora presencial Timon ) 

 
O estágio permitiu a formação de um profissional reflexivo, 
compromissado com a sua realidade seu aperfeiçoamento ao permitir 
momentos de reflexão, vez que a observação, a participação e elaboração 
de Projetos didáticos em sintonia com as necessidades e interesses ( Tutora 
presencial Nina Rodrigues ) 

 
O estágio oportunizou a reflexão sobre os espaços e a formação dos 
professores ,além de conhecerem o “chão da escola “e perceberem as 
dificuldades e compreender a nobreza da profissão pelo brilho nos olhos 
das crianças . “ (Tutor presencial de Santa Inês) 

 
Os Projetos tem permitido o exercício da autonomia dos estagiários haja 
vista a possibilidade de descobrir novos espaços de intervenção 
significativos não apenas para a sua formação como também para a 
formação dos professores das escolas. (tutora presencial Nina Rodrigues ) 

 
Estreitar os laços entre a Universidade e as escolas da rede municipal de 
Educação ( Tutora presencial de São João dos Patos ) 

 
O estágio contribuiu como espaço de compartilhamento de 
saberes ,ampliando as competências dos estagiários .(Supervisora São
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Luis ) 

 
Ficou evidente as atitudes de cooperação das equipes que atuaram em cada 

sala especificamente, em que a amorosidade  de um grupo em formação e o 
respeito aos direitos das crianças se fez presente em todas as etapas do processo 
de estágio . 

 

Os   tutores e   Supervisores   apontaram dificuldades como : a falta de 
condições de materiais para a confecção de recursos didáticos , falta de espaços e 
de formação adequada dos docentes ,mas delimitou as dificuldades de 
operacionalização do Estágio pontuando os aspectos : 

Ausencia de Proposta Curricular nas escolas –campo de estágio ( Tutora de 
Bom Jesus das Selvas). 

 
Dificuldade em intervir na rotina planejada pela escola para fazer a 
aproximação com o tema do Projeto ( tutor presencial de São João dos 
Patos ) 

 
Faltou maior engajamento e colaboração dos professores titulares em 
fornecer materiais pedagógicos da escola e sua mobilização para participar 
da culminância dos Projetos e omissão de informações acerca da escola 
(Tutor presencial Santa Inês) 

 
Alguns professores sentiram-se enciumados pela alegria e participação 
das crianças nas atividades e se eximiram de prestar informações e 
fornecer materiais didáticos (Tutor presencial de Zé Doca , Tutora a 
distancia de Colinas ) 

 
Faltou diversificação das atividades em alguns planos de aula eem alguns 
projetos as atividades insuficientes em função do tempo determinado . 
( Tutora a distancia – São Luis ) 

 

 
Faltou leitura em materiais impressos e pontualidade e assiduidade por 

parte de alguns alunos , e dificuldades em elaborar Projetos e Planos de 
aulas (Supervisora São Luis ) 

 

 
As dificuldade apontadas estão restritas a estrutura  das escolas ,a visão 

de planejamento e a falta de celeridade no processo pelos sujeitos envolvidos , 
uma vez que o tempo de atividades escolares estava exíguo para o 
cumprimento do cronograma estabelecido pelas escolas .Mesmo assim a 
Supervisão ofereceu suporte para que as ações chegassem a culminância com 
Feiras de Práticas , apresentação de Relatórios e Exposições de Portfólios . 

 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O  Estágio  de  Educação  Infantil  por  meio  dos  Projetos  Didáticos  deixam
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marcas impactantes no contexto escolar, familiar  e nas relações interpessoais, uma 
vez que imprime qualidade nas mediações ,devido o uso de materiais didáticos 
produzidos , em razão das brincadeiras de faz-de-conta, das narrativas, encenações 
e,   sobretudo,   pelas   atitudes   dos   estagiários   em   relação   ao   respeito   às 
singularidades da infância e ao trabalho interdisciplinar . 

 

O Estágio em Educação Infantil configura-se também como  um momento de 
reflexão, vez que a observação, a participação e elaboração de Projetos Didáticos 
em sintonia com as necessidades e interesses, possibilitam a docência como a 
expressão do conjunto de saberes que vão além dos conhecimentos específicos, 
pois a teoria coloca-se como elemento importante na formação docente ao propiciar 
variados pontos de vista para uma ação contextualizada e oferece mecanismos de 
análises para que compreendam os contextos históricos sociais, culturais, 
organizacionais, o que contribui de forma efetiva para a construção da própria 
identidade dos professores. 

 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALARCÃO,Isabel -Professores reflexivos em uma escola reflexiva 
 
 

BRASIL , MEC/CNE- Resolução CP 05/2006 –Diretrizes Curriculares para o Curso 
de Pedagogia –Licenciatura –MEC l 2006 

 

                              Padrões de Infraestrutura de Educação Infantil 2004 
 

                                  Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil -
1988  

 

                                  Parâmetros de Qualidade para a Educação infantil 2006 
 

                                  Decreto 5.622-MEC 2005 
 

FAZENDA, Ivani. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2000 
 

FRAGO, Antonio Vintão, ESCOLANO Augustin. Currículo, espaço e subjetividade: a
arquitetura como programa. 2ed.Rio de Janeiro:DP&A,1998.263p 

 

HERNANDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. 
Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

NÓVOA, Antonio et al. Profissão Professor. 2ª Porto: Porto, 1999. 
 

PIMENTA,  Selma  Garrido.  O  estágio  na  formação  dos  professores.  São  Paulo: 
Cortez 1994. 

 

VASCONCELOS, Celso. Metodologia Dialética em sala de aula. São Paulo: Libertad,
1995.  

 

ZABALZA, M. A. Qualidade em educação infantil: Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
UEMA-Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia a Distância –aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação  



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

O HIPERTEXTO DIGITAL E SUA INFLUÊNCIA NO 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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 Universidade Federal de Minas Gerais/CAED, anacarolina2011@ufmg.br  

2
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Resumo – O advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) e a ampliação da Educação a Distância (EaD) no Brasil contribuiu para a 
intensificação dos meios de leitura na tela. Esse tipo de leitura é essencial aos 
estudantes, em especial aos alunos da EaD, devido a intensa presença dos textos 
multimodais. Nesse cenário, uma habilidade bastante utilizada é a leitura na tela. 
Por possuir característica não linear e aberta, o hipertexto possibilita ao leitor 
autonomia na escolha do conteúdo a ser lido no espaço virtual. Além disso, 
possibilita ao aluno, o acesso a diversas fontes de informações. Diante desse 
contexto, percebeu-se a necessidade de refletir como o aluno de EaD transfere as 
práticas de usuário navegador de redes sociais às atividades de ensino-
aprendizagem a partir dos hipertextos que lhes são disponibilizados na plataforma 
de aprendizagem. Desse modo, entende-se que é fundamental a discussão dessa 
temática, para ampliar a compreensão das competências necessárias para o uso 
dessa ferramenta na sala de aula virtual. Este estudo baseia-se em teóricos como 
Lévy (1993; 1999), Chartier (2001), Coscarelli (2012), entre outros. 

Palavras-chave: Hipertexto. Prática de Leitura. Educação a Distância 

 

Abstract – The advent of Digital Information and Communication Technologies 
(DICT) and the expansion of Distance Education (DE) in Brazil contributed to the 
intensification of reading on screen. This type of reading is essential to students, 
particularly students of DE, due the intense presence of multimodal texts. In this 
scenario, a skill used is the reading on the screen. By owning non-linear 
characteristic and open hypertext allows the reader autonomy in choice of content 
to be read in the virtual space. In addition, enables the student, access to various 
sources of information. In this context, it was needed to reflect how the student of 
DE transfers user social networking practices to teaching-learning activities through  
the hypertexts which are available on the learning platform. Thus, it is understood 
that it is essential to the discussion of this subject, to broaden the understanding of 
the skills required for the use of this tool in the virtual classroom. This study is 
based on theorists like Lévy (1993; 1999), Chartier (2001), Coscarelli (2012), and 
others. 

Keywords: Hypertext. Reading Practice. Distance Education. 
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Introdução 

A sociedade contemporânea é marcada pela rapidez das informações e o acesso 
que se tem a elas em virtude da intensificação do uso das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC). Com isso, percebe-se transformações no campo 
da educação, através da expansão da Educação a Distância (EaD) como 
modalidade de ensino-aprendizagem. 

A partir deste cenário, considera-se fundamental reflexões acerca da leitura 
na tela, devido a sua intensificação, especialmente, pelos alunos da EaD. Esses 
estudantes são desafiados cotidianamente por um novo tipo de leitura proporcionado 
pela navegação, que são apresentadas através de uma rede de nós interconectados 
por links que podem ser livremente acessados de modo não-linear pelo leitor. Esse 
tipo de leitura possibilita maior participação e interação ao texto devido às 
possibilidades de escolhas realizadas pelo leitor ao longo da navegação. Tais 
mudanças podem ser observadas nas constituições dos textos, que nesse suporte 
são denominados hipertextos.  

Para esta pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa pela possibilidade de 
compreender a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo 
com os envolvidos com a leitura na tela. Procura-se entender o desafio da leitura do 
texto multimodal. A pesquisa qualitativa normalmente é direcionada ao longo de seu 
desenvolvimento, não busca enumerar ou medir eventos e geralmente não emprega 
estatísticas para análise de dados.  

O foco de interesse dessa pesquisa é amplo e parte de uma perspectiva 
diferenciada. Dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante o contato 
direto com os usuários da plataforma de aprendizagem. As características desta 
pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de 
descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 
determinado fenômeno; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 
pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 
resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um 
modelo único de pesquisa para todas as ciências.  

Diante disso, pretende-se abordar neste artigo a importância do hipertexto no 
processo de ensino aprendizagem na EaD. Em um primeiro momento, serão 
abordados especificidades da educação a distância, leitura na tela, definições de 
hipertextos e considerações acerca da linguagem hipertextual, para posteriormente, 
apresentar a importância de uso do hipertexto como ferramenta de ensino-
aprendizagem na educação a distância.  

Educação a Distância e a Leitura na tela  

Ainda que a EaD esteja presente no Brasil há mais de um século, somente nas 
últimas décadas, vem se consolidando como educação formal regular, 
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especialmente no ensino superior. Isso se deve entre outros aspectos a 
normalização da modalidade, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDBEN nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e as respectivas 
regulamentações para a Educação a Distância no Brasil. 

Alves (2009) afirma que a primeira menção na legislação sobre a modalidade 
de EaD foi por meio da LDB de 1961. Entretanto, a lei normatizava somente o 
ensino supletivo, não mencionado desta forma, os outros níveis de ensino. Somente 
em 1996, por meio da nova LDB, a EaD passou a ser possível em todos os níveis de 
educação.  De acordo com Alves (2009, p. 11) “Foi um avanço, uma vez que 
possibilitou, de maneira inequívoca, o funcionamento, dos cursos de graduação e 
pós-graduação, assim como na educação básica.” A partir daí o credenciamento e a 
regulamentação de cursos oferecidos a distância passaram a ser necessários.  

Desse modo, as bases legais para a modalidade de EaD foram estabelecidas 
pelo art. 80 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), o qual foi 
regulamentado pelo Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Nesta 
perspectiva, o Decreto 5.622/2005, considera a EaD, 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).  

 

Assim, a partir do reconhecimento dessa modalidade de ensino por meio de 
documentos, entre eles, o artigo 80 da Lei nº 9394, de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 
19/12/05, contribuiu para o desenvolvimento e a expansão de programas de 
educação a distância em todos os níveis.  

Nesse sentindo, Mota (2009) aponta que o Ministério da Educação (MEC), 
vem cumprindo a sua missão institucional, por meio de um conjunto de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento e acesso e educação no Brasil em todos 
os níveis e modalidades. 

Desse modo, é possível perceber a expansão da modalidade de EaD, com 
acentuada concentração no ensino superior, o que pode ser comprovado, por meio 
de dados do censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), de 2012, o qual aponta que de acordo que o número de 
matrículas na graduação a distância saltou de 838.125 em 2009 para 1.113.850 em 
2012. E, ainda de acordo com os dados da Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED), o número total de alunos matriculados em instituições autorizadas 
e coorporativas públicas e privadas em 2009 foi de 528.320; em 2010, foi de 
2.261.921; em 2011, de 3.589.373; e, em 2012, de 5.772.466 (ABED, 2013). 
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Assim, com as atuais mudanças no cenário educacional devido à expansão 
da EaD e a generalização das TDIC, percebe-se a intensificação da leitura na tela, 
realizadas, especialmente, pelos alunos da EaD. Neste sentido, torna-se 
fundamental fazer reflexões acerca deste tipo de leitura, para uma melhor 
compreensão de suas possibilidades de uso. 

Constantemente estes alunos acessam a internet e se deparam com vários 
tipos de links sobre os mais diferentes temas e propósitos. Esses acessos ocorrem 
na maioria das vezes de forma natural, sem perceber como são essas práticas, 
como reagem ao navegar na rede, por que acessam determinados links e não 
outros. Uma série de informações que esses alunos recebem são desenvolvidas por 
caminhos nem sempre planejados. Isso é possível devido aos diversos hipertextos 
disponíveis na rede.  

Desta forma, na educação a distância, os usuários da rede participam 
constantemente de um ambiente virtual em que tem acesso às mídias, aos gêneros 
e as linguagens para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. As 
habilidades necessárias a estas práticas estão relacionadas aos atributos dos meios 
técnicos envolvidos às suas possibilidades de interação com o hipertexto. 

A quantidade de textos contidos nesse ambiente podem conduzir a uma 
redução do raciocínio e do pensamento por inferência da própria forma do uso 
dessas ferramentas de navegação. E ainda, conforme menciona Marcurschi (2005), 
uma leitura inadequada, através dos hipertextos, pode gerar uma dispersão do leitor 
que pode perder-se diante de tantos blocos de informações, gerando uma 
indisposição e abandono da leitura. Ainda, segundo Xavier (2004), é necessário 
começarmos a dominá-lo sem até mesmo saber quando esgotaremos essa 
exploração, pois o hipertexto é um ponto de partida sem ponto de chegada.  

É nesse sentido que se faz importante apresentar o conceito de Letramento, 
conforme Soares (2002) e Braga (2005), que afirmam que ser letrado digitalmente 
significa estar familiarizado com práticas de leitura no ambiente convencional e 
digital. Embora, o termo letramento digital tenha sido utilizado para descrever a 
necessidade de desenvolver habilidades para compreender as práticas de leitura 
que se materializa na rede.  

Segundo Buzato (2001), o letramento digital também pode ser chamado de 
ciberletramento, devido ao conceito de “cibercultura” proposto por Lévy (1999). O 
leitor que se utiliza da tela é mais ativo do que o leitor de impressos. Ele explica que 
antes mesmo de interpretar o sentido do texto, “ler em tela” é enviar um comando a 
um computador para que projete esta ou aquela realização parcial do texto sobre 
uma pequena superfície luminosa. O termo parcial reforça a ideia de que na leitura 
na tela, a edição do texto a ser lido é feita pelo leitor, ao contrário do texto em papel 
onde a plasticidade e o conteúdo estão forçosamente completos. A leitura mais ágil 
e sem limites por meio da tela, em relação ao texto impresso, se deve à infinidade de 
links disponíveis.   
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Hipertexto: contexto histórico e definição  

Em 1945, o cientista americano Vannevar Bush enunciou pela primeira vez a ideia 
de hipertexto, lançando como base um sistema de organização de informações 
armazenadas de maneira interconectada, nas quais um assunto levaria a outro, 
denominado Memex.   

Memex é um aparelho no qual um indivíduo guarda seus livros, gravações e 
cartas, e que funciona de tal maneira que possa ser consultado com extrema 
velocidade de maleabilidade. É um mecanismo pessoal de expansão da própria 
memória. Consiste numa mesa que, podendo ser operada a distância, é 
essencialmente um móvel no qual se trabalha. Em seu topo existem telas angulares 
nas quais podem ser feitas projeções da leitura desejada. Há um teclado, e uma 
série de botões e alavancas. Fora isso, se assemelha a uma mesa norma. (BUSH, 
1945, p.14) 

Segundo Landow (1992), Bush propõe o conceito de Memex como blocos de 
texto unidos com elos e também introduz os termos elos, conexão, trajetos e trama 
para descrever sua nova concepção da textualidade.  

O termo hipertexto, entretanto, é batizado na década de 1960, com Theodore 
Nelson. Conforme Nelson, citado por Leão (1999, p.21), o hipertexto se constitui de 
“escritas associadas não sequenciais, conexões possíveis de se seguir, 
oportunidades de leitura em diferentes direções”. De acordo com Landow (1992), a 
expressão criada por Theodore Nelson se refere a um tipo de texto eletrônico, uma 
tecnologia informática radicalmente nova e, ao mesmo tempo, um modo de edição.  

Muitos autores que estudam o hipertexto tem ressaltado a dificuldade de 
chegar a uma definição adequada, visto que para alguns, o hipertexto deve estar em 
ambiente digital para que um texto não linear seja um hipertexto. Este é o ponto de 
vista defendido por Landow (1992), Snyder (1996) e Xavier (2007). Estes autores 
argumentam que a leitura de hipertextos é diferente da leitura de textos impressos, 
uma vez que são essencialmente diferentes.  

Nas palavras de Snyder (1997): 

Hipertexto é um médium de informação que existe apenas online, num 
computador. É uma estrutura composta de blocos de texto conectados por 
nexos (links) eletrônicos que oferecem diferentes caminhos para os 
usuários. O hipertexto providencia um meio de arranjar a informação de 
maneira não linear, tendo o computador como automatizador das ligações 
de uma peça de informações com outra. (SNYDER, 1997, p.126) 

Xavier (2007) argumenta que o hipertexto pode ser textualizado, mas nem 
todo texto é um hipertexto. Nesses estudos, o hipertexto é visto como um texto 
online. (Coscarelli, 2012). 

A premissa postulada por Lévy (1993), Chartier (2001) e Coscarelli (2012), 
define que os hipertextos não são aplicáveis somente no ciberespaço. Nesta 
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perspectiva, apresenta-se a definição de hipertexto defendida por Lévy (1993): 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 
nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, 
sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser 
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma 
corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em 
estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar 
um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque 
cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (Lévy, 1993, p. 33) 

Chartier é um dos teóricos das origens do hipertexto na invenção dos índices, 
sumários e enciclopédias. Imagens, sons e textos voltam a lembrar uma maneira 
intersemiótica de compreender a leitura, assim como a não-linearidade e as 
conexões eletrônicas (links) são citadas como critérios centrais de um texto infinito. 
Dessa forma, o leitor navegador, acostumado à “ordem dos livros” e aos gestos do 
códice, terá que reconfigurar sua ação para ler na tela. (Ribeiro, 2006). 

Nessa mesma concepção, Coscarelli (2012) define que o hipertexto é um 
conjunto de nós, textos ou unidades de informações verbais ou não verbais (como 
imagens, animações, filmes, sons, etc.) conectados a outros por links.  Os materiais 
impressos como jornais e revistas, sumários e notas de rodapé são considerados 
hipertextos, pois levam o leitor à navegação já que, funcionalmente, acionam não 
linearidades num texto, mesmo estando ele em papel.  

Neste viés, para este estudo, acredita-se que a leitura de textos e hipertextos 
não é tão diferente e que a eficácia de um texto ou hipertexto dependem da sua 
adequação à situação comunicativa e do uso dessa ferramenta.  

O uso do hipertexto digital como ferramenta de aprendizagem e suas 
contribuições para a educação a distância    

Uma característica importante do hipertexto é a junção de muitas mídias em um 
mesmo suporte. O hipertexto amplia os recursos do texto impresso, possibilitando 
acesso rápido aos conteúdos disponíveis nos links e uma utilização mais ampla dos 
recursos sonoros.  

Na Educação a Distância, a não linearidade do hipertexto é encontrada em 
grande quantidade nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, mais conhecidos como 
AVA, que são ferramentas educacionais via internet, destinadas a apoiar as 
atividades desta modalidade. Estas ferramentas oferecem um conjunto de 
tecnologias de informação e comunicação, que permitem desenvolver as atividades 
no tempo, espaço e ritmo, oferecendo suporte para a comunicação, troca de 
informações e interação entre os participantes.  

É neste ambiente que tais recursos facilitam a recepção seletiva do 
hipertexto, possibilitando maior interação e participação do leitor, além de favorecer 
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uma leitura mais significativa que possibilita ao leitor acessar informações em busca 
de mais explicações sobre o que está lendo. 

Pinheiro (2005), pensando no uso do hipertexto na educação a distância, 
afirma a necessidade dos professores ensinarem estratégias de leitura para 
compreensão das informações por eles veiculadas, a fim de que seus alunos 
produzam o sentido: 

Ao interagir com hipertextos, é necessário que eles desenvolvam 
habilidades e competências requeridas para esse modo de enunciação 
digital. Como selecionar e filtrar conhecimentos, estabelecer as relações 
entre os diversos fragmentos [...] Ainda é necessário ressaltarmos que a 
leitura não deve ser vista como única [...], é necessário considera-la em sua 
multiplicidade e diversidade de vozes, próprias do hipertexto. Nesse sentido, 
o aluno teria lugar como um sujeito verdadeiramente agente de sua 
aprendizagem. (PINHEIRO, 2005, p. 146) 

Participar de um curso a distância em ambientes digitais 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 por meio 
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. 

Cada participante do ambiente tem a oportunidade de percorrer distintos 
caminhos, nós e conexões existentes entre informações, textos, hipertextos e 
imagens; ligar contextos, mídias e recursos; tornar-se receptor e emissor de 
informações, leitor, escritor e comunicador; criar novos nós e conexões, os quais 
representam espaços de referência e interação que pode ser visitado, explorado, 
trabalhado, não caracterizando local de visita obrigatória. 

Devido à diversidade da realidade brasileira e à dificuldade ou até 
impossibilidade de acesso às TDIC por parcela da população, a educação a 
distância no Brasil continuará convivendo com as diferentes abordagens. Enquanto 
se procuram mecanismos para democratizar a educação em todos os níveis, o 
grande contingente de pessoas aliadas do acesso às TIC continuará participando de 
cursos à distância por meio de tecnologias convencionais. Porém, esses cursos 
podem tornar-se mais interativos e assumir uma abordagem mais próxima do estar 
junto virtual a partir do envolvimento dos formadores em um programa de sua 
própria formação continuada por meio das TIC que os leve a refletir sobre as 
contribuições dessas tecnologias à prática pedagógica. 

O uso das TDIC na EaD poderá levar à tomada de consciência sobre a 
importância da participação de professores e tutores em todas as etapas da 
formação, a qual implica compreender o processo do ponto de vista educacional, 
tecnológico e comunicacional. Daí a possibilidade de transferir tal percepção para a 
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EaD convencional e buscar alternativas que favoreçam a interação entre os 
participantes e a representação do pensamento do aprendiz, o que começa a se 
evidenciar nos meios de comunicação convencionais. 

Tendo em vista a necessidade de fluência tecnológica para que a pessoa possa 
participar de atividades a distância com suporte no meio digital, fica explícita a 
conexão entre EaD e a leitura na tela e necessidade de trabalhar os mecanismos de  
desenvolvimento de competências relacionadas com o letramento digital quando as 
pessoas se propõem a participar de cursos à distância. Para tanto, verifica-se que os 
cursos à distância em ambientes digitais e interativos de aprendizagem estimulam o 
desenvolvimento da expressão da autonomia, organização e o saber fazer seu 
tempo. 

Considerações Finais 

Diante do exposto, percebe-se que a hipertextualidade é um novo modo de leitura e 
organização da escrita, uma vez que envolve a participação de diversos autores na 
sua construção, redefinindo, por vezes, os papéis de autor e leitor, a ordem de 
leitura, e a escolha do caminho a ser percorrido, modificando os modelos tradicionais 
de escrita e leitura. 

Para tanto, além de recorrer a conhecimentos linguísticos, textuais e 
interacionais, o leitor necessita saber usar recursos próprios para a leitura do 
hipertexto, já que este se constituiu em um labirinto de infinitos textos, versando sore 
infinitos temas, em uma extensa rede que possibilita ao leitor múltiplos caminhos de 
leitura, exigindo-lhe que leve em conta a conexão entre os segmentos do texto 
materializados linguisticamente. 

Hiperlinks e nós tematicamente interconectados são, portanto, os grandes 
operadores da continuidade de sentidos e da progressão referencial, desde que o 
aluno da educação a distância seja capaz de seguir, de forma coerente com o 
projeto e os objetivos da leitura, o percurso assim indiciado. É ele próprio o 
responsável pela “edificação” de seu texto. E, para tanto, deverá não apenas 
mobilizar seus conhecimentos linguísticos, textuais, enciclopédicos, interacionais, 
como utilizar recursos próprios para a leitura, tendo em vista que o hipertexto é um 
labirinto formado de uma infinidade de textos, versando sobre infinitos temas, em 
uma extensa rede que possibilita múltiplos caminhos de leitura, e que lhe exige, 
portanto, o estabelecimento de conexões coerentes entre os segmentos do texto 
linguisticamente materializados. 
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Resumo – Com o surgimento de novas tecnologias da informação e de comunicação 
houve um novo impulso na educação à distância, fazendo aparecer, por meio da Internet, 
formas alternativas de geração e de disseminação do conhecimento. Este estudo relata a 
experiência de acompanhamento tutorial em um curso de graduação promovido pela 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) por meio do Departamento de Educação a Distância 
do Instituto Federal do Maranhão (DEAD-IFMA). O trabalho inclui uma revisão bibliográfica 
introdutória sobre o papel do tutor no contexto da educação a distância e o 
acompanhamento dos alunos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do 
curso de Licenciatura em Informática. Com base na pesquisa bibliográfica e na análise da 
experiência no curso supracitado, pode-se concluir que a forma com que ocorre a 
interação com o aluno, influencia o processo de aprendizagem, portanto, um modelo 
tutorial que atenda às especificidades e necessidades do contexto educacional, deve ser 
priorizado. 
Palavras-chave: Educação a distância. Aprendizagem. Tutoria. 

Abstract – With the emergence of new information technologies and communication there 
was a new momentum in distance education, making it appear through the Internet, 
alternative forms of generation and dissemination of knowledge. This study reports the 
tutorial accompanying experience in an undergraduate course sponsored by the Open 
University of Brazil (UAB) through the Department of Distance Education of the Federal 
Institute of Maranhão (DEAD-IFMA). The work includes an introductory literature review on 
the tutor's role in the context of distance education and the monitoring of students through 
the Virtual Learning Environment (VLE) of the Bachelor's Degree in Computer Science. 
Based on the literature review and analysis of experience in the aforementioned course, it 
can be concluded that the way in which there is interaction with the student, influence the 
learning process, so a tutorial model that meets the specific needs and the educational 
context , should be prioritized. 

Keywords: Distance education. Learning. Tutoring. 

 
 

 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

2 

INTRODUÇÃO 
 
A modalidade de ensino a distância, a EAD, surgiu no Brasil no século XIX, 

com cursos profissionalizantes realizados por meio de correspondências e assim 
permaneceu durante muitos anos, até chegar ao momento atual, em que é marcado pelo 
avanço e disseminação das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), as quais 
permitem novas possibilidades de interação e construção do processo de aprendizagem 
(ALVES, 2011).  

Alguns fatores que levam estudantes a optarem por essa modalidade são a 
autonomia para a organização de seu tempo de estudo e ritmo de aprendizagem; o não 
deslocamento de sua residência para outros locais; as necessidades constantes de 
atualizações e capacitações que o mercado de trabalho exige de determinados 
profissionais e o vasto campo de meios e ferramentas que as novas tecnologias oferecem 
(MILL, 2008).   

Almeida (2002) destaca o potencial da EAD, enquanto suporte em ambientes 
digitais e interativos de aprendizagem para a representação do pensamento do aprendiz, o 
que colabora para a comunicação de ideias, permitindo tanto a produção individual como a 
construção coletiva de saberes. Desse modo, a educação a distância pode ser entendida 
como a modalidade educativa que possibilita aos estudantes desenvolver habilidades que 
os tornem capazes de construir seus próprios conhecimentos, com liberdade de criar 
novas formas de aprender e entender, apoiados por recursos tecnológicos. Neste contexto, 
compreende-se que estar distante não é estar ausente, mas sim estar atento e pronto a 
interagir com o novo, estabelecendo outras formas de contato e comunicação (MACHADO, 
2003). 

Um dos fatores de interesse na EAD é o fato de o estudante poder conciliar a 
gestão de sua vida pessoal e profissional com as demandas do curso, pois uma das 
hipóteses é que essas ferramentas permitem ao indivíduo se envolver em debates e 
discussões sem horário determinado, aumentando consideravelmente a possibilidade de 
gestão efetiva da aprendizagem (BELLONI, 2008). 

A flexibilidade de tempo na Educação a Distância (EAD) não significa reduzir 
objetivos, conteúdos e avaliações, diminuindo o tempo de estudos, mas está relacionada 
ao ritmo e condições do discente em aprender tudo o que se vai exigir dele na vida 
profissional (ALMEIDA, 2001). Nesse aspecto, observa-se a importância de um profissional 
que se apresente o mais próximo possível para atender às necessidades do aluno, 
esclarecer suas dúvidas e realizar as orientações necessárias para o sucesso do processo 
educacional. É diante dessa demanda que surge o tutor, para subsidiar, conduzir o aluno 
de forma harmônica e estratégica, ampliando as possibilidades de aprendizagem. 

Neste trabalho será analisada a prática de tutoria no curso de Licenciatura em 
Informática na modalidade a distância. O objetivo é analisar a experiência relacionada ao 
exercício da tutoria no curso de Licenciatura em Informática, promovido pelo Departamento 
de Educação a Distância e Universidade Aberto do Brasil, a partir dos relatos dos tutores, 
durante os encontros presenciais de aprimoramento da prática. 

Os tutores que participaram da pesquisa residem em São Luís e os alunos são 
de cidades do interior do Maranhão, cujo serviço de internet disponível ainda é precário. 
Os dados foram coletados principalmente durante os encontros de formação, em que os 
tutores compartilhavam suas experiências e dificuldades. O foco deste trabalho é perceber 
como o tutor interagia nas atividades com os discentes, explorando as estratégias por eles 
adotadas e as possíveis consequências dessa interação durante o desenvolvimento do 
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curso. 
PAPEL DO TUTOR NA EAD 

Considerando a EAD como uma modalidade educacional cujo desenvolvimento 
relaciona-se com a autonomia do aluno e sua interação com seus pares (ALMEIDA, 2003), 
torna-se importante refletir sobre a necessidade de um mediador que possa facilitar o 
percurso do aluno, diante de possíveis dificuldades, bem como orientar e fomentar 
pensamentos a partir dos conteúdos trabalhados, sugerindo novos caminhos e práticas, 
que contribuirão para a construção do conhecimento e desenvolvimento de novas 
competências. Nesse aspecto, apresenta-se a figura do tutor, com atuação direta no 
acompanhamento, orientação e avaliação da aprendizagem.  

A ação tutorial permite a construção de um vínculo e um diálogo, à proporção 
que elementos como a observação, hipótese, e sensibilização são empregados, vistos, 
revistos e interpretados pelo estado de espírito que se extrai da escrita e da motivação 
pelas atividades propostas (FACHAVO E MILL, 2007).  

Conforme ratifica Almeida (2000), na EAD é preciso criar um ambiente que 
incite a disposição para aprender, favorecendo a aprendizagem de modo significativo ao 
aluno. Acredita-se que esse estímulo não se limita apenas aos recursos e design 
educacional de um curso, mas envolve também o papel do tutor, enquanto profissional 
participante e ativo na prática pedagógica, o qual poderá mediar o processo de 
aprendizagem de estudantes geograficamente distantes, superando possíveis obstáculos, 
na medida em que aproxima os alunos e atua no esclarecimento de dúvidas, construção 
de conhecimento, seleção de materiais de apoio, sustentação teórica dos conteúdos e na 
participação dos processos avaliativos (BRASIL, 2007).  

Os pressupostos que fundamentam a atuação do tutor são confirmados no 
pensamento de Freire (2006, p. 25), o qual afirma: “ensinar não é apenas transferir 
conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Tendo 
em vista o perfil autônomo exigido para a educação na modalidade a distância, considera-
se importante ter definidas as características primordiais para o êxito do processo de 
aprendizagem.  

Inicialmente, identifica-se que o aluno na EAD deve ser participante ativo, 
adotando posturas e atitudes construtivas, para que desta maneira, a aprendizagem se 
realize de maneira independente, contando com a orientação e acompanhamento do 
professor tutor, como subsídio para o processo educacional (BRASIL, 2014).  

Ao se planejar uma proposta educacional a distância, admite-se que o 
estudante é o foco dos processos de ensino e aprendizagem e sua formação precisa reunir 
elementos que contemplem tanto a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho 
como a dimensão política de formação do cidadão (BRASIL, 2007). Desse modo, a 
interação tutor e aluno se apresenta como forma de contribuir com a manutenção de um 
processo de aprendizagem motivador e instigante, facilitador da interdisciplinaridade 
(MASUDA, 2003). 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

O contexto da EAD desenvolvida pela DEAD/IFMA busca o aprendizado do 
aluno com o auxílio de material audiovisual online e offline, digital e em formato PDF para 
possível impressão. Os contatos entre tutor e aluno ocorrem a distância e essencialmente 
pelo AVA com encontro 02 encontros presenciais em cada disciplina. 

As etapas do exercício de tutoria observadas foram realizadas no município de 
São Luís - MA, adotando-se apenas o curso de Licenciatura em Informática na modalidade 
a distância. Os tutores que participaram da pesquisa residem em São Luís, mas os alunos 
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são de cidades do interior do Maranhão, cujo serviço de internet disponível ainda é 
precário.  

Focou-se em analisar como o tutor interagia nas atividades com os discentes e 
as consequências dessa interação durante o desenvolvimento do curso. Além disso, 
buscou-se coletar dados relacionados à percepção dos tutores sobre o papel deles e suas 
contribuições práticas ao curso. Tais dados foram obtidos a partir dos relatos dos tutores 
durante os encontros presenciais, nos quais ocorriam oficinas de capacitação e 
aprimoramento, além do compartilhamento de dificuldades e experiências, de forma 
espontânea. 

Esta observação iniciou-se em setembro de 2010, quando ocorreu o período de 
integração dos tutores, tanto com a coordenação quanto com os alunos e foi concluído no 
mês de fevereiro de 2015, quando foram realizadas as defesas do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). 

O curso em análise contava com uma equipe multiprofissional para conduzir 
todas as etapas de desenvolvimento. Assim, havia as seguintes funções: coordenador 
geral, coordenador adjunto, coordenador de curso, coordenador de tutoria, coordenador 
pedagógico, docentes por disciplina, administrador do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), coordenação de TI e secretaria. Todos estavam envolvidos a fim de prestar apoio 
de maneira constante tanto aos tutores quanto aos alunos.  

Desde o primeiro módulo proposto, os alunos demonstraram familiaridade com 
o AVA. Dentre as maiores dificuldades relatadas pelos graduandos destacam-se 
problemas de conectividade à rede, pois muitos informavam que não havia condições de 
acesso à internet em seu local de trabalho, confirmando pesquisa realizada por Machado 
(2003).  

Quanto à frequência de participação dos discentes no ambiente virtual e nas 
atividades do curso, verificou-se que os alunos respondiam bem, de maneira satisfatória e 
com grande quantitativo às orientações propostas. Destaca-se que o envio de mensagens 
individualizadas, direcionadas a cada aluno, apresentava resposta mais efetiva com 
relação aos comunicados feitos a toda a turma.  

O fato de o quantitativo de alunos inativos ser relativamente pequeno evidencia 
aspectos de evolução dos cursos de graduação a distância com relação à frequência dos 
discentes. Segundo Mill (2008), a flexibilização dos horários de estudo e realização das 
atividades permite uma participação mais efetiva do aluno. Belloni (2008) destaca que uma 
das maiores dificuldades para a realização de cursos de educação a distância é a questão 
da conectividade.  

Percebeu-se, pelos próprios relatos dos alunos, que muitos municípios 
brasileiros não apresentam condições satisfatórias mínimas para permitir o acesso à 
internet. Uma alternativa utilizada para dirimir esta situação é a disponibilização do material 
didático em arquivo que dispense o acesso à rede. Todavia, tem-se claro a importância do 
diálogo com os pares para a troca de informações e o desenvolvimento de produções em 
colaboração para o enriquecimento da proposta educacional. Por isso, durante a 
implantação de novos polos, a qualidade da conexão com a internet tem ganhado maior 
destaque para melhor planejamento e implementação. 

Diante das dificuldades encontradas no início do curso observou-se que os 
tutores procuravam constantemente minimizar a distância geográfica existente, 
aproximando cada vez mais o aluno para o processo de aprendizagem. Neste contexto, 
destacam-se alguns aspectos visualizados como prováveis causas da distância inicial 
entre os alunos e o tutor:  
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 Pouco conhecimento do tutor e/ou do aluno sobre tecnologia ou manuseio 
com informática; 

 Desconhecimento das características diferenciadas entre o Ensino 
Presencial e a Educação à Distância; 

 Possível inexperiência de alunos e/ou do tutor com a EAD;  

 Descrédito dos alunos e/ou do tutor em relação ao processo de ensino-
aprendizagem na EAD; 

 Ausência do tutor e/ou do aluno no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA); 

 Feedbacks iniciais pouco informativos ou construtivos aos alunos. 
 
A partir do diagnóstico realizado, para evitar e diminuir possíveis dificuldades 

no processo de interação do aluno na EAD, a coordenação de tutoria adotou como padrão 
algumas ações: 

 Criação de sala de apresentação, para que tutor e aluno interajam sobre 
interesses, características pessoais e expectativas; 

 Fórum de discussão sobre possíveis dúvidas quanto ao AVA, 
independentemente da manifestação espontânea da turma;  

 Utilização da dúvida de um aluno para envio de mensagem coletiva, agindo 
de modo preventivo à dúvida de outros; 

 Envio de mensagens personalizadas, o que poderá diminuir a 
impessoalidade, comparado ao envio de mensagens coletivas, possibilitando a 
interação, na medida em que o aluno percebe a necessidade de responder à 
mensagem do seu tutor; 

 Demonstrar dedicação na solução de dificuldades dos alunos, se possível, 
com o passo a passo na execução de procedimentos, de modo a proporcionar 
uma visualização que facilite o entendimento do aluno. 

 Criação de alternativas personalizadas, quando identificados problemas de 
conexão com a internet, de modo que o aluno não fique alheio aos primeiros 
momentos de interação do curso. 
 

Convém ressaltar que a modalidade de ensino à distância no Brasil ainda é 
considerada é recente (MUGNOL, 2009) e, talvez por isso, ainda existam inúmeros 
aspectos sendo comparados com o modelo tradicional de ensino presencial. No início dos 
encontros de formação com os tutores, identificou-se que muitos relacionavam o seu papel 
com a figura do professor tradicional. Desse modo, para que haja um funcionamento ideal 
do processo ensino aprendizagem neste novo modelo, é necessário um discernimento dos 
atores envolvidos acerca das diferentes propostas entre os dois modelos de ensino, o que 
justifica e torna essencial a existência de encontros para formação e aprimoramento da 
prática em tutoria, para que sejam minimizados os aspectos que distanciam os atores 
envolvidos na EAD, estabelecendo uma relação entre o tutor e o aluno na perspectiva do 
diálogo e do entendimento mútuo. 

De modo geral, observou-se que a metodologia empregada para a execução 
das atividades de tutoria estava relacionada às ações junto aos alunos de forma 
individualizada e coletiva. Na primeira situação, os alunos eram orientados e convocados, 
por meio de mensagens exclusivas no próprio AVA, para a realização de suas atividades 
no curso. Identificamos que com essa metodologia adotada o tutor almejava atrair e 
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conquistar o aluno, oferecendo-lhe um contato mais personalizado.  
Quanto às atividades e ações coletivas, elas eram utilizadas sempre que o tutor 

precisasse informar avisos e assuntos de interesse comum. Para tanto, o tutor também 
utilizava dos recursos de mensagens do AVA, o diferencial era o caráter de sua escrita, o 
qual apresentava tom genérico, sem direcionamento específico. Como atividade de 
interesse coletivo, ao início de cada unidade, o tutor enviava mensagem aos alunos 
apresentando o material didático e as atividades avaliativas, o que revelou o cuidado do 
tutor em despertar o interesse do aluno pela disciplina em curso. Além disso, o tutor 
interagia por meio dos fóruns de discussão, a fim de esclarecer dúvidas, direcionar 
reflexões e compartilhar experiências. Na medida em que os alunos se expressavam, o 
tutor aproveitava para enviar um feedback personalizado e formativo, o que não limitava as 
possibilidades de aprendizagem, uma vez que a interação naquele espaço também gerava 
conhecimento. 

Essa forma de o tutor conduzir o processo educacional caracteriza o seu papel 
enquanto orientador do aluno, ao acompanhar seu desenvolvimento no curso, provocando-
o para refletir, compreender e ampliar seus saberes, sem, todavia, exercer o papel de 
controlador do desempenho ou centro da informação. Nesse aspecto, percebeu-se a 
cautela dos tutores do curso, bem como conhecimento sobre o seu papel de mediador, e 
não detentor do conhecimento e centro do processo ensino aprendizagem. As formações e 
encontros para o aprimoramento da prática de tutoria foram fundamentais para prestar os 
esclarecimentos necessários quanto à função de cada profissional.  

Assim sendo, a equipe pedagógica buscou deixar claro a inexistência de uma 
hierarquia na relação tutor e aluno, bem como o fato de que educação a distância não é 
um ensino instrucional sofisticado pelas TIC’s, uma vez que a forma de ensino tradicional, 
centrada no professor, já foi demonstrada ser ultrapassada, pois não atende aos objetivos 
educacionais propostos. 

Assim, evidenciou-se que o curso não teve suas atividades centralizadas no 
conteúdo didático de uma apostila, ou em videoaulas, mas seu desenvolvimento contou 
com fóruns de discussão, questionários e relatórios discursivos, que valorizavam a 
produção do aluno, o que é considerado primordial para o processo educacional a 
distância (Mill, 2008).    

Durante os encontros presenciais com os tutores, eles sempre destacavam que 
as avaliações objetivas (questionários) apresentavam um retorno mais rápido, assim, a 
frequência e participação dos alunos eram mais efetivas, o que corrobora com a ideia 
apresentada no estudo de Masuda (2003). Já os fóruns, evidenciavam participação menos 
frequente pelos discentes, o que muitas vezes gerava a participação apenas no fim da 
disciplina, quando se concluía o prazo para postagem. Esse comportamento da turma 
gerava insatisfação aos tutores, pois eles viam o fórum de discussão como um espaço 
privilegiado para a construção de conhecimentos, devido a toda dinâmica que esse recurso 
oferece em tempo real.  

Com relação aos relatórios discursivos, os tutores identificaram a dificuldade 
dos alunos na produção textual, bem como no cumprimento dos critérios acadêmicos, o 
que gerou a necessidade de uma avaliação flexível, feedback construtivo e bastante 
personalizado, de modo que não desestimulasse os alunos, mas mostrasse seus avanços 
e capacidades a cada produção.  

Tanto os fóruns quanto os relatórios discursivos demonstraram ser atividades 
mais significativas aos alunos, pois normalmente estavam relacionadas à vivência prática 
de cada disciplina. De tal modo, a cada nova disciplina os tutores percebiam maior 
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envolvimento da turma com os temas propostos, pois, em interação com os tutores e 
coordenação pedagógica, os docentes perceberam que precisavam agregar maior 
aplicabilidade no conteúdo e enunciado das tarefas, de modo que o aluno soubesse 
relacioná-las com o fazer profissional. Constatou-se assim, que essas atividades 
proporcionaram maior interatividade entre o tutor e o aluno, ratificando relato de Masseto 
(2000). 

  De acordo com Hamasaki (2014), o suporte dado pelo tutor deve incentivar o 
estudo, o desenvolvimento das atividades e, sobretudo, criar vínculos de empatia, de 
respeito e confiança aos alunos, pois além de proporcionar melhores resultados na 
aprendizagem, o tutor ainda incentiva-os a não desistirem do curso. Portanto, o tutor deve 
se mostrar compreensivo e disponível a ajudar os alunos na prática e conhecimento do 
AVA, compreender que nem todos os alunos possuem ótimos recursos de internet ou 
computadores e, principalmente, ter consciência de que trabalhar com EAD implica ter 
planejamento e estratégias para lidar com novas linguagens e um diferente 
relacionamento, tendo em vista que este modelo de ensino ainda é visto de forma 
preconceituosa, em comparação ao ensino presencial (COSTA, 2006). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A EAD proporciona flexibilidade na organização do estudo, por meio do acesso 
ao AVA em qualquer lugar e horário, o que por sua vez exige autonomia e disciplina do 
aluno, bem como a existência de um profissional que se dedique em dar suporte ao aluno 
na organização do seu tempo e melhor utilização desta flexibilidade.  

Neste contexto, este trabalho evidenciou a importância da qualidade da 
interação aluno-tutor, sem desconsiderar os demais recursos e estratégias disponíveis na 
EAD, a partir do relato de uma experiência prática. Ratifica-se, a influência da interação 
entre tutor e aluno para o êxito do processo de aprendizagem, de forma que o diálogo 
aconteça sem ruídos e, de preferência, de mão dupla e frequente.  

Na prática, como suporte ao vínculo entre tutor e aluno, a DEAD/IFMA 
possibilita, no AVA, o contato através de mensagens individuais, fóruns de discussão, 
informe de avisos em Mural, sala de interação informal, como o “Café Virtual”. Com este 
suporte ao alcance, acrescenta-se como melhoria, o empenho em oferecer um processo 
de ensino-aprendizagem humanizado.  

A humanização na EAD já pode ser refletida, inicialmente, na presença 
constante do tutor no ambiente virtual. Depois, com o cuidado na linguagem utilizada em 
troca de mensagens, nos esclarecimentos; no interesse com a resolução das dúvidas dos 
alunos; com incentivo ao estudo e com ênfase na disposição de auxílio, sempre que 
necessário. Todo o empenho do tutor deve ser conduzido com a consciência de que algum 
aluno sempre lançará desafios a um maior empenho, tendo em vista que rotineiramente 
haverá um quantitativo de alunos que não refletirá a dedicação do tutor na condução da 
turma. O resgate de alguns alunos, então, pode ser considerado como a maior dificuldade 
no enfrentamento da distância aluno-tutor. Neste aspecto, outras medidas devem ser 
tomadas, como a utilização de meios de contato mais próximos, como, por exemplo, o 
telefone. 

Portanto, o contato com o aluno deve sempre ser realizado com maior 
frequência, de forma rápida e eficaz. A eficiência das orientações dos alunos pode resolver 
o problema de evasão no decorrer do processo. Desenvolver um modelo tutorial que 
atenda às especificidades e necessidades regionais deve ser priorizado de acordo com as 
dificuldades apresentadas pelos alunos nos seus respectivos locais de aprendizagem. 
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Resumo – Este artigo tem como propósito relatar como acontecem as Oficinas 
Pedagógicas e Midiáticas ofertados aos professores dos cursos de Educação a 
Distância - EaD, da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA,  que visam a 
formação continuada, como também, apresentar os conteúdos mais relevantes 
exibidos em cada uma destas oficinas, ressaltando a participação dos docentes no 
processo de apropriação destes recursos. Demonstra-se os resultados sobre as 
principais dificuldades na produção de materiais para EaD e os aspectos 
relevantes do planejamento e produção de disciplinas, considerando as 
especificidades e complexidade dos diversos níveis de cursos ofertados. O 
resultado final da análise das entrevistas constatou que os educadores convidados 
a contribuir com os conteúdos das disciplinas em cursos de níveis e 
especificidades diversas não tem literacia digital, formação adequada para 
produção de materiais didáticos, e tampouco uma base teórica sobre a 
aprendizagem online. 
Palavras-chave: Educação a Distância. Oficinas Pedagógicas e Midiáticas. 
Formação Continuada. Planejamento. 

 
Abstract – This article aims, reporting to happen the Pedagogical Workshops and 

media of Education courses Distance - Distance Education, State University of 
Maranhão - UEMA, aimed at continuing education of teachers, but also present the 
most relevant content displayed in each one of these workshops, highlighting the 
participation of teachers in the appropriation of these appeals process. It shows the 
results of the main difficulties in the production of materials for distance education 
and relevant aspects of the planning and production disciplines, considering the 
specifics and complexity of the various levels of courses offered. The end result of 
the analysis of the interviews found that educators invited to contribute to the 
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content of the subjects in levels of courses and different specificities, has no digital 
literacy, adequate training for the production of teaching materials, nor a theoretical 
basis on online learning. 
Keywords: Distance education. Pedagogical workshops and media. Continuing 
training. Planning. 
 

1. Formação continuada 

 
A formação do profissional da educação é um processo dinâmico, com a 
possibilidade de aperfeiçoamento contínuo, visando a melhoria da prática educativa. 
Assim, objetiva um desenvolvimento crescente, caracterizada por Santos (1998, 
p.124) como “todas as formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento 
profissional do docente, seja através de palestras, seminários, cursos, oficinas ou 
outras propostas”.  

Para Belloni (2003), a formação inicial, diante de constantes mudanças da 
sociedade atual, torna-se rapidamente insuficiente. Desta forma, faz-se necessário 
uma formação que acompanhe o sujeito durante toda sua trajetória profissional. 
Nesse contexto, Gatti (2008) ratifica que qualquer atividade que ofereça 
oportunidade de conhecimento e troca de saberes, favorecendo o aperfeiçoamento 
profissional, em qualquer viés e em qualquer nível, pode ser considerado como 
formação continuada.  

A importância de uma formação contínua evidencia-se, principalmente, ao se 
tratar da formação de professores, uma vez que estes têm a necessidade de manter-
se atualizados, em constante busca pelo conhecimento. Nesta perspectiva, a 
formação do profissional de Educação deve ser compreendida não sobre um viés 
individualista, para aperfeiçoamento próprio, mas em uma proposição de política 
pública, pois este é uma peça fundamental na construção de um ensino de 
qualidade. 

Nesse sentido, prevista no artigo 63, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, a formação continuada é um “processo dinâmico por meio do qual, ao 
longo do tempo, um profissional vai adequando sua formação às exigências de sua 
atividade profissional". Assim, torna-se uma maneira de contribuir com a qualificação 
da ação docente, no sentido de garantir uma aprendizagem efetiva para seus 
alunos. Em seu artigo 62, ressalta que nesse processo poderão ser utilizados 
recursos e tecnologias de educação a distância (BRASIL, 1996). 

Assim, no que tange a formação inicial e continuada, em face dos avanços 
tecnológicos das linguagens de informação e comunicação que ocorrem na 
sociedade atual, verifica-se o aumento das formações na modalidade a distância, em 
seus ambientes virtuais de aprendizagens - AVA´s.  

A Educação a distância trouxe novas possibilidades ao processo de formação 
continuada, uma vez que democratiza o saber, auxiliando os professores na busca 
do conhecimento de forma flexível e interativa. Além disso, o uso das tecnologias na 
formação do professor relaciona-se não somente ao uso das ferramentas para sua 
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aprendizagem, mas também proporciona meios para que este possa se apropriar 
destes conhecimentos para desenvolver novas práticas em sua sala de aula. 

Diante disto, nota-se uma constante utilização da modalidade a distância para 
formar professores presenciais. No entanto, não há uma formação voltada para 
profissionais para a EaD. Nesse viés, torna-se relevante proporcionar aos 
professores um momento de formação que lhes possibilite a instrumentalização para 
o planejamento e a produção de recursos para aprendizagem online.  

As oficinas pedagógicas e midiáticas possibilitam a formação continuada dos 
professores conteudistas para o uso de recursos didáticos e tecnológicos em 
ambientes virtuais de aprendizagem nos cursos a distância da UEMA, através do 
seu Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET. As oficinas servem de 
base para a produção de materiais em diversas modalidades e especificidades de 
formações como cursos: técnicos, graduações, especializações e cursos abertos. 
Neste sentido, 

“Cabe aos educadores se prepararem e estarem atentos para que esse 
novo contexto possa se fundamentar em concepções pedagógicas 
adequadas à formação do ser humano e não do homem-máquina, resultado 
direto da busca insana pelo sucesso econômico.” (SILVA, 2013, p.36) 

 

Considera-se que grande parte dos professores não recebeu em sua 
formação inicial as bases teóricas e práticas para as discussões em EaD, ou mesmo 
uma formação específica para criação de materiais para ambientes virtuais de 
aprendizagem com uso de mídias em plataformas tecnológicas.  Assim, a formação 
continuada surge como uma ferramenta que possibilita ao professor perceber e 
conhecer as diversas mídias e seus formatos de usabilidade na EaD. 
 

2. Que são as oficinas pedagógicas e midiáticas? 

 

As oficinas são recursos didáticos e pedagógicos com foco na aprendizagem e 
elaboração de mídias para a EaD, e surgem da necessidade dos professores na 
produção dos recursos midiáticos para os cursos ofertados em plataforma online. 
Para a execução, a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, através do Núcleo 
de Tecnologias para Educação – UEMANET oferece as Oficinas Pedagógicas e 
Midiáticas para professores convidados pelas coordenações dos cursos na 
modalidade a distância. 

Tais oficinas são encontros semanais de trabalho, agendadas e realizadas em 
duas horas consecutivas, incluindo parte teórica e prática sobre a produção de 
avaliações, videoaulas, cadernos de estudo, materiais didáticos e formas de 
comportamento e linguagem na construção dos materiais para a EaD. Cada um 
destes conteúdos são apresentados em momentos distintos, concluídos antes do 
planejamento das disciplinas e da produção destes materiais.  

Caracterizam-se por organizar, estruturar e desenvolver os momentos de pré-
produção, produção e pós-produção dos materiais das disciplinas, objetivando 
instrumentalizar os professores para a produção de materiais didáticos dos cursos, 
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oferecendo, assim, formação continuada para a docência na Educação a Distância.  
Conforme nos adverte Mercado (2014, p.63), 

 

“O professor da educação online, durante e ao final do processo de 
formação, precisa incorporar na sua metodologia: o conhecimento da 
educação online, das TIC e AVA e da maneira de aplicá-las à promoção da 
aprendizagem do aluno, para a construção do conhecimento num ambiente 
tecnológico que o desafia, motiva para a exploração e a reflexão, propondo 
planos que resultem em trabalho cooperativo realizado por todos os 
envolvidos no processo de aprendizagem”. 
 

Após a apropriação para utilização dos recursos tecnológicos apresentados 
nas oficinas, os professores juntamente com designer pedagógico (DP) iniciam o 
planejamento da disciplina e a produção dos materiais. Cada design é responsável 
pelo acompanhamento da produção e pós-produção das mídias e roteiros de estudo. 

O DP exerce uma função primordial no planejamento e desenvolvimento de 
cursos na EaD.  É através de um acompanhamento sistemático junto ao professor 
que o conteúdo de cursos presenciais é adaptado para a metodologia à distância, 
com o objetivo de potencializar a aprendizagem através dessas vias. 

Segundo Peters (2010, p.123), “os cursos não apresentam apenas os 
conteúdos, mas, sim, também uma grande quantidade de intervenções didáticas. 
Conteúdos e intervenções didáticas em conjunto estruturam a aprendizagem dos 
estudantes.” Desta forma, é importante que os cursos produzam seus materiais 
pensando no aluno, na sua forma de aprender e nos resultados de sua 
aprendizagem. 

 

3. Como se desenvolvem as oficinas pedagógicas e midiáticas  
 

O setor Design Educacional (DE) é o espaço onde acontece o planejamento, a 
produção e a pós-produção das diversas mídias para os variados cursos na 
modalidade a distância que a universidade oferece. A formação continuada dos 
professores na DE é desenvolvida nas seguintes oficinas: Câmera em Ação, 
Comprove, DE.letrando, Quinta Digital e Cifragem Linguística. 

Os momentos pedagógicos das oficinas acontecem semanalmente, através 
de agendamento prévio da participação dos professores, e são realizados por 
profissionais que trabalham como diretores de vídeo, designers de impressos, 
designers de avaliação e designers educacionais. Para Silva (2011, p.84), “a 
produção de materiais didáticos requer que sejam considerados tanto os aspectos 
técnicos quanto o design instrucional, cuja essência é composta de argumentos 
metodológicos e didático-pedagógicos”. 

O objetivo principal das oficinas é capacitar os professores para o 
planejamento de seus conteúdos nas disciplinas, e a organização do material em 
ambiente virtual de aprendizagem, considerando “a disponibilização de conteúdos 
corretamente constituídos em mídias e transportados por tecnologias eficazes 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

5 

sustentam materiais didáticos adequados do ponto de vista técnico e pedagógico” 
(SILVA, 2013, p. 37). A preparação do professor para a produção da mídia é 
importante por entender-se que esta é um recurso com caráter técnico/pedagógico 
que transformará o conteúdo em situação de aprendizagem, pois uma boa aula 
requer do professor a compreensão dos significados e das formas em que seus 
alunos aprendem acessando seus conteúdos. 
 

4. Sobre as oficinas 

 

4. 1 Câmera em Ação 

Surge com o objetivo de iniciar e orientar o professor para a produção de videoaulas 
no formato da EaD.Trata das principais diferenciações entre o modelo técnico e 
formal em relação ao formato educacional, trazendo uma abordagem acadêmica e 
dialógica nas expressões e na produção dos briefings, de forma contextualizada, o 
que possibilita uma videoaula agradável e de fácil compreensão para a 
aprendizagem dos alunos. Oferecer aos professores as ferramentas para a produção 
de conteúdos audiovisuais educacionais para a EaD, com características do modelo 
instrucional fixo, com base na web 2.0. 
 

Sobre o conteúdo da oficina: 

 Primeiro momento: explana-se sobre os processos de pré-produção, 
produção e pós-produção das videoaulas; 

 Segundo momento: aspectos como vestuário, comportamento, recursos da 
oratória a exemplo da ênfase, pausa e inflexão, exercícios para melhorar a 
dicção e comunicação, e ainda tratamos sobre credibilidade e sobriedade do 
professor diante das câmeras; 

 Terceiro momento: elementos que influenciam na qualidade da videoaula, 
prazos de entrega dos briefings, tempo de roteirização, planos de câmera, 
quantidade e duração das videoaulas; tendo como meta não roteirizar a 
aprendizagem, mas estimular sua construção. 

 

4.2 Comprove 

Tem como objetivo orientar os professores no que diz respeito às avaliações, 
atividades e fóruns, observando questões como: a coerência e coesão, a habilidade 
para a produção de questões bem contextualizadas, a utilização de recursos 
linguísticos, a adequação à modalidade EaD, assim como, as relações sintáticas 
entre os questionamentos e as respostas, a equivalência entre o número de linhas 
nas opções de respostas, a clareza e o uso de distratores coerentes.  
 
Sobre o conteúdo da oficina 

 Primeiro momento: Instrumentos avaliativos e padrões UAB, e-TEC, UEMA;  

 Segundo momento: Tipos de questões avaliativas, atividades virtuais, 
orientação para elaboração de questões; 
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 Terceiro momento: Regras para questões objetivas e subjetivas, 
contextualização de questões e exemplos; pontuação, coerência, coesão, 
distratores e outros. 

 

4.3 Oficina Quinta Digital 
Tem como finalidade orientar o professor a desenvolver uma linguagem adequada a 
EaD, demonstrar o funcionamento do AVA, bem como, os tipos de atividades que 
podem ser utilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, adaptando seus 
conteúdos à realidade da educação a distância. 
 

Sobre o conteúdo da Oficina 

 Primeiro momento: Estrutura do AVA (cursos inscritos, área principal, área 
central e área das disciplinas); Comunicação (mensagens); 

 Segundo momento: Tipos de atividades avaliativas e não-avaliativas (fórum, 
tarefa, base de dados, questionário, glossário e lição). 

 Terceiro momento: Objetos de aprendizagem e lista de repositórios; e ainda 
recursos do AVA. 

 

4.4 Cifragem Linguística 
Busca preparar os professores para o desafio de produzir videoaulas e melhorar a 
qualidade do conteúdo, possibilitando assim, um melhor desempenho e 
comportamento do professor no momento da gravação.  
 

Sobre o conteúdo da oficina 

 Primeiro momento: O que é a cifragem lingüística? O que pretende? 

 Segundo momento: Expressões de linguagem e fala, gestos e suas intenções, 
domínio e equilíbrio na apresentação do conteúdo. 

 Terceiro momento: Conteúdo prático (exercícios). 
 

4.5 DE.Letrando 

Esta oficina visa orientar a construção e elaboração de cadernos e fascículos para 
os cursos da EAD, trazendo a discussão sobre como se caracteriza a linguagem 
dialógica na construção textual dos professores. Aborda, também, a importância das 
normas da ABNT na escrita dos cadernos e fascículos, a relevância do uso de fontes 
confiáveis, e esclarece sobre o que se constitui plágio na produção escrita. Sua 
relação com a EaD está na intermediação da comunicação entre o professor e o 
aluno por meio do material impresso, que também será disponibilizado como mídia 
digital. 
 

Sobre o conteúdo da oficina 

 Primeiro momento: estrutura de caderno e/ou fascículo e a construção da aula 
nas unidades de ensino; 
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 Segundo momento: uso e importância da linguagem dialógica na construção 
dos cadernos e fascículos; 

 Terceiro momento: atividade prática - pequeno esboço de uma aula ou 
unidade, para que o professor conheça como se dá a elaboração destes 
materiais. 

 

5. Resultados sobre a participação dos professores nas oficinas 

Esta pesquisa analisa as oficinas pedagógicas e midiáticas como elemento na 
formação dos professores dos cursos a distância, oferecidos pela UEMA. Foram 
entrevistados 20 professores no período de 02 meses. Nela, buscou-se investigar 
quais as contribuições das oficinas para a formação dos professores. 

Utilizou-se como metodologia entrevistas em formulários online, utilizando a 
ferramenta Google, com questões abertas, em uma abordagem de cunho quanti-
qualitativo e de natureza descritiva e explicativa, apoiada em um relato de 
experiência. Os professores participaram das oficinas antes de iniciar o processo de 
produção. Os resultados são apontados conforme se verifica nos gráficos. 

Quando perguntados sobre as principais dificuldades na produção do material 
didático responderam:  
 

 
 

Gráfico 1 - Causas das dificuldades no planejamento das disciplinas 

 

Nota-se que há uma maior dificuldade no que tange a elaboração do roteiro, 
uma vez que este possui particularidades, como o dialogismo da linguagem e a 
padronização de cenas e imagens. Além disso, ainda encontramos professores com 
dificuldades na utilização de ferramentas básicas, como o uso da internet para baixar 
os materiais complementares à disciplina. Infere-se, também, a dificuldade de 
elaborar atividades e avaliações dentro do formato solicitado. 

Sobre as dificuldades apontadas na elaboração dos materiais, notou-se os 
principais aspectos detalhados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Dificuldades na produção dos materiais 

 

 Evidencia-se, como a principal dificuldade na produção dos materiais, a 
elaboração de avaliações dentro do formato solicitado, uma vez que as questões 
devem ser construídas a partir de uma contextualização da problemática solicitada. 
Nota-se que a gravação das videoaulas também é uma dificuldade apresentada, 
uma vez que, para a maioria dos professores, este é o primeiro momento de contato 
com uma gravação de vídeo. 

Quando questionados sobre os aspectos relevantes na produção de materiais 
responderam: 
 

 
 

Gráfico 3 - Aspectos relevantes do planejamento e produção das disciplinas 
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No tocante aos aspectos relevantes ao planejamento é de suma importância o 
apoio de uma equipe multidisciplinar, pois cada designer auxilia o professor dentro 
das suas formações e especificidades de trabalho, uma vez que a construção de 
todos os materiais deve estar correlacionados entre si, atendendo aos pré-requisitos 
necessários de cada nível de aprendizagem dos alunos, nos vários cursos ofertados. 
 

CONCLUSÃO 

 

Com a realização da pesquisa percebeu-se que com a consolidação das TICs no 
cenário educacional, demandam dos professores uma formação reflexiva que 
favoreça principalmente a pesquisa e a interação a respeito das tecnologias e sua 
aplicação na prática educativa. Porém, esse tipo de capacitação exige alterações 
pedagógicas que fomentem nos professores novas formas de refletir sobre o seu 
fazer pedagógico, como também suas habilidades e competências. 
           A utilização dos dados que foram investigados durante a pesquisa revela que 
o corpo docente precisa de qualificação no que diz respeito a ampliar o processo de 
literacia digital e promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação. 
     A partir do momento que o docente se instrumentaliza com os recursos 
apresentados nas oficinas ele terá condições de recriar estratégias de trabalho que 
vão favorecer de forma significativa o aprendizado do aluno que está 
geograficamente distante. 
       Conclui-se que é de grande relevância que se fomente formação continuada das 
equipes envolvidas na produção de materiais didáticos, em especial, o professor-
autor, a fim de que tome conhecimento das diversas estratégias que podem 
favorecer o processo ensino-aprendizagem. 
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Resumo – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica, 
obrigatória do currículo dos Cursos de Licenciatura. As tecnologias digitais de 
informação e comunicação-TDIC e os ambientes virtuais de aprendizagem têm 
possibilitado mudança de paradigma no processo de orientação de TCC a 
distância. Nesse contexto, a atuação do professor orientador como mediador em 
seu processo de elaboração torna-se imprescindível. O presente trabalho descreve 
o processo de orientação de TCC fundamentado na interação on line via 
plataforma, em uma turma de um curso de Graduação em Ciências Biológicas 
EaD, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Trata-se de pesquisa 
qualitativa, do tipo descritiva, cujo universo pesquisado foi uma turma constituída 
por 30 alunos, orientada à distância para a elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso, ao longo de três disciplinas: 1) Metodologia da Pesquisa Educacional em 
Biologia, 2) Projeto de TCC e 3) Trabalho de Conclusão de Curso. Os resultados 
demonstraram que o processo de orientação de TCC a distância, apoiado no 
ambiente virtual de aprendizagem, se bem planejado, pode ocorrer 
satisfatoriamente. Ademais, a experiência abre novas possibilidades em termos de 
interação, cooperação entre estudantes, entre estes e orientadores e a produção 
coletiva de conhecimentos. 

Palvras-chave: Educação a Distância. Trabalho de Conclusão de Curso. Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Orientação a distância 
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Abstract: The Completion of Course Work (CCW) is an academic activity, 
mandatory curriculum of undergraduate programs. Digital technologies of 
information and communication-TDIC as well as virtual learning environments used 
as a communication platform, has enabled paradigm shift in the work orientation 
process Completion of course the distance. In this context, the role of the mentor 
teacher, as mediator in their development process, it is essential. This paper aims 
to describe the process of Course Work orientation based on the interaction by the 
platform, in a class of a course of Biological Sciences distance, through the Virtual 
Learning Environment. It is a qualitative research, descriptive, whose study object 
was a class consisted of 30 students, oriented to the distance to the preparation of 
the work Completion of course, over three courses: 1)Methodology of Educational 
Research in Biology 2) Project Work Completion Course and 3) Work Completion of 
course. The results showed that the Working orientation process Completion of 
course the distance, leaning on virtual learning environment, if well planned, can 
occur satisfactorily. In addition, the Working opens up new possibilities in terms of 
interaction, cooperation between students and collective production of knowledge. 

 
Key-words: Distance Education. Work Completion of course. Virtual Learning 
Environment. Orientation distance. 

  

1. Introdução 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica, obrigatória 
do currículo dos cursos de licenciatura, que sistematiza o conhecimento sobre um 
objeto de estudo relacionado ao curso e deve ser desenvolvido sob orientação e 
avaliação docente. Apesar de ser defendido somente no semestre de conclusão das 
disciplinas, seu processo de desenvolvimento ocorre ao longo da realização de toda 
segunda metade do curso, perpassando, inclusive, pelas experiências de estágio e 
prática de ensino, conforme destaca Silva et.al.(2012) 

Desde o primeiro período letivo do curso, ao iniciar sua formação, os 
estudantes devem ter a compreensão de que a elaboração do TCC não se 
restringe aos últimos períodos letivos, mas perpassa todo o curso. Portanto, 
o estudante deve ser orientado sobre a importância das atividades e 
produções que desenvolverá ao longo das disciplinas para a elaboração do 
seu TCC. Assim, todos os esforços, pesquisas e estudos realizados no 
âmbito de cada disciplina devem convergir para a construção paulatina do 
TCC durante todo o curso e não somente ao final (SILVA, SIHLER; SILVA, 
2012, p. 3-4). 

No curso em questão, a preparação do TCC, iniciou durante a disciplina 
“Metodologia de Pesquisa Educacional em Biologia”, onde os alunos foram 
apresentados às etapas de um projeto, receberam orientações e princípios básicos 
sobre a pesquisa educacional e, onde foram priorizadas a práxis da compreensão 
teórica e prática da proposta de pesquisa, sendo pensados a pesquisa e o TCC. 

Subsequentemente, os alunos cursaram a disciplina “Projeto de TCC”, onde  
apresentaram e qualificaram para uma banca examinadora, o esboço inicial de sua 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

3 

monografia.  

No último semestre, ao cursarem a disciplina “Trabalho de Conclusão de 
Curso”, os alunos finalizaram a monografia que foi defendida para uma banca de 
defesa composta por três professores.  

O processo de elaboração do TCC é, geralmente, permeado por muita 
ansiedade e indagações por parte dos estudantes, para os quais, a prática da 
pesquisa é vivenciada em momentos pontuais durante sua formação inicial, logo 
acarretando profundas preocupações em torno de como desenvolver uma 
investigação e como apresentá-la em um trabalho final. O que se tem observado nas 
práticas de orientação desse tipo de produção é que tal dificuldade tem sido 
vivenciada, indistintamente, por alunos de cursos presenciais e à distância 

Assim, esse trabalho objetiva descrever o processo de orientação de TCC 
fundamentado na interação via plataforma, em uma turma de um curso de 
Graduação em Ciências Biológicas a distância, de uma Universidade pública 
cearense, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. 

2. O papel do professor na orientação do TCC a distância 

Na EaD, os professores e tutores, atuam como mediadores, estabelecendo uma 
rede de comunicação e aprendizagem, por meio de diferentes recursos tecnológicos 
superando a distância física entre educador e o educando. Para tanto, o discente 
deverá ser provido de características como autodisciplina e motivação, para que 
possa superar os desafios e as dificuldades que venham a surgir durante o processo 
de ensino-aprendizagem (BELLONI, 2003). Por outro lado, o professor deve assumir 
uma postura de facilitador reconhecido como fonte de apoio humano para o aluno. 

Para Silva et al. (2012), a elaboração do TCC deve ser percebida, por 
estudantes e professores, como “ um momento privilegiado de sistematização da 
aprendizagem, marcado pela realização de pesquisas, organização e registro das 
ideias e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação”.  

Assim, torna-se imprescindível a mudança de postura do professor que irá 
orientar o TCC, tendo em vista que ele assume o papel de mediador, suscitando 
questões importantes relacionados aos temas abordados nos trabalhos, 
esclarecendo dúvidas, orientando, interagindo com os alunos, estabelecendo 
parcerias na construção do conhecimento, valorizando e fortalecendo as relações 
afetivas que ocorrem por meio dos fóruns de interação e permitindo a construção da 
autonomia crítica-reflexiva do aluno, tornando-o um sujeito ativo que participa da 
construção do seu conhecimento. 

Neder (2006) discute sobre a formação do orientador acadêmico dentro de 
projetos de EaD, indicando ser fundamental que ele possua uma bagagem de 
conhecimento especial, principalmente quando se trata dos aspectos político-
pedagógicos da educação a distância e da proposta teórico-metodológica da qual irá 
participar. Afirma ainda que a seleção e a formação desse orientador em qualquer 
proposta de EaD, garante que o trabalho educativo que se quer realizar, tenha 
qualidade.  
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Para Mello (2012), o papel do orientador de TCC inclui discutir o trabalho com 
o orientando, ler o que ele escreve e retornar seus feedbacks prontamente, 
acompanhar o trabalho periodicamente respeitando o cronograma estabelecido, 
indicar caminhos e assegurar que o assunto da monografia seja abordado 
adequadamente. 

Para Henriques e Medeiros (1999 apud Mello,2012, p.37), a função principal 
do orientador é “puxar os fios” para que o orientando possa iniciar o trabalho de 
tecer sua monografia. A ele cabe abrir o caminho, apontar o roteiro e, havendo 
desvios, repensar com o aluno, o caminho certo a ser percorrido. 

Portanto, fica claro que a atuação do professor-orientador, como mediador no 
processo de elaboração do TCC é estruturante para que os estudantes 
compreendam o significado desse momento como sendo a culminância de um 
processo que vem sendo construído ao longo da realização das disciplinas do curso. 

3. O ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e as interações possíveis 

As interações na modalidade a distância ocorrem via Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA), que são softwares desenvolvidos para o gerenciamento da 
aprendizagem via web, tanto por iniciativas de empresas comerciais como por 
projetos de universidades (SCHLEMMER; FAGUNDES, 2000). 

Segundo Silva et al. (2012), as tecnologias digitais de informação e 
comunicação-TDIC-disponíveis em meios educacionais, bem como os ambientes 
virtuais de aprendizagem utilizados como plataforma de comunicação, têm 
possibilitado mudança de paradigma no processo de orientação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso.  

Por meio dos AVA os processos interativos em EaD acontecem a partir das 
relações existentes entre alunos, professores, conteúdo e interface que estabelecem 
vários tipos de interação, dentre elas entre aluno/professor, aluno/aluno, 
aluno/conteúdo e professor/professor (MAIA; VIDAL, 2013, p.12).  

Silva et al.(2012) comentam que  a elaboração de TCC a distância, prática 
que geralmente se caracteriza como um processo de pesquisa e produção 
acadêmica de caráter solitário, tem conquistado uma nova dimensão, uma vez que 
as ferramentas disponíveis  e os ambientes virtuais utilizados para a comunicação  e 
postagem das atividades, possibilitam interação constante do aluno com o orientador 
e demais colegas orientandos, pois facilitam o registro dos feedbacks e das 
orientações do professor orientador, bem como de todo processo de construção do 
trabalho, por meio do histórico das diversas versões construídas e compartilhadas 
pelo ambiente virtual. 

Nesse aspecto, Belloni (2003), destaca que os AVA são atemporais, abertos 
e, por não serem cercados por espaços físicos, as informações trafegam e cruzam 
fronteiras geográficas em tempo real, estimuladas visualmente e mentalmente pelos 
espaços nos quais os estudantes se movem, buscam, codificam, abstraem, com o 
objetivo de propiciar a interação, se consolidando como excelentes meios que 
viabilizam a orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso a distância. 
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4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois os pesquisadores 

participaram, compreenderam e interpretaram os dados coletados (CHIZZOTTI, 
2001). Apresenta-se como descritiva, pois objetivou descrever o processo de 
orientação de TCC de uma turma de graduação em Ciências Biológicas a distância, 
fundamentado na interação via plataforma 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a 
descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência, 
contribuindo para proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. 

O universo investigado foi uma turma constituída por 30 alunos, de um curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, que foram orientados por meio 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, para a elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Curso, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2014, ao longo 
de três disciplinas: Metodologia da Pesquisa Educacional em Biologia, Projeto de 
TCC e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Para a realização deste trabalho foram coletados dados por meio de três 
fontes principais: a) observação direta, b) análise documental feita a partir dos 
planejamentos elaborados e dos arquivos virtuais contendo as mensagens 
registradas na plataforma, e C) pesquisa bibliográfica de artigos publicados sobre a 
temática em estudo. Segundo Lakatos e Marconi (1990), a pesquisa documental se 
caracteriza pelo fato dos dados serem coletados em fontes primárias tais como 
arquivos virtuais e físicos, e outros documentos, e por isso, se constitui como uma 
técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações 
obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 
problema (Ludke e André, 1986). 

5. Resultados e discussão 

Um dos pontos mais subjetivos e diretamente relacionado ao sucesso da orientação 
do TCC, diz respeito ao contato entre o professor orientador e o orientando. O não 
atendimento do aluno às orientações dadas, dificuldades relacionados à clareza das 
mensagens trocadas, além da demora nos feedbacks, dentre outros, representam 
problemas que podem, de certo modo, dificultar a conclusão dos TCC orientados à 
distância (FÁVERO et al., 2011). Dessa forma, o acompanhamento sistemático do 
orientador, tutora e da equipe de Coordenação, foi determinante para sanar os 
problemas relacionados a essas questões.  

Segundo Martins et al. (2013, p. 3-4),  

O processo de orientação do TCC é determinante na qualidade do trabalho 
final, seja em relação à profundidade com que o tema é abordado, seja 
quanto à estrutura e forma de encadeamento escolhida. É durante as trocas 
de informações entre orientador e orientando que o texto nasce e ganha 
forma. Portanto, é a efetividade destas orientações que garante a coesão e 
coerência no desenvolvimento da escrita. 

O processo de orientação ocorreu ao longo das disciplinas Metodologia da 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

6 

Pesquisa Educacional em Biologia, Projeto de TCC e Trabalho de TCC, foi feita de 
forma a dar suporte aos alunos na elaboração da monografia, buscando momentos 
de orientações ricos e, procurando dar objetividade e clareza às mensagens escritas 
durante as devolutivas. 

A seguir, discutiremos os resultados obtidos no processo de orientação à 
distância, realizado ao longo  das três disciplinas. 

5.1 Disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional em Biologia: iniciando o 
percurso e delimitando temas de interesse  

O Trabalho de Conclusão de Curso começou a ser delineado durante o 
planejamento da disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional em Biologia, em 
outubro de 2013. 

No primeiro momento, destacou-se a necessidade de orientar o aluno sobre 
os princípios básicos da pesquisa educacional, seus objetivos e a importância da 
pesquisa na formação e na prática docente na atualidade, bem como o 
conhecimento sobre os métodos e técnicas de coleta de dados mais usuais, 
empregados na pesquisa em educação.  

O planejamento incluiu ainda a delimitação de linhas de pesquisa que 
refletissem as temáticas da área, mais especificamente ligadas à atuação do 
professor de Biologia nas escolas públicas do município onde o polo de apoio 
presencial está estabelecido, as quais deveriam ser gerais o suficiente para englobar 
o interesse dos alunos, bem como dos professores que seriam os futuros 
orientadores nesse processo.  

Durante o 2º encontro presencial da disciplina, foi realizada uma oficina, com 
4 horas de duração, intitulada “constituintes básicos da pesquisa”, onde os alunos 
foram orientados a analisar vários artigos científicos com temáticas variadas e 
conhecer os procedimentos metodológicos usuais da pesquisa educacional em 
Biologia. 

Nessa disciplina, os 30 alunos participantes interagiram entre si, em fóruns 
específicos na plataforma, bem como com o professor formador e a tutora a 
distância, discutindo aspectos importantes sobre os objetivos da pesquisa, sua 
importância na formação e prática docente na atualidade, bem como buscando se 
inteirar de métodos e técnicas de coleta de dados que pudessem ser empregados 
em suas pesquisas. Além disso, caracterizou os elementos básicos do pré-projeto de 
pesquisa, oferecendo aos alunos subsídios para sua elaboração. 

A escolha do tema da pesquisa pelo aluno foi estimulada, por meio de uma 
atividade a distância via moodle, onde ele deveria especificar uma temática do seu 
interesse que pudesse ser explorada em sua monografia, destacando os objetivos, 
justificando o tema em questão e a metodologia a ser utilizada. 

Foi percebido que, alguns discents já estavam bem encaminhados, cientes do 
que queriam e bem evoluídos na questão da escrita de seus pré-projetos de 
pesquisa, apresentado justificativas e objetivos coerentes. Entretanto, muitas ideias 
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ainda precisavam ser amadurecidas e pensadas com relação à metodologia, 
principalmente o instrumental a ser utilizado, o cronograma de atividades que 
deveria ser cumprido e à construção do referencial teórico.  

Além disso, observou-se que, para muitos alunos, a definição dos temas de 
pesquisa era ainda, muito embrionária, pois mostravam-se indecisos sobre o que 
pretendiam em seus pré-projetos e o que realmente gostariam de fazer. Nesse 
sentido, tornou-se imprescindível a orientação do professor formador e  da tutora da 
disciplina, na tentativa de estimular o aluno a buscar, em sua própria trajetória de 
formação, estudos, experiências e práticas que despertaram sua curiosidade ou 
alguma situação que o incomodou, que aguçou seu interesse para compreendê-la 
melhor, demonstrando que tais questões representavam baús importantes onde ele 
poderia encontrar um assunto de pesquisa viável e interessante. 

Dessa forma, foram registradas, nos fóruns de discussão dessa disciplina, 
que ocorreu entre dezembro/2013 e fevereiro/2014, 257 postagens relacionadas a 
discussões sobre os aspectos básicos da pesquisa educacional em Biologia, tais 
como seus objetivos, sua importância na formação e na prática docente na 
atualidade, seus métodos e técnicas de coleta de dados, bem como sobre a 
viabilidade de alguns temas sugeridos tanto pelos alunos, quanto pelo professor 
formador e tutora. 

Nesse ínterim, a seleção dos orientadores de TCC, começou  a ser articulada 
pela Coordenação do Curso e pelo professor formador, que procuraram escolher, 
dentre os docentes da própria instituição e parceiros do curso, aqueles que se 
dispusessem a trabalhar em conjunto na tentativa de superar os problemas inerentes 
à orientação de TCC a distância, bem como que tivessem afinidade pelos temas 
inicialmente sugeridos pelos alunos. 

Para a turma, composta por 30 alunos, foram selecionados cinco professores 
orientadores, entre especialistas e mestres, respeitando o coeficiente de 
orientabilidade padronizado pelos parâmetros de fomento da CAPES. 

Após a análise dos temas sugeridos e da escolha dos orientadores, foram  
definidos três eixos temáticos norteadores: educação ambiental, metodologias de 
ensino e formação de professores. A divisão dos alunos por orientador foi feita de 
acordo com a afinidade dos professores pelos temas sugeridos até aquele momento, 
dentre os eixos temáticos então estabelecidos. 

Ao final da disciplina, os alunos finalizaram seus pré-projetos e começaram a 
delinear suas pesquisas a partir dos temas selecionados. 

5.2 Disciplina Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: consolidando 
temáticas e definindo metodologias de coleta de dados 

O planejamento dessa disciplina começou a ser feito, conjuntamente com os 
orientadores, tutora a distância, professor formador e Coordenação, em dezembro 
de 2014. As atividades foram planejadas objetivando incentivar os alunos a 
elaborarem seus projetos passo a passo e enviarem os tópicos do projeto a cada 
semana, utilizando os recursos do moodle, de forma que os orientadores tivessem 
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acesso gradativo ao material, no período compreendido entre os meses de março e 
junho de 2014. 

Elaborou-se um cronograma que contemplou todas as atividades a serem 
realizadas. Em seguida, para a comunicação entre alunos e orientadores, criou-se 
no AVA, fóruns específicos de orientação, para cada orientador, de forma que eles 
tivessem um canal direto de comunicação com seus orientandos, permitindo a 
intensa e frequente troca de informações. Segundo Mello (2012), o fórum específico 
de orientação representa o principal espaço de interação entre professor orientador 
e aluno na elaboração de monografia a distância, fato percebido no processo de 
orientação realizado nessa turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a 
distância, uma vez que os fóruns criados foram imprescindíveis para informar, 
sugerir, orientar, dar feedbacks específicos, dentre outras ações realizadas. 

Foram feitas 859 postagens entre orientadores, alunos, tutora e Coordenação 
ao longo da realização da disciplina, sendo que destas, 696 foram entre os 
orientadores e seus orientandos (figura 01), a grande maioria, mensagens contendo 
feedbacks, orientações, explicações, sugestões, opiniões e encaminhamento de 
referências bibliográficas. 

 

Orientador Número de postagens nos fóruns 
temáticos de orientação no AVA 

A 94 

B 103 

C 179 

D 121 

E 199 

Total 696 

Figura 01. Quantidade de postagens feitas entre orientadores e orientados de um 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, ao longo da disciplina 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, ocorrida entre os meses de março e 

junho/2014. 

Basicamente, as orientações dadas via fórum indicaram que as dúvidas eram 
sempre as mesmas e que os orientadores, na medida do possível, se preocupavam 
em respondê-las o mais rápido possível. A média de tempo de retorno às dúvidas e 
perguntas postadas pelos alunos foi de 2 (dois) dias e o acesso ao moodle pelo 
orientador praticamente diário, o que indica que o acesso ao AVA para orientação 
correspondeu às expectativas e representou uma via importante de motivação, apoio 
emocional e incentivo para os alunos.  

Nesse contexto, Mello (2012) destaca que é fundamental o apoio e incentivo 
do professor orientador durante a elaboração da monografia, o que evidencia a 
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importância da afetividade para uma aprendizagem colaborativa bem como da 
empatia como uma importante competência para o êxito na condução das 
orientações de TCC em ambientes virtuais. 

Foi realizado um encontro presencial entre orientadores e orientandos, com 
duração de 9 horas, que objetivou resolver possíveis dificuldades encontradas no 
processo de orientação feito a distância. Os orientadores tiveram cerca de 1h e meia 
para conversar com cada orientando, o que foi significante para sanar dúvidas 
recorrentes sobre a coleta de dados, o referencial teórico e o cronograma de 
atividades a ser cumprido, demonstrando que esses momentos são importantes e 
contribuem, sobremaneira, para o processo de orientação. 

Dos 30 alunos que iniciaram a processo de construção do TCC, 20 (67%) 
conseguiram finalizar seus Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso. A 
qualificação foi realizada de forma presencial, no polo de Beberibe no mês de junho 
de 2014, mediante apresentação para uma banca de qualificação, composta por três 
examinadores (o professor formador da disciplina, o orientador e mais um professor 
convidado). Cada aluno, utilizou 15 minutos para explanação e discussão sobre seu 
projeto, sendo 5 para apresentação e 10 para arguição, dos quais 8 minutos foram 
destinados à fala do professor convidado e 2 minutos ao professor da disciplina. O 
orientador acompanhou e observou as considerações. 

Todos os 20 projetos foram aprovados com conceito superior a 7,0. Os 
critérios utilizados para avaliação consideraram a relevância da proposta para o 
curso, viabilidade das atividades em consonância com o cronograma de atividades, 
além da construção dos objetivos e da metodologia, incluindo o instrumental de 
coleta de dados. 

5.3 Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso: a culminância do processo de 
orientação on line  

No bloco final do curso, iniciou-se a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 
Durante o planejamento dessa disciplina buscou-se seguir o mesmo esquema 
utilizado na disciplina Projeto de TCC. Para isso, mais uma vez, as atividades foram 
planejadas objetivando incentivar os alunos a enviarem para a plataforma, os tópicos 
e sub tópicos da monografia a cada semana, por meio do Moodle, no período 
compreendido entre os meses de setembro e novembro de 2014.  

Foram abertos no AVA, fóruns específicos para a comunicação entre 
orientadores, orientandos, professor formador e tutora, objetivando dessa forma 
esclarecer dúvidas, explicar e dar sugestões sobre procedimentos importantes para 
a construção do instrumental da pesquisa e do referencial teórico, orientando-os 
adequadamente, na escrita de suas monografias. Os Fóruns de orientação se 
constituíram como o principal espaço de interação entre professor e aluno na 
elaboração de monografia na modalidade a distância, e a orientação feita através do 
AVA, aconteceu de uma forma mais sistematizada e organizada.  

Foram realizadas 571 postagens, entre os 20 alunos que tiveram seus 
projetos aprovados, orientadores, tutora e coordenação. Destas, 428 foram entre 
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orientadores e orientandos (figura 2), a maioria delas contendo feedbacks de 
orientações, socialização de referências bibliográficas, materiais de estudo, ideias, 
sugestões, experiências e contribuições. 

Orientador Número de postagens nos fóruns 
temáticos de orientação no AVA 

A 55 

B 43 

C 146 

D 52 

E 132 

Total 428 

Figura 02. Quantidade de postagens feitas entre orientadores e orientados de um 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, ao longo da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, ocorrida entre os meses de setembro e 
dezembro/2014. 

Além dos fóruns, foram utilizados outros meios alternativos de comunicação 
como telefone e redes sociais, que vieram somar esforços na tentativa de diminuir a 
distância física entre professores orientadores e alunos. Alguns orientadores 
optaram por priorizar a comunicação por essas vias alternativas, uma vez que os 
dúvidas e questionamentos eram mais rapidamente visualizadas e respondidas, o 
que facilitava a devolutiva das orientações. Isso evidenciou uma diminuição na 
comunicação pela plataforma, conforme mostrada na figura 02. 

Além do mais, ampliou-se para três, o número de encontros presenciais entre 
orientadores e orientandos, o que foi determinante para complementar a orientação 
dada via plataforma e motivar ainda mais o aluno. Para Salvatore (2000), os 
encontros presenciais devem ser constantes e necessários para dirimir dúvidas, 
superar as dificuldades que vão surgindo ao longo do desenvolvimento do trabalho 
de orientação, pois ao se estabelecer uma relação “simpatética” entre o orientador e 
orientando, se promove o respeito e a admiração mútua que tornam agradáveis os 
encontros. Sem o clima de estima e de afeição, as sessões de orientação tornar-se-
ão fadigosas e desestimulantes. 

Dentro desse contexto, foi perceptível a satisfação, o empenho e a dedicação 
dos alunos após os encontros com os orientadores, que duraram cerca de 1 h e 
meia pra cada aluno, e representaram momentos ímpares no processo de 
orientação, pois permitiam a conversa face a face, facilitando o entendimento das 
orientações dadas. Isso nos permite enfatizar que, mesmo que as orientações feitas 
a distância sejam primorosas, os momentos de orientação presencial são 
imprescindíveis e determinantes para as a elaboração do TCC. 

Para complementar o trabalho de orientação, foram realizadas, pelo professor 
formador, durante os dois primeiros encontros presenciais da disciplina TCC, duas 
oficinas:  
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A primeira, que aconteceu durante o 1º encontro presencial, com 8 horas de 
duração, foi intitulada “Oficina de análise e discussão de dados”, onde objetivou-se 
dar suporte aos alunos para que eles se familiarizassem com a prática da análise de 
dados e a discussão dos resultados, através da criação de categorias que 
facilitassem a análise dos resultados, a partir dos objetivos específicos que queriam 
alcançar na pesquisa.  

Na outra oficina, realizada durante o 2º encontro presencial, com duração de 
8 horas e intitulada “Oficina de referências e citações”, buscou-se sanar as dúvidas 
dos alunos sobre como deveriam ser citados os autores no texto e como referenciar 
trabalhos de acordo com as regras da ABNT. 

Subsequentemente, no mês de outubro de 2014, foi solicitado que os alunos 
postassem na plataforma, uma versão preliminar da monografia, de forma que os 
orientadores pudessem sugerir alterações, se necessárias, bem como dar feedbacks 
mais específicos.  

A postagem da versão final dos TCC ocorreu no início de dezembro de 2014, 
com tempo hábil para que os componentes da banca pudessem ler e analisar os 
trabalhos.  

As defesas das monografias, aconteceram no final de dezembro de 2014 e, 
para compor as bancas, foram convidados 8 professores entre especialistas e 
mestres, que se revezaram para acompanhar as apresentações.  Cada aluno dispôs 
30 minutos para a defesa, sendo 15 para a apresentação e 15 para arguição pela 
banca examinadora. Esse tempo, apesar de ser considerado curto em comparação 
ao processo de defesa da modalidade presencial, mostrou-se bastante satisfatório.  

Para dar fechamento ao processo, os alunos tiveram cerca de 20 dias para 
entregar as versões finalizadas, com as correções e considerações feitas pelos 
membros da banca de defesa. 

Considerações Finais  

Os 20 Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos, foram aprovados com conceito 
satisfatório. Esse resultado permite considerar a relevância da interação e das 
discussões nos fóruns, assim como, das relações desenvolvidas entre 
professor/aluno/tutora/grupo durante o processo de construção dos TCC orientados 
via plataforma, como contribuição para o aumento da satisfação e da motivação do 
aluno na disciplina. 

Além disso, a complementação das orientações on line com os momentos de 
orientação presencial entre alunos e orientadores mostraram-se imprescindíveis e 
determinantes para as orientações de TCC, promovendo momentos ricos de 
interação, de troca de informações, superando a ausência física do professor, 
apoiando e motivando os alunos em seus processos de elaboração da monografia.  

O processo de orientação de TCC a distância, apoiado no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA), se bem planejado, pode ocorrer satisfatoriamente. Para tal, 
torna-se imprescindível que os professores orientadores sejam qualificados para 
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orientarem os alunos via plataforma e que os cronogramas sejam elaborados de 
forma a atender todas as demandas provenientes desse processo. 

Ademais, a experiência de orientação de TCC em ambientes virtuais de 
aprendizagem abre novas possibilidades em termos de interação, cooperação entre 
estudantes e produção coletiva de conhecimentos. 

Portanto, o estudo, avaliação e discussão sobre o processo de orientação de 
TCC a distância merece atenção de professores e coordenadores de cursos, no 
intuito de garantir a qualidade dos trabalhos a serem elaborados, bem como a plena 
satisfação dos envolvidos nesse processo. Espera-se com esse artigo, gerar 
indagações que estimulem a realização de outras pesquisas que possam aprofundar 
e enriquecer a compreensão do tema e contribuir para o processo de orientação de 
TCC feito à distância.  
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Resumo – As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, fazem parte do dia a dia
das  pessoas  em suas  diversas  atividades,  fundamentando  assim a  importância  de  sua
adoção, inclusive no processo de ensino e aprendizagem. Aliados a essa realidade está a
facilidade da utilização das TICs pela maioria dos jovens atualmente integrados ao processo
de aprendizagem do ensino médio e técnico, os chamados geração Y. Entretanto, qual a
percepção dos professores quanto à adoção das TICs? Na busca desta resposta este artigo
apresenta como objetivo geral: verificar a percepção dos professores da educação básica
profissional e tecnológica quanto à adoção do uso das TICs antes, durante e após suas
aulas presenciais. Para tanto se adotou a modalidade de pesquisa descritiva com forma de
coleta qualitativa denominada focus group junto a 18 docentes de uma instituição pública
federal que atuam no ensino médio integrado ao ensino técnico. A contribuição da pesquisa
está  nas  condições  didáticas  para  o  envolvimento  e  motivação  dos  alunos  em  buscar
conhecimentos complementares aos temas tratados em sala e principalmente adequar a
prática de ensino aprendizagem, proporcionando, por consequência, profissionais melhor
preparados para o desenvolvimento da região.

.

Palavras-chave: Comunicação, Geração Y, Professores

Educação, alunos e interatividade
Na era da informação e do conhecimento a utilização de recursos tecnológicos é
fundamental  para  a  eficiência  das  atividades  sociais,  sejam  elas  aplicadas  por
organizações ou por indivíduos da sociedade.

A interatividade  que  a  tecnologia  oferece  permite  formas  de  comunicação
mais  eficientes  e  com  menor  investimento  de  tempo,  fatores  extremamente
necessários  atualmente.  Essa  característica  fez  com  que  diversos  tipos  de
organizações  adotassem  uma  grande  variedade  de  recursos  tecnológicos  e  de
comunicação para melhor interação com seus públicos.

A educação é uma das atividades sociais que pode (e deve) se beneficiar
amplamente de recursos da Tecnologia da Informação e da Comunicação – TICs no
processo ensino aprendizagem. Aliados a isso está o conhecimento e domínio de
utilização  das  TICs,  por  seu  público  alvo  –  os  alunos;  e  os  incentivos
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governamentais à cultura e prática da Educação a Distância- EaD, modalidade de
ensino que depende da utilização das TICs para sua operacionalização.

Os alunos que compõem atualmente o ensino médio, técnico e superior, em
sua grande maioria (90%), são os pertencentes a geração Y, definida por Calliari e
Motta (2012), como aqueles que têm capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo:
trabalham,  navegam na internet,  ouvem música,  jogam vídeo  game,  veem tevê,
falam no  celular,  enviam torpedos,  estudam e  ainda  conseguem no  mesmo dia
dormir 8 horas. 

“Não  há  dúvida  de  que  os  recursos  tecnológicos  são  os  grandes
viabilizadores  dessa  capacidade  de  realizar  múltiplas  tarefas  ao  mesmo
tempo.[...] Tecnologia podia ser o sobrenome dessa geração. E a razão é
simples: tecnologia não é um capítulo na vida desse jovem, é a obra inteira
[...]  perto  da  metade  dessa  geração  foi  alfabetizada  de  frente  para  um
monitor e com as mãos sobre um teclado.” (CALLIARI; MOTTA, 2012, p.83).

Alguns  modelos  de  aula  e  de  ensino  estão  em  desalinho  com  as
características  comportamentais  e  mentais  dos  jovens  que  buscam  maior
interatividade  e  mais  atividades.  Uma  pesquisa  da  Fundação  Instituto  de
Administração (FIA/USP) realizada com cerca de 200 jovens de São Paulo revelou
que 99% dos nascidos entre 1980 e 1993 só se mantêm envolvidos em atividades
que gostam. Essa é a primeira geração que não precisou aprender a dominar as
máquinas, mas nasceu com TV, computador e comunicação rápida dentro de casa.
(LOIOLA, 2009)

Os jovens da Geração Y são os  primeiros a  se beneficiar  do  futuro,  pois
chegam  à  vida  adulta  contando  com  uma  série  de  facilidades  que  não  eram
possíveis ou não estavam disponíveis no passado. Além disso, podem contar com
todos os avanços tecnológicos e com as possibilidades de interação imediata e sem
custo  com qualquer  pessoa  no  planeta,  criando  assim mais  condições  para  ser
profissionais competitivos. (OLIVEIRA, 2011)

Mesmo com essa realidade, não são incomuns os casos de professores que
ainda ignoram homericamente a existência de computadores e internet,

“[...] muitas vezes, o que o professor ensina em uma hora na sala de aula
pode ser aprendido em 15 minutos pelo Google [...]  Alguns docentes se
sentem  como  se  a  autoridade  lhes  tivesse  sido  usurpada  pelo
desenvolvimento tecnológico, já que as respostas que só eles e a biblioteca
teriam  agora  está  ao  alcance  de  um  clique  do  estudante”.(CALLIARI;
MOTTA, 2012, p.56).

A  relação  ensino  aprendizagem,  mediante  ao  contexto,  propõem  forte
tendência à utilização das TICs. Bertagnolli  et al.  (2009) defendem que, além da
aquisição  das  TICs,  torna-se  essencial,  para  um  ensino  de  qualidade,  o
desenvolvimento da formação docente aliada a estes recursos tecnológicos. Para
que  esse  processo  de  formação  docente  seja  efetivo,  os  autores  ressaltam  a
importância de desenvolver atividades de acompanhamento, de forma a qualificar e
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desenvolver  habilidades  no  professor  em  relação  a  questões  pedagógicas  e
tecnológicas. Freitas et al. (2008) acrescentam que a questão central atualmente é
aproximar as TICs (meios) de uma educação reflexiva e reconstrutiva (fins).

TICs no processo de ensino aprendizagem
Ao  analisar  o  uso  das  TICs  no  processo  ensino  aprendizagem,  a  Educação  a
Distância tem papel relevante. Nesta modalidade de ensino o professor não está
presente fisicamente na maior parte do tempo que o aluno se dedica aos estudos,
esse é um fator que intensifica a utilização das tecnologias da informação e dos
meios de comunicação. Portanto, essa modalidade de educação traz uma valiosa
bagagem  de  recursos  didáticos  tecnológicos  de  informação  e  de  comunicação
direcionados para o processo ensino aprendizagem, as quais podem ser utilizadas
eficientemente também no ensino presencial.

No  que  tange  as  possibilidades  de  adoção  das  TICs  no  processo  de
ensino-aprendizagem, Moore e Kearsley (2013, p. 128) destacam o uso do  modelo
híbrido.

“[...] o modelo hibrido é bastante popular na educação superior e no domínio
da formação já que permite que os instrutores deem continuidade à prática
da instrução em sala de aula com a qual estão familiarizados e sentem-se
confortáveis acrescentando o quanto de tecnologia desejarem. “

Driscoll  (2002)  relata  que  o  modelo  híbrido,  também  conhecido  como,
blended-learning combina quatro métodos, pelo menos. Entre eles podem estar:

 diferentes tecnologias baseadas na internet, sala de aula virtual, atividades
colaborativas  com  o  uso  de  vídeos,  áudios,  disponibilização  de  materiais
online; 

 abordagens  pedagógicas  combinadas:  construtivismo,  o  behaviorismo  e  o
cognitivismo; 

 tecnologias educacionais integradas: atividades presenciais (face-to-face) em
atividades virtuais offline e online via internet e em mídias áudio visuais;

 interação das tecnologias educacionais com atividades do dia-a-dia, na busca
pela integração das atividades com a prática. 

Este modelo se aproxima cada vez mais de uma posição mais centrada no aluno
e mais sensível  às  suas reais  necessidades bem como do contexto  em que se
insere.  (DUFFY;  DUEBER;  HAWLEY,1998).  O estímulo  da  colaboração  entre  os
participantes  permite  a  troca  de  conhecimentos  e  experiências,  e  acelera  o
aprendizado individual através da construção coletiva de saberes (CHAVES FILHO,
et  al,  2006).  Os  estudantes,  incluindo  os  mais  introvertidos,  “são  impelidos  a
tornarem-se  sujeitos  mais  ativos  dentro  do  processo  de  ensino-aprendizagem”
(FILIPE; ORVALHO, 2008, p. 216). 
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Os docentes  têm um papel  fundamental  em todo  este  processo,  pois,  como
relata Torres et al (2014)

“[...]  ao  adotar  a  internet  no  ensino  presencial,  os  professores  deverão
analisar quais disciplinas serão desenvolvidas no ambiente virtual além de
incentivar e acompanhar os alunos, com o objetivo de tornar esta interação
mais  produtiva,  de  forma  que  ao  adotar  essa  metodologia  sua  aula
presencial  se  torne  mais  atraente  e  interativa.  Neste  contexto,  os
educadores  buscam  desenvolver  o  pensamento  crítico  dos  alunos
estimulando-os na construção de soluções criativas e formação de equipes,
que são competências essenciais no mercado de trabalho. Vale destacar
que ao mesmo tempo em que as tecnologias contribuem para a qualidade,
dinamismo  e  motivação  para  o  ensino  presencial,  também  trazem  a
complexidade para o trabalho docente”. 

Ledesma  (2010)  destaca  a  necessidade  de  um  planejamento  de  aula  mais
detalhado. Nos modelos híbridos os alunos que estão sempre conectados e ávidos
por novidades e momentos de interação. Segundo Smith (2001), alguns educadores
têm  aproveitado  o  tempo  em  sala  de  aula  física  exclusivamente  para  aplicar
atividades práticas sobre o conteúdo visto no ambiente virtual. 

“É relevante dizer que muitas instituições no Brasil ainda seguem o modelo
sistemático de ensino presencial  instrucionista,  onde é estabelecida uma
aprendizagem mecânica por assimilação e repetição de informações,  por
isso,  acaba  afastando  o  aluno  do  pensamento  crítico.  Já  no  ensino  a
distância  os  professores  estão  utilizando  as  teorias  construtivistas,  que
influenciam a aprendizagem através da interação do indivíduo com o meio
em que está inserido”. (TORRES et al., 2014) 

Torres  et  al  (2014)  relatam  alguns  desafios  enfrentados  durante  a
implementação de disciplinas em ambiente virtual:

 mostrar aos alunos que o conteúdo desenvolvido no ambiente virtual possui a
mesma qualidade de seu desenvolvimento em aula presencial; 

 instigar os alunos a assumirem a responsabilidade por seu aprendizado sem
a presença física do professor;

 adaptação  a nova dinâmica de aprendizagem, que requer maior disciplina do
aluno na condução e gestão de seu estudo; 

 capacitar os alunos no que se refere ao gerenciamento do tempo.

A responsabilidade e o gerenciamento de tempo são requisitos necessários que
favorecem  a  diversificação  nos  estilos  de  aprendizagem  (FILIPE  E  ORVALHO,
2008). A modalidade mista de aprendizagem por integrar os avanços tecnológicos
oferecidos na educação à distância com a interação e a participação propiciadas nas
ações de aprendizagem presencial permitem combinações diversas que colaboram
no processo de ensino de alunos com diferentes estilos de aprendizagem.
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Se  o  professor  disponibilizar  materiais  e  recursos  de  pesquisa  via  Web,  ao
mesmo  tempo  em  que  oferece  um  cronograma  de  aulas  convencional  estará
mesclando atividades presenciais  e on-line.  Atividades individuais e colaborativas
também são combinações que neste caso alteram a dinâmica na realização das
atividades.  Consultas  livres  e  conversações  paralelas  em  contraste  a  aulas
expositivas conduzidas pelo docente alternam o aprendizado entre não estruturado e
estruturado. A aplicação prática dos conteúdos envolvendo o cotidiano dos alunos
personaliza uma atividade que seria vista somente em sala de forma padronizada.

Entretanto quando combinamos mídias, tais como: música, vídeos, web, jornais;
possibilitamos aos alunos explorar os conteúdos que podem ser apresentados de
diferentes  formas  mesmo  em  aulas  presenciais.  Isto  permite  adequar  o
planejamento educacional às diferenças individuais.

Metodologia
A modalidade de pesquisa adotada neste estudo foi a descritiva exploratória. Este
método procura saber atitudes, pontos de vista e preferências sobre determinado
assunto,  com o  objetivo  de  tomar  decisões.  Visa  também descobrir  tendências,
reconhecer interesses e outros comportamentos. (PIÑOL, 2011).

A designação da população foi definida como professores do ensino básico,
profissional e tecnológico de uma unidade dos Institutos Federais, durante o período
de coleta. A amostragem foi não probabilística por julgamento. Neste procedimento
de amostragem o pesquisador escolhe os casos considerados típicos da população
(PIÑOL, 2011). Foram alvo da pesquisa 18 professores da instituição.

Para coleta de dados foi utilizada a técnica grupos de foco, por entrevista,
com  instrumento  de  coleta  de  dados  semiestruturado.  “Grupos  de  foco  (Focus
Group) é um método de coleta de dados que consiste na realização de entrevistas
em grupo, conduzidas por um moderador. Tem como objetivo a discussão de um
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tópico específico.” (MATTAR, 1996)
O objetivo do grupo de foco foi diagnosticar a metodologia no processo ensino

aprendizagem  quanto  a  adoção  de  TICs.  Para  tanto  foi  utilizado  um  roteiro
semiestruturado  com  questões  inerentes  ao  tema,  o  qual  foi  aplicado  pelos
integrantes  deste  projeto  de  pesquisa.  As  entrevistas  foram  gravadas  e
posteriormente  transcritas  para  análise  do  conteúdo  e  por  consequência  seus
resultados.

Análise e discussão dos resultados

A  transcrição  da  entrevista  em  grupo  e  sua  respectiva  análise  de  conteúdo
apontaram  que  metade  dos  professores  que  participaram  deste  estudo  utilizam
ferramentas  tecnológicas  para  o  processo  de  ensino,  porém  não  na  mesma
intensidade.

Os docentes citaram como TICs utilizadas: Data Show, simulações em sites,
Internet, TeleDuc, Google Sites, quiz de competição entre equipes, dramatização,
role playing, sites, artigos de periódicos, artigos de revistas, e-mail, telefone, paper,
quadro, pincel atômico, Internet, calculadora, computador, softwares, lousa digital,
Excel, blog, vídeos, filme, texto, pen drive e digitalização.

O uso das TICs pelos professores entrevistados normalmente está associado
a aprendizagem, apelo visual, aula de atendimento, tirar dúvidas, visualização, fazer
um experimento virtualmente, influenciar os alunos a usarem a Tecnologia, debate,
disponibilização  de  material,  fazer  os  alunos  que  não  participam  da  aula
convencional reagirem, desenvolver tarefas específicas em sala de aula, informação
e  comunicação  para  o  aprendizado,  facilitar  encaminhamento  de  artigos  para  o
aluno, se fazer presente não somente em sala de aula, fazer a aula “deslanchar”,
utilizar a Tecnologia de forma que ela possa trazer benefícios ao aluno em termos de
interação, mostrar estilos de obras de arte e danças.

 As necessidades tecnológicas dos docentes entrevistados foram analisadas
em duas perspectivas: a primeira com foco nas habilidades de e a segunda quanto
às TICs que não usam, mas gostariam de usar.

Uma pequena representação dos professores diz ter dificuldade em utilizar
recursos tecnológicos e acreditam que essas ferramentas podem trazer benefícios
ao aluno em termos de interação,  porém não admitem seu uso como essencial.
Entre as ferramentas que os docentes não usam, mas gostariam de usar está a
lousa digital, usar a plataforma do Google conectada no celular, usar o celular como
ferramenta  de  ensino,  usar  o  Moodle  corretamente,  o  aluno  fazer  pesquisar
instantâneas no celular e sistema acadêmico integrado ao Moodle.

No andamento da entrevista ocorrem relatos além daqueles abordados no
roteiro semiestruturado, enriquecendo desta forma a coleta de dados, e que estão
sendo considerados como importantes na pesquisa. 

O  primeiro  deles  são  pontos  negativos  apontados  quanto  ao  uso  de
ferramenta tecnológica, como a sala ficar “cinema” e não haver comunicação entre
aluno  e  professor,  dificuldade  em  fazer  o  adolescente  ficar  focado  apesar  das
inúmeras distrações e o data show engessar a aula tirando o contato visual com o
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aluno.  Neste  ponto  percebe-se  a  necessidade  de  uma  abordagem  tecnológica
pedagógica  fundamentada  no  plano  de  ensino  onde  sejam  consideradas  ações
antes,  durante a  após a aula com objetivos bem definidas,  evitando o uso pelo
simples uso.

Segundo Souza el al. (2010, p.5):

[...]  muitas  vezes  observa-se  no  ambiente  escolar  certa  expectativa  por
parte  dos  professores  quanto  à  vontade  de  utilizar  novos  recursos  da
informática na educação. E essa expectativa às vezes se transforma em
sentimento de insegurança ou de resistência em alterar a prática de ensino,
pois o professor neste novo contexto é desafiado a rever e ampliar seus
conhecimentos  para  enfrentar  novas  situações.  Os  professores  não  têm
experiência em atividades como o uso de tecnologias, assim, parece óbvio
que a formação de professores é totalmente indispensável.

Apesar  da conspiração a favor  para utilização das TICs,  ainda há que se
considerarem  barreiras  a  serem  vencidas,  como  por  exemplo,  a  quebra  do
preconceito  (ou  talvez  desconhecimento)  para  seu  uso,  ainda  existentes  em
indivíduos  de  gerações  que  não  nasceram  na  era  tecnológica  e  de  alta
interatividade.

Professores podem estar inclusos neste público que não tem domínio de uso
das TICs, seja por vir de uma formação educacional direcionada pela autocracia,
seja por falta de oportunidade de conhecimento e utilização.

Considerações finais
Este  estudo  atesta  que  nem  todas  as  TICs  são  utilizadas  pelos  docentes  que
participaram do estudo e aponta o quanto é necessária  à ação pedagógica que
prevê o uso das tecnologias amparado por um processo de conhecimentos destes
recursos por parte dos professores quanto ao uso das TICs; não pelo simples uso,
mas porque estes recursos colaboram para que alunos com diferentes estilos de
aprendizagem cessem um leque maior de recursos. 

A interação destes profissionais às TICs pode ser a mola propulsora para um
processo  de  ensino  e  aprendizagem  com  maior  integração  entre  os  atores
envolvidos e por consequência com resultados mais efetivos. Seja o motivo que for,
cabe  a  estes  profissionais  a  busca  do  conhecimento  necessário  para
operacionalização  das  ferramentas  tecnológicas,  ora  tão  necessária  na  atividade
docente.
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Resumo – O presente trabalho tem por objetivo a apresentação do planejamento 
instrucional do curso virtual “Revisão de Física para o ENEM”, com ênfase no papel 
do designer instrucional e de outros profissionais, bem como das técnicas, teorias e 
tecnologias a serem empregadas no planejamento e criação das atividades do curso. 
Os recursos de design instrucional utilizados foram: mapa de atividades, matriz e 
storyboard, criados a partir de um checklist para coleta de informações e de pesquisa 
bibliográfica. Escolher o ENEM como norteador do curso se deve ao fato de que 
essa prova tem uma abrangência e importância singular. A modalidade a distância 
foi escolhida devido ao baixo custo de aplicação e a sua capacidade de alcance em 
todo território nacional. O trabalho do designer instrucional está diretamente ligado 
ao planejamento e organização, podendo trazer qualidade para o curso, como 
produto final, economia nos custos para a empresa contratante e economia de tempo 
para a equipe de planejamento, desenvolvimento e execução. 

Palavras-chave: Designer Instrucional, Educação a Distância, Ensino de Física. 

Abstract – The aim of this paper was to present the instructional design of the virtual 
course "Physics Review for ENEM", with emphasis of instructional designer and other 
professionals as well as the techniques, theories and technologies to be used in the 
planning and creation of course activities. The instructional design features were: 
activities map, matrix and storyboard, created from a checklist to collect information 
and literature. ENEM was chosen as guiding of this the course due to the fact that 
this test has a unique breadth and importance. Distance education as an instructional 
modality was chosen due to low cost of implementation and its outreach capacity 
nationwide. The work of instructional designer is directly linked to the planning and 
organization, and can bring quality to the course as a final product cost savings for 
the contractor and time savings for staff planning, development and execution. 

Keywords: Instrutional Designer, Distance Education, Physics Education. 
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Introdução 

A Educação a Distância (EaD) acontece quando mestre e aprendiz estão, não 
somente em lugares diferentes, mas também em tempos distintos. Isso, segundo 
Moore (2007), exige técnicas e tecnologias especiais. Assim, de um lado tem-se o 
aspecto positivo do uso da tecnologia na construção do conhecimento e, de outro, o 
perigo da frieza e da falta de afetividade nos relacionamentos desenvolvidos a 
distância. 

A principal ferramenta utilizada na EaD é o computador. De acordo com Valente 
(1997), o computador não é uma ferramenta que ensina o aprendiz, antes, é nele que 
o aluno desenvolve algo e, dessa forma, aprende fazendo. Assim, o presente trabalho 
apresenta o planejamento de um curso a distância, a ser veiculado pela internet via 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), abordando uma revisão de Física para 
alunos do ensino médio e vestibulandos que irão prestar o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). 

São utilizados recursos de planejamento instrucional como o “Mapa de 
Atividades”, o “Storyboard” e a “Matriz de Design Instrucional”, os quais permitem 
nortear todo o desenvolvimento do curso. Na proposição, desenvolvimento e criação 
das atividades práticas e teóricas procura-se contemplar todos os estilos de 

aprendizagem (FELDER; SILVERMAN, 1988). Já na aplicação, propõe-se o uso de 
ferramentas tecnológicas, tornando o curso acessível a todos. 

Filatro (2008) define design instrucional como ação intencional e sistemática de 
ensino que envolve o planejamento, desenvolvimento e aplicação de métodos, 
materiais e tecnologias para promover a aprendizagem humana. O Designer 
Instrucional (DI) tem, nesse contexto, o papel de profissional organizador, ocupando 
a posição daquele que otimiza o tempo e extrai da equipe o máximo de rendimento. 
Ainda segundo Filatro (2008), é da responsabilidade do DI, modificar e alterar um 
modelo pré-existente ou desenvolvido por um professor conteudista visando uma 
solução educacional para diferentes perfis de alunos. 

Os dados referentes ao conteúdo, público-alvo e a especificidade de se 
desenvolver um curso focado no ENEM foram presumidos a partir de entrevistas com 
profissionais da área. Esses dados foram organizados em um checklist que direcionou 
todo o trabalho restante. 

A estrutura do curso como um produto pronto, o conteúdo do mesmo e as 
atividades propostas foram idealizados para o AVA TelEduc por se tratar de um 
ambiente gratuito, de fácil acesso e implementação. O TelEduc é um ambiente para 
criação, participação e administração de cursos na Web. Foi desenvolvido por 
pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Tem como 
elemento central a ferramenta Atividades que distribui ao aluno as tarefas a serem 
desenvolvidas. Outras ferramentas como Material de Apoio, Leituras, Perguntas 
Frequentes, Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, possibilitam o aprendizado de 
conceitos de qualquer domínio do conhecimento (TELEDUC, 2013). 
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O planejamento instrucional do curso é finalizado com a apresentação dos 
diferenciais e os riscos e, consequentemente, algumas justificativas e soluções para 
os riscos apresentados. Essa análise é feita para todas as etapas, desde o 
planejamento até a avaliação do curso, passando pela sua execução. 

 

Apresentação do Curso “Revisão de Física para o ENEM” 

O número de inscritos no ENEM tem tido grande crescimento a cada ano, atingindo a 
marca de 7 milhões de inscrições em 2013 e 8,7 milhões em 2014 (INEP, 2015). Com 
esses dados, percebe-se que o exame se tornou uma das principais formas de 
ingresso em universidades públicas e privadas, em todo o país. Por outro lado, tem-
se a Física como uma disciplina do Ensino Médio com um grande número de alunos 
com dificuldades e dúvidas. 

O que se espera, ao oferecer tal curso, é suprir a necessidade de aprendizagem 
dos conteúdos de Física, num AVA onde o aluno possa aprender no seu ritmo, 
revendo o conteúdo sempre que necessário. Assim, a finalidade do curso “Revisão de 
Física para o ENEM” é revisar o conteúdo de Física do Ensino Médio e conhecer as 
especificidades da prova do ENEM no que diz respeito às questões de Física. 

Para o planejamento, produção e aplicação do curso, são necessários: uma 
secretaria para divulgação e matrícula; uma sala de reuniões; uma sala de aula para 
gravação de vídeo-aulas; computadores; mesa digitalizadora; scanner; impressora; 
filmadora e programas licenciados para edição de vídeo, áudio e texto. Quanto aos 
recursos humanos, são necessários: professor conteudista, para elaborar os textos 
das aulas; fotógrafo e ilustrador, para desenvolver as imagens que irão ilustrar os 
textos; animador e equipe de vídeo, responsáveis pela criação de vídeos com 
explicações mais detalhadas; revisor, para adequação dos textos ao público-alvo; 
designer gráfico, responsável por unir imagens e textos em forma de arquivos PDF 
(ou outras mídias); web-designer, para a criação da interface do curso no AVA e o 
designer instrucional, profissional que busca acompanhar todos os outros 
profissionais, centralizando dúvidas e soluções. 

O curso virtual “Revisão de Física para o ENEM” tem 43 horas distribuídas em 
47 dias, tendo como objetivo geral revisar todo o conteúdo de Física do Ensino Médio 
baseado nas provas do ENEM. Para tanto o curso abrange as seguintes unidades 
temáticas: Cinemática, Dinâmica, Energia, Impulso, Calorimetria, Termodinâmica, 
Óptica, Ondas, Campo Elétrico Uniforme, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo. 

No quadro 1 é mostrada uma perspectiva para os prazos de planejamento, 
implementação e avaliação do curso. 
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Quadro 1 – Cronograma das atividades para implantação do Curso (em semanas) 

FASE Análise Design Desenvolvimento Implementação Avaliação 
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01 X          

02  X X        

03  X X        

04  X X X       

05  X  X X      

06    X X      

07     X X     

08      X X X   

09      X X X   

10       X X   

11       X X   

12       X    

13       X  X  

14       X  X  

15       X  X  

16       X  X  

17       X  X  

18       X  X  

19       X  X X 

20          X 

 

Uma das vantagens da aplicação do curso a distância está no baixo custo 
(Quadro 2). Porém, os gastos necessários para o desenvolvimento são grandes 
devido à utilização de uma equipe multidisciplinar para adequação e desenvolvimento 
de conteúdos (CAMPOS, 2003). Por isso, sugere-se oferecer o curso para o maior 
número possível de alunos e em anos subsequentes, com as devidas atualizações. O 
custo no desenvolvimento e aplicação do curso está diretamente relacionado com a 
quantidade de horas trabalhadas pelos profissionais: designer instrucional, professor 
conteudista, web designer, ilustrador, roteirista, revisor, produtor de mídias entre 
outros. Algumas funções são desempenhadas pelo mesmo profissional, diminuindo, 
assim, os custos. Já os gastos com os tutores variam de acordo com o número de 
alunos e, para esse curso, a proposta é de um tutor para cada 25 alunos. 
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Quadro 2 – Composição dos custos do curso considerando a abertura de 200 vagas 

DESIGN / DESENVOLVIMENTO 

ITEM QUANT. QUANT.(h) V. UNITÁRIO VALOR FINAL 

Designer Instrucional  1 60 R$ 30,00 R$1800,00 

Professor Conteudista  1 60 R$ 30,00 R$1800,00 

Web designer  1 20 R$ 30,00 R$600,00 

Ilustrador  1 10 R$ 30,00 R$300,00 

Roteirista  1 10 R$ 30,00 R$300,00 

Revisor 1 30 R$ 30,00 R$900,00 

Produtor de mídias 1 10 R$ 30,00 R$300,00 

CUSTO TOTAL DE DESIGN/DESENVOLVIMENTO R$6000,00 

APLICAÇÃO 

ITEM QUANT. QUANT.(h) V.UNITÁRIO VALOR FINAL 

Designer Instrucional  1 20 R$ 30,00 R$600,00 

Tutor (responsável por 25 alunos) 8 20 R$ 15,00 R$2400,00 

Suporte TI  1 60 R$ 30,00 R$1800,00 

CUSTO TOTAL DE APLICAÇÃO R$4800,00 

INFRAESTRUTURA DE TI 

ITEM QUANT. V.UNITÁRIO VALOR FINAL 

Computadores 4 R$1500,00 R$6000,00 

Provedor 1 R$5000,00 R$5000,00 

Softwares (Camtasia, Photoshop, Office e Adobe) 4 R$1200,00 R$4800,00 

Aluguel de sala mobiliada por 3 meses 2 R$900,00 R$1800,00 

*CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA DE TI R$17600,00 

GESTÃO / ADMINISTRAÇÃO 

ITEM QUANT. V.UNITÁRIO VALOR FINAL 

Secretária (3 meses) 1 R$1000,00 R$3000,00 

Técnico de TI (3 meses) 1 R$1000,00 R$3000,00 

CUSTO TOTAL DE GESTÃO / ADMINISTRAÇÃO R$6000,00 

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

ITEM QUANT. V.UNITÁRIO VALOR FINAL 

Material de propaganda 1 R$2000,00 R$2000,00 

Impressão e envio de certificados 200 R$5,00 R$1000,00 

CUSTO TOTAL COM DESPESAS DE FUNCIONAMENTO R$3000,00 

TOTAL GERAL R$37400,00 

 

Planejamento Instrucional 

Para se ter uma visão geral de como as aulas devem ser oferecidas no ambiente 
virtual, deve-se usar o “Mapa de Atividades”. Com esse recurso, as aulas podem ser 
planejadas e preparadas antes mesmo de o curso iniciar (FRANCO; BRAGA; 
RODRIGUES, 2010). Esse planejamento leva a uma previsão orçamentária e 
temporal, podendo tornar possível aos profissionais envolvidos, enxergar a 
inviabilidade do curso ou as alterações necessárias para a sua viabilidade. 
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Parte do Mapa de Atividades (Aula 1) do curso “Revisão de Física para o 
ENEM” está apresentado no Quadro 3, abrangendo 5 dias do total planejado (47 dias) 
e 4 horas, pouco menos de 10% da carga horária total (43 horas). Essa aula foi 
escolhida pois demonstra a diversidade de mídias (vídeo e textos) e ferramentas do 
AVA, de forma a contemplar diferentes estilos de aprendizagem do público-alvo. 

 

Quadro 3 – Parte do Mapa de Atividades do Curso (Aula 1) 

Aula/Semana 
(período) 

Aula 1 - 4h - 5 dias 

Unidade  
(Tema principal) 

Cinemática 

Subunidades  
(Subtemas) 

 Velocidade Média 

 Movimento Uniforme 

 Movimento Uniformemente Variado 

 Movimento Circular Uniforme 

 Composição de Movimentos 

Objetivos 
específicos 

1. Diferenciar Média de Instantânea. 
2. Reforçar conteúdos e desenvolver habilidades por meio da resolução 

de exercícios de encontro. 
3. Associar movimentos no vácuo a MUV. 
4. Desenvolver habilidade de Interpretação de gráficos. 

Atividades teóricas e 
recursos/ferramentas 

de EaD 

 Atividade 1: assistir ao vídeo sobre a velocidade dos animais (a ser 
desenvolvido – 10 minutos) 
Ferramenta: Atividades  Recurso: vídeo 

 Atividade 3: leitura do texto sobre introdução à cinemática (a ser 
desenvolvido – 4 a 5 páginas) 
Ferramenta: Leituras  Recurso: arquivo PDF 

Atividades práticas e 
recursos/ferramentas 

de EaD 

 Atividade 2: resolver lista de exercícios sobre “Cinemática” 
Ferramenta: Atividades  Recurso: Arquivo DOC 
Avaliativa: Não   Duração: 2 dias 

 Atividade 4: interagir com o software “Como Resolver” que traz o 
passo a passo da resolução de exercícios. A interação deve ser 
progressiva e a resolução do exercício deve ocorrer com o mínimo de 
recursos oferecidos pelo programa. 
Ferramenta: Atividades  Recurso: editor PPT 
Avaliativa: Não   Duração: 3 dias 
Valor/Peso: 10/2 

 

A Matriz de Design Instrucional é um recurso usado em atividades mais 
complexas, trazendo maiores detalhes a toda equipe multidisciplinar. Para 
exemplificar a sua utilização, no Quadro 4, é mostrada a Atividade Prática 36, prevista 
para a Aula 10 do curso (sobre Eletrodinâmica), que tem por objetivo dar uma visão 
mais ampla sobre dispositivos elétricos, bem como possibilitar uma comparação entre 
eles. 

O Mapa de Atividades traz somente as informações essenciais sobre a 
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Atividade, tais como: “Participar da dinâmica ‘Dispositivos Elétricos’ (detalhamento na 
Matriz de Design Instrucional)”; Ferramenta: Portfólio de Grupo; Recurso: arquivo 
PPT; Avaliativa: Sim (Formativa); Valor/Peso: 10/3; Duração: 2 dias. Já a Matriz de 
Design Instrucional esmiúça os detalhes, possibilitando a compreensão e os trabalhos 
necessários da equipe de planejamento e produção do curso. 

 

Quadro 4 – Matriz de Design Instrucional de uma atividade complexa (Ativ.36/Aula 10) 

Identificação Detalhamento da Atividade 

Aula 10 
Atividade 36 

Descrição / proposta da dinâmica “Dispositivos Elétricos”: 
Utilizar o mesmo grupo da aula 9 (5 alunos) para montar uma apresentação sobre 
“Dispositivos Elétricos”. O grupo deve eleger o líder, que será responsável pela distribuição 
de tarefas e por Associar Item à avaliação. Os dispositivos (resistor, capacitor, gerador, 
receptor, amperímetro, voltímetro e fusível) devem ser divididos pelo líder entre os outros 
participantes (duração de 1 dia até aqui). Cada participante deve criar um arquivo DOC com 
uma descrição resumida (Nome, Imagem, Função e Características) dos dispositivos que 
ficou responsável e disponibilizar esse arquivo no Portfólio do grupo em um novo item com 
o nome: Meus dispositivos-Nome do Aluno (mais 1 dia). O Líder deve organizar todos os 
resumos em um único documento (apresentação em PPT). Esta apresentação deve ser 
anexada no portfólio do grupo em um novo item nomeado: Dispositivos Elétricos. O Líder 
deve associar Item à avaliação (mais 1 dia de duração). 

Objetivo(s): enumerar dispositivos elétricos e suas funções; desenvolver a capacidade de 
pesquisar, filtrar informações relevantes e resumir conteúdos e desenvolver a capacidade 
de trabalhar em grupo e cumprir prazos. 

Critérios / avaliação: (1) Critério na escolha das fontes de pesquisa; (2) Habilidade para 
resumir conteúdos; (3) Coerência na junção dos trabalhos individuais em um único 
documento; (4) Realização da atividade dentro do prazo de acordo com as orientações. 

Tipo de interação: Grupo Prazo: 3 dias Ferramenta(s): Portfólio (grupo) 

Conteúdo(s) de apoio e complementar(es): Arquivo em PDF com dicas de Links e Livros 
para pesquisa (Ferramenta Material de Apoio / Recurso Link). 

Produção dos alunos / Avaliação: 
Produção individual: Cada participante deve criar um arquivo DOC com uma descrição 
resumida (Nome, Imagem, Função e Características) dos dispositivos que ficou 
responsável e disponibilizar esse arquivo no Portfólio do grupo em um novo item com o 
nome: Meus dispositivos-Nome do Aluno. 
Produção coletiva (produto final): O líder deve organizar todos os resumos em um único 
documento (apresentação em PPT). Esta apresentação deve ser anexada no portfólio do 
grupo em um novo item nomeado: Dispositivos Elétricos. 

Feedback: 2 notas (individual e coletiva) – feedback: 10 dias após a data limite de entrega. 

 

O recurso Storyboard (SB) é também necessário para se assegurar uma boa 
comunicação entre os integrantes da equipe multidisciplinar, particularmente 
importante na produção de Objetos de Aprendizagem (OA) autoinstrucionais. Trata-
se de um registro, em forma de texto e figuras, com o intuito de integrar a equipe na 
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produção do OA (FILATRO, 2008). 

Togni (2010) comenta que, com o aumento do uso do computador, faz-se 
necessário o desenvolvimento de materiais didáticos que utilizem recursos 
computacionais. Porém, o desenvolvimento desses materiais exige uma equipe 
multidisciplinar. Segundo Gomes (2010), o SB é uma ferramenta que orienta e facilita 
a comunicação da equipe na construção dos OA. 

O SB apresentado na Figura 1 se refere à quarta tela de um OA denominado 
“Como Resolver”, que direciona o aluno para a resolução autônoma de um exercício, 
tendo para isso, um número mínimo de ajudas programadas no próprio OA, as quais 
podem ser acessadas a qualquer momento e vão desde a interpretação do enunciado 
até o gabarito do exercício. 

 

 

Figura 1 – SB com informações sobre a Tela Enunciado 

 

A Figura 2, por sua vez, apresenta uma versão preliminar do “produto final” da 
Tela Enunciado, construída a partir das informações do SB. 

O SB para a construção do programa “Como Resolver” foi composto pelas 
telas: Inicial, Visão Geral das Telas (parte 1 e 2), Principal, Enunciado, Conceitos 
Físicos, Conceitos Matemáticos, Dicas, Resolução e Gabarito. 
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Figura 2 – Tela Enunciado (ainda em construção) do OA “Como Resolver” 

 

Considerações Finais 

Um dos riscos percebidos nesse trabalho envolve o público-alvo, que deve possuir 
alguns pré-requisitos, tais como conhecimentos prévios básicos sobre o conteúdo, 
autonomia para o estudo independente, dentre outros. Uma divulgação bem clara, que 
explicite esses pré-requisitos, pode eliminar a possibilidade de futuras desistências e 
insatisfações. 

Como o ENEM é aplicado anualmente, uma atualização também anual do curso 
se faz necessária. Isso se torna um fator de risco, já que essa atividade gera gastos a 
cada ano. Porém, com essas atualizações, o curso pode contar com rematrículas, 
aumentando assim o público alvo esperado. 

Para que não surjam problemas de atraso nas fases de planejamento ou de 
execução, devido a membros da equipe que se ausentem, o desenvolvimento do 
curso deve ser bem documentado, mesmo se tratando de um conteúdo de fácil 
acesso. Outra medida necessária é a preparação de uma lista de profissionais 
substitutos. 

Problemas técnicos podem ser evitados com um investimento maior em 
computadores e servidores de qualidade e equipamentos reserva. 

O baixo custo, a reutilização da maioria dos conteúdos desenvolvidos, a 
concorrência mínima e a possibilidade da entrada de novos alunos no decorrer do 
curso são as principais vantagens de se combinar uma revisão para o ENEM e a EaD. 
Essa combinação pode trazer benefícios diretos e indiretos, econômicos e 
pedagógicos, tanto para a instituição que desenvolve o curso como para os alunos. 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

10 

Os pontos fortes são intensificados e os fracos minimizados pelo trabalho do DI 
e pela utilização das ferramentas de planejamento do curso (Mapa de Atividades, 
Storyboard e Matriz de Design Instrucional), conforme demonstrados, pois estas 
garantem uma visão geral, específica e integradora para toda a equipe de 
planejamento e produção do curso. 
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Resumo – Este artigo insere-se no quadro de análises sobre a prática docente do 
tutor a partir do uso dos planos de tutoria no contexto da EAD/UAB. Este, por sua 
vez, é um instrumento que orienta as atividades do tutor tendo como proposta 

nortear suas ações pedagógicas,pontuando suas atividades e guiando os 

procedimentos para o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos. 
O estudo teve como objetivo 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 ensino aprendizagem;como a utilização do plano de tutoria pode aumentar a 
qualidade das interações que contribui para a melhoria do processo de ensino 
aprendizagem; 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. O 
problema discutido refere-se ao questionamento: O plano de tutoria auxilia a 
prática pedagógica do tutor online no processo de ensino e aprendizagem na sala 
de aula virtual? O estudo foi realizado com base na abordagem qualitativa e 
metodologia de estudo de caso. 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, além de organizar a ação 
pedagógica do mesmo na condução do seu trabalho. 

Palavras-chave: Plano de tutoria – tutoria – aprendizagem 

Abstract – This article is part of the analytical framework on the teaching practice 
tutor from the use of mentoring plans in the context of EAD / UAB. This, in turn, is 
an instrument that guides the activities of the tutor having as guide the actions of 
this proposal, punctuating his activities and guiding the procedures for monitoring 
students' learning process. We aimed to analyze whether the mentoring plans are 
effective in teaching the guardian action, and are supporting instruments 
contributing to the process of teaching and learning, and the use of mentoring plan 
can enhance the quality of interactions that helps to improve the teaching and 
learning process; Identify the difficulties encountered by tutors, in interpreting 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 issue discussed concerns the 
question: Mentoring helps plan the pedagogical practice of online tutor in the 
teaching and learning in virtual classroom? The study was based on qualitative 
approach and case study methodology. It was found that one must understand the 
importance and the role that mentoring plays plan for the smooth running of the 
tutor's work because it minimizes the difficulties, in addition to organizing the 
pedagogical action of the same in the conduct of their work. 

 
       Keywords: Mentoring plan - tutoring - learning 
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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. Assim, a responsabilidade desse profissional é apoiar 
os professores, debater, aprofundar temas, contribuir 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 de uma Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), 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 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 
assimilação do conhecimento. Nesta ótica o professor na EAD assume diversas 
funções e se interage a uma equipe multidisciplinar. A docência se realiza em grupo 
incluindo diversas posições docentes como: coordenador docente, professor da 
disciplina e tutores. O entrosamento entre eles é a condição básica para o bom 
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desenvolvimento da docência na EAD. 
 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. E o desenvolvimento desses saberes 
possibilita uma maior interação entre alunos e docentes.  
 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. É a forma de apresentar o conteúdo que ajuda o aprendiz a 
coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-
las com os colegas e com outro professor, até chegar a produzir um conhecimento 
que seja significativo para ele. 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. Para ele a tutoria 
desempenha papel fundamental na EAD, pois apenas o uso do material didático 
pode não garantir a aprendizagem.  

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. Ele ressalta a necessidade da tutoria no sistema de EAD, 
especialmente pela presença do contato humano, como uma exigência do processo 
de ensino-aprendizagem. 

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, 
cordialidade, liderança, capacidade de audição e de aceitação, entre outras.  
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 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. Pois, ele acaba sendo visto pelo aluno como a face 
da instituição, ou seja, os estudantes estabelecem uma relação de proximidade de 
forma que a identidade do curso ou da instituição, na visão do aluno, passa a ser 
criada pelo tutor que o atende. 
 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. Exercendo a função de 
orientação acadêmica, o tutor estimula o aluno, para isto o tutor precisa se guiar pela 
proposta pedagógica que fundamenta o programa onde está inserido. (VÉRAS, 
2007) 

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 
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distância, ao atuar como mediador das interações e problematização dos conteúdos 
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 Instrumentos da Ação Tutorial 

De acordo com Bentes (2009) e Belisário (2006) a produção de material 
didático para a EAD é atribuída a uma equipe que se encarrega da preparação. A 
participação de diferentes equipes contribui para o processo produtivo diferenciado. 
A equipe de autores corresponde aos profissionais que desenvolvem o conteúdo, 
propostas dinâmicas, estratégias e recursos pedagógicos.  Os tutores, por sua vez, 
acompanham os alunos durante o período da atividade.  

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. É preciso planejar, programar, projetar. 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 



 XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 
 

 

6 

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 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 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.  

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 
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lhe atribui uma nota, precisa ter critérios para que tanto o tutor como o aluno saibam 
o que e como 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 caracteriza-se como um 
planejamento, que nas palavras de Libâneo (2011) configura-se em uma tarefa 
docente que inclui previsão de atividades didáticas, objetivos, ou seja, é um meio de 
programar as ações docentes. 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 
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caso (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 terá 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 fortes 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 
 

 
Respostas dos tutores 

Objetivos   7 
Conteúdos   5 
Estratégias de Ensino   3 
Recursos   5 
Avaliação 12 
Cronograma   8 

Fonte: Autora,2015 



 XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 
 

 

9 

 
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. 
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 
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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 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 
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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.  
 

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 



 XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 
 

 

12 

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>. 



 XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 
 

 

13 

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-COADJUVANTE-
PROCESSO-Pg43.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

PROCESSOS FORMATIVOS DE EXTENSÃO NA EAD: 
ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS PARA O 

“INFANTES.COM”  

Tânia Regina da Rocha Unglaub1, Ana Paula Carneiro2, Lidiane Goedert 3, Roselaine 
Ripa 4 

1Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância, 
tania.unglaub@UDESC.br 

2Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância, 
ana.carneiro@UDESC.br 

3Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância 

lidiane.goedert@UDESC.br 

4Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância,  

roselaine.ripa@udesc.br 

 

Resumo – Este trabalho acadêmico trata-se de um relato de experiência sobre um 

curso de extensão universitária desenvolvido na modalidade a distância, pelo 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle no ano 2014. Participaram do 
curso graduandos de cursos de licenciatura, professores da educação básica, pais 
e comunidade em geral que buscam alternativas educativas para crianças da 
atualidade. Eles puderam discutir e fazer reflexões sobre o momento histórico 
cultural que estamos inseridos, bem como construir alternativas de práticas 
pedagógicas à criança que participa do mundo cibernético. Pierre Levy (2007) 
denomina este momento como a era da cibercultura. Marc Prensky (2001) 
considera os nascidos nessa era digital como nativos digitais. Don Tapscott (2010) 
as denomina Geração Y. Nesse projeto denominamos as crianças do contexto atual 
que vivenciam o mundo cibernético no seu cotidiano, como “infantes.com”. A 
metodologia do curso seguiu os princípios da perspectiva pedagógica situada 
apontada por Andréa Filatro (2009). Os resultados do curso de extensão são 
perceptíveis na realização das atividades colaborativas propostas, cujo ápice foi a 
construção de um plano de intervenção pedagógica, bem como a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave: Metodologia da EAD. Prática pedagógica. Extensão em EAD. 
Infantes.com. 

Abstract – This scholarly work is an experiment report about a university extension 
course developed in the distance mode by the Virtual Learning Environment (VLE) 
Moodle in 2014. Among the participants were undergraduate students, basic 
education teachers, parents and community members that seek educational 
alternatives for children today. They discussed and reflected on our cultural 
historical moment as well as on constructing alternatives of teaching methods to the 
children that participate in the cyber world. Pierre Levy (2007) calls this moment the 

mailto:tania.unglaub@UDESC.br
mailto:ana.carneiro@UDESC.br
mailto:lidiane.goedert@UDESC.br
mailto:roselaine.ripa@udesc.br


 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

2 

era of cyberculture. Marc Prensky (2001) considers those who were born in the 
digital era as digital natives. Don Tapscott (2010) calls them Generation Y. In this 
project we call the children of the current context that experience the cyber world in 
their daily lives as "infantes.com". The methodology of the course followed the 
pedagogical perspective principles described by Andrea Filatro (2009).The results of 
the extension course are noticeable in the fulfillment of the collaborative activities 
proposed, whose summit was the construction of a pedagogical intervention plan as 
well as the integration of teaching, research and extension. 

Keywords: Education. Distance education methodology. Pedagogical practice. 
Extension in distance education . Infantes.com 

1 Introdução 

O momento histórico cultural que estamos vivenciando encontra-se cercado de 
rápidas transformações. Uma das causas de mudanças tão velozes é o advento das 
novas tecnologias digitais, em que estamos conectados com diferentes pessoas e 
lugares ao mesmo tempo por meio da internet. Pierre Lévy (2007) denomina este 
momento como a era da cibercultura no qual o ciberespaço, a interconexão dos 
computadores do planeta, tem se tornado muito importante para a infraestrutura de 
produção, transação e gerenciamento econômico. Ele aponta que em breve as 
comunidades virtuais, e tudo que a envolve, farão parte da inteligência coletiva da 
humanidade.  Marc Prensky (2001), que também estuda este contexto,  chama a 
atenção para o fato de que hoje as crianças são nativas digitais, ou, também 
considerados como a Geração Y, como se refere Don Tapscott (2010) aos nascidos 
após 1980 até meados da década dos anos 90.  As crianças do contexto atual 
vivenciam o mundo cibernético no seu cotidiano.  

As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes 
na vida dos indivíduos e da sociedade. A grande inserção dos meios tecnológicos na 
vida cotidiana provoca uma quebra de paradigmas e promove mudanças profundas 
nos processos sociais. E-mails, videoconferências, chats, tabletes, games, já fazem 
parte do dia a dia de milhões de brasileiros, tanto para o trabalho como para o lazer 
e conversas informais.  

A educação é uma das dimensões sociais que se vê envolvida e influenciada 
por esse paradigma e consequentemente estabeleceram-se leis que possibilitam a 
inserção de uma educação mediada por tecnologias digitais na qual o processo de 
ensino aprendizagem se efetive por meio de ambientes virtuais. Com isso se abre a 
possibilidade para que a educação a distância aconteça e enriqueça as práticas 
pedagógicas além do que era possível conceber para o lápis, o livro impresso e o 
programa de televisão gravado e assistido em classe (SINGER, 2007).  

Crianças e adolescentes já são considerados “nativos” dessa era digitalizada. 
Para este curso de extensão os denominamos “infantes.com”. Espera-se que os 
educadores, tanto pais, docentes e outros profissionais que atuam como 
educadores, se preocupem em como proporcionar uma educação que envolva 

http://infantes.com/
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essas crianças que estão inseridos nas práticas da cibercutura. Pupo e Torres 
(2009) mencionam que um ambiente educativo ‘sintonizado’ com seu tempo se 
preocupa em oferecer ambientes enriquecidos para atender a diversos estilos de 
aprendizagem, promover a cooperação e colaboração que combinam o trabalho 
individual com o coletivo no sentido de promover a capacidade de processar e 
criticar novos conhecimentos tomando decisões e assumindo responsabilidades 
perante uns com os outros.  

Além disso, aproveitando as diferenças das potencialidades educativas, de 
linguagem e de manejo, extinguem-se, ou reduzem-se, diferenças de capacidades, 
habilidades ou mesmo de capital cultural entre os educandos, uma vez que existiria 
a possibilidade de desafiar, integrar, valorar, organizar, experimentar e construir o 
conhecimento por meio de diversas situações (SALGADO, 2009).  

Aqui, o educador tem sua prática pedagógica desafiada, não apenas em 
dominar equipamentos e dispositivos de comunicação, mas para tornar o processo 
pedagógico possibilitador da crítica e da criatividade (SANCHO, 2006). O maior 
problema, segundo Kenski (2007), é integrar as tecnologias digitais de modo 
produtivo na escola e na prática docente. O grande desafio é que os professores 
venham a ultrapassar o papel de transmissores de informações para desenvolver 
uma prática pedagógica comprometida com a construção do conhecimento, 
aceitando que já não são os únicos detentores do conhecimento e percebendo como 
as tecnologias digitais fazem parte da vida dos alunos de diversos modos.  

Com o 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 na produção de mensagens.  A 
publicação de blogs, a criação de comunidades no Facebook, a inserção de vídeos 
no YouTube e a oferta de material on-line são exemplos que já fazem parte da 
realidade de muitos estudantes. Nossos alunos necessitam pensar de forma criativa 
e reagir com competência, rapidez e inovação ao ritmo em que se modifica a base 
do conhecimento em nossos dias (TAPSCOTT, 2010).  

São esses desafios que confrontam educadores de todos os níveis, diante 
das perspectivas dos educandos “infantes.com” e das novas possibilidades 
pedagógicas para a prática docente. E é nesse contexto e para fazer frente à 
demanda de professores sintonizados com essa realidade digital que ganha 
importância a organização e proposição de um curso de extensão na modalidade a 
distância para professores, estudantes de cursos de licenciaturas e comunidade em 
geral, que possibilite analisar metodologias diferenciadas, que estimulem a 
elaboração coletiva de uma prática pedagógica voltada para esse novo paradigma. 
O projeto de extensão “Infancia.com X Cultura e Práticas Pedagógicas”, 
desenvolvido em 2014, teve o objetivo de provocar reflexões críticas sobre o 
contexto histórico cultural atual e a prática pedagógica efetivada nas escolas em 
relação aos infantes.com. 
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2 Estrutura e organização do curso de extensão “Infantes.com” x Cultura 
e Práticas Pedagógicas’  

O curso de extensão fez parte de um projeto submetido no Edital a Qualquer Tempo 
01/2013, e foi desenvolvido na modalidade a distância em 2014, intitulado 
“Infantes.com” x Cultura e Práticas Pedagógicas’. O curso foi oferecido no AVA 
Moodle, com carga horária de 60 horas divididas em três módulos. A duração de 
cada módulo foi de 06 semanas. O número de inscritos chegou a 120 de uma 
proposta inicial de 100 participantes. O perfil dos participantes se dividiu entre 
acadêmicos(as) de licenciaturas, profissionais da Educação Básica e comunidade 
em geral. Todos os módulos foram de 20 horas. 

Essa proposta surgiu com base no interesse demonstrado por acadêmicos 
em fóruns de discussões e pela sondagem empírica no contexto atual vivenciado em 
espaços educativos. A sondagem sobre quem são os “infantes.com” proporcionou 
momentos investigativos a todos os envolvidos, bem como a busca por alternativas 
de práticas pedagógicas para a Geração Y, conforme denomina por Don Tapscott 
(2010). 

A temática de estudo e discussão do projeto tem aproximações com as 
concepções formativas previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia - 
(PPC) na modalidade a distância, oferecido pelo Centro de Educação da Distância 
da UDESC (CEAD/UDESC). Vincula-se também à proposta do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – (PDI) que prevê a indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão, para ter melhores condições na produção do conhecimento. 
Por isso, o aspecto do ensino possui articulações com algumas disciplinas para as 
quais a equipe executora possui credenciamento e/ou fez parte da elaboração de 
material didático do curso, tais como: cadernos pedagógicos, webaulas e outros 
objetos de aprendizagem. A pesquisa volta-se para o estímulo à dúvida e aos 
problemas que emergem da prática social. A extensão, por sua vez, foi concebida 
sob a perspectiva da produção do conhecimento.  

Para uma maior articulação com o ambiente acadêmico, e visando provocar 
reflexões críticas sobre o contexto histórico cultural atual e a prática pedagógica 
efetivada nas escolas em relação aos “infantes.com”, esse projeto de extensão está 
vinculado ao grupo de pesquisa 'Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade' 
CNPq/UDESC' e ao Laboratório de Educação Linguagem e Arte da UDESC, 
vinculado ao Centro de Educação a Distância (CEAD), configurando um espaço de 
interface entre grupos de pesquisas, extensão e atividades de ensino.  

2.1 Do objetivo e metodologia do curso 

O curso de extensão teve como objetivos proporcionar momentos de reflexão e 
discussão sobre a historiografia da educação brasileira para analisar a cultura e 
prática pedagógica das escolas catarinenses em relação ao infante.com; conhecer 
algumas perspectivas metodológicas da educação a distância, para pensar em 
possibilidades de construção para prática pedagógica dos “infantes.com” e  elaborar 
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propostas pedagógicas para o infante.com para contribuir com a 
formação do cidadão ético, responsável, critico, reflexivo e criativo. 

A metodologia foi desenvolvida na perspectiva defendida por Andréa Filatro 
(2009), que compreende a aprendizagem como fenômeno social, e que a construção 
dos saberes é muito mais do que a ação individual de obter informação a partir de 
um corpo de conhecimentos. Faz parte de um processo dialético que envolve 
interagir com outras pessoas, ferramentas, e o mundo físico que existe dentro de um 
contexto histórico com significados. 

 Com base nessa metodologia, as atividades do curso de extensão foram 
propostas para possibilitar a construção do conhecimento de forma coletiva, 
permitindo, aos cursistas, serem co-autores das alternativas pedagógicas 
construídas coletivamente. No AVA Moodle os cursistas assistiram webaulas, 
acessaram textos digitalizados, entrevistas e outros recursos midiáticos. As 
interações assincrônicas ocorreram por meio de atividades colaborativas em forma 
de fóruns e wikis. A tutoria online buscou desenvolver uma prática pedagógica, no 
sentido proposto por Lina Morgano (2011), quanto ao “estar-junto” no processo de 
mediação, motivação e possibilidades de interação.  

Os módulos foram organizados de maneira a permitir que os participantes se 
familiarizassem com o contexto histórico-cultural e social das crianças que ocupam 
os bancos escolares na atualidade, especificamente no que respeita a seu 
conhecimento prévio e interação com a era digital. Para isso, os módulos do Curso 
foram organizados da seguinte forma: 

O módulo I – “Culturas e práticas pedagógicas” - focou na Cultura e nas 
Práticas Pedagógicas no contexto historiográfico da educação brasileira. Portanto, 
neste módulo buscou-se analisar a cultura e a prática pedagógica das escolas 
catarinenses em relação ao 'infantes.com', com base no contexto histórico cultural 
vivenciado na atualidade. Para construir este conhecimento foram disponibilizados 
dois fóruns de discussão sobre essa temática, fundamentados em textos, vídeos e 
análise do cotidiano escolar. 

O módulo II – denominado “Alternativas metodológicas da EAD para a 
infância.com” - caracterizou-se pela familiarização com as metodologias da 
Educação a Distância visando desenvolver o pensar nas possibilidades de 
construção de práticas pedagógicas focadas nos 'infantes.com'. Para que os 
participantes focassem essa direção foram disponibilizados para pesquisa na 
midiateca, vídeos e textos abordando a temática proposta. Os alunos participaram 
do fórum 'Discutindo possibilidades de metodologias em EAD para a infância' e 
construíram um artigo colaborativo pela ferramenta Wiki. 

O módulo III – “Construção coletiva de práticas pedagógicas para o 
'infantes.com” - buscou envolver os alunos na construção coletiva de práticas 
pedagógicas para o “infante.com”. Fundamentado nos estudos dos módulos 
anteriores, este módulo propiciou, como atividade teórico-prática, a elaboração de 
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um plano de intervenção docente, através do qual os participantes socializaram seu 
entendimento da temática, valendo-se dos novos conhecimentos. 

2.3 Da avaliação do Curso 

A avaliação foi projetada para produzir um feedback tanto dos cursistas quanto da 
equipe executora do projeto. Para o público-alvo a avaliação das ações do Programa 
de Extensão ocorreu pelos diálogos reflexivos e interativos, bem como pela 
realização de atividades interativas como parte da avaliação processual e contínua 
dos participantes. Foram utilizados instrumentos de avaliação no espaço virtual 
através de questionários, relatos das atividades, construção de wiki, participação em 
fórum e criação de propostas pedagógicas coletivas.  

A avaliação pela equipe de execução se deu por meio de análise crítica e 
reflexiva sobre a clareza dos objetivos, resolução dos problemas e negociação dos 
objetivos. O diálogo e interação entre os participantes da equipe, para avaliar o 
programa de extensão, aconteceu por meio de comunicações síncronas e 
assíncronas do AVA - Moodle. Para isso foram utilizados fóruns de discussões, 
chats e webconferências e a elaboração de um relatório coletivo pela ferramenta 
wiki.  

3. Dos resultados do desenvolvimento do Curso 

Os três objetivos previstos no curso se mantiveram ao longo das atividades 
propostas no curso de extensão a distância, foram alcançados, além de terem 
norteado as ações de ensino, pesquisa e extensão. 

A integração acadêmica com a articulação entre ensino e pesquisa se deu de 
forma satisfatória. A temática de estudo e discussão proposta durante o curso de 
extensão tem aproximações com as concepções formativas previstas no Projeto 
Pedagógico do Curso de Pedagogia na modalidade a distância, oferecido pelo 
CEAD/UDESC. Também se pode observar que houve integração entre áreas do 
conhecimento, ou seja, a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Esses 
puderam ser observados na elaboração do plano de intervenção e nas participações 
nos fóruns de discussão e nos materiais disponibilizados para estudo. A seguir 
registramos alguns depoimentos dos participantes nos momentos de avaliação que 
indicam essa articulação e as contribuições do curso para sua formação: 

A participação nesse curso me permitiu muitas reflexões, conceitos novos e até 

mudança de atitudes. Aprendi muito com os professores que acertaram muito na 

escolha dos textos/artigos/autores e também com os colegas. Foi muito significante 

para mim. Já está refletindo positivamente nas minhas práticas docentes atuais, 

inclusive, permito que meus alunos utilizem os seus celulares em sala pra fins de 

pesquisa, visto que a escola que leciono não possui sala informatizada (Depoente 

1). 

A participação no curso Infantes.com X Culturas e Práticas Pedagógicas 

oportunizou refletirmos sobre o contexto histórico cultural da cibercultura e 

ciberespaço que estamos vivenciando, suas implicações em relação as crianças 

nascidas nesta era, bem como compreendermos as inúmeras ferramentas que podem 
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ser aplicadas na construção dos saberes destes educandos, valendo-se da 

metodologia de EAD(Depoente 2). 

Segundo os PCN, a educação pode contribuir para diminuir diferenças e 

desigualdades, na medida em que pode acompanhar os processos de mudanças, 

oferecendo formação adequada às novas necessidades da vida moderna. Dentro 

desse contexto o curso foi muito bom, e proporcionou um conhecimento significativo 

e nos motivando a buscar outras formas de pensar a ação pedagógica e a pesquisar 

para buscar novos conhecimentos(Depoente 3). 

É importante destacar que o material construído pelos cursistas, bem como as 
reflexões nos fóruns proporcionam ricas informações para outras ponderações e 
relatos de experiências que abrem janelas para pesquisas e publicações científicas. 

Esses puderam ser observados na elaboração do plano de intervenção e nas 
participações nos fóruns de discussão e nos materiais disponibilizados para estudo. 
A seguir registramos alguns depoimentos dos participantes nos momentos de 
avaliação que indicam essa articulação:  

 

O curso foi de grande valia e aprendizado por que consegui integrar conhecimentos 

do curso com as demais disciplinas de pedagogia, principalmente da 7a fase, com a 

realidade vivenciada na família e na praticidade interdisciplinar com meus alunos 

na escola em que atuo(Depoente 4). 

Com certeza, aprendemos de forma coletiva muitas coisas que vão somar em nossas 

vidas tanto na carreira docente como pessoal. A questão do uso das mídias digitais 

é uma necessidade para a aprendizagem sim, desde que usadas com precisão, 

entretanto tudo precisa ser refletido em quais finalidades esses recursos são 

significativos. Falo isso porque de nada adianta um professor levar os alunos para 

a sala de informática apenas para jogar para passar o tempo, ou porque naquele 

dia não está a fim de dar aula; fatores como esses envolvem seriedade e nos faz 

refletir sobre o que queremos com as TICs. No mais, tenho só a agradecer a todos 

os professores, colegas e organizadores do curso que nos contemplaram com 

conteúdos muito ricos capazes de nos fazer mudar e rever conceitos em todos 

nós(Depoente 5).  

Quanto aos resultados efetivos obtidos para o público-alvo do curso de 
extensão observamos estes foram satisfatórios, pois 70% dos cursistas que 
iniciaram o curso receberam certificado de conclusão. Os depoimentos a seguir 
atestam a efetividade deste curso. 

O curso me proporcionou esclarecimentos, atendeu muito bem minha expectativa e 

meus objetivos. Trouxe reflexões sobre como construirmos alternativas 

metodológicas que podem ser trabalhadas com as crianças num momento de tantas 

e rápidas transformações(Depoente 6).  

O curso contribuiu consideravelmente, na perspectiva de mudança de olhar e 

enfrentamento da realidade virtual em que estamos inseridos, de maneira a 

transformar a concepção do mundo virtual em que nos encontramos, muitas vezes, 

inseridos. Os fóruns disponibilizados nos permitiram trocar ideias e conhecer 

realidades variadas, agregando positivamente na construção desse novo olhar que 

se é necessário ter para que mudanças de conduta se efetivem(Depoente 7). 

Com referência ao impacto científico esperado, o projeto de extensão 
contribuiu para fomentar discussão de conceitos ainda ausentes no conteúdo 
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programático das disciplinas curriculares, e proporcionou materiais para serem 
analisados e publicados em eventos e periódicos científicos a partir do ano 2015.  

Na área social o grande impacto foi a abertura de perspectiva relativa à forma 
de se pensar o “infante.com” repensar a metodologia educacional que contemple as 
necessidades criadas pela exposição e familiaridade dessa faixa etária com os 
recursos e cultura tecnológicos dessa era digital. Isso acontece mesmo antes de seu 
ingresso no cotidiano educacional formal. Foi possibilitado aos cursistas fazer 
reflexões e elaborar planos de ação educativa para o “infante.com” e assim 
contribuir para a educação das crianças e adolescentes que utilizam as tecnologias 
digitais da informação e comunicação em seu dia a dia. A seguir, um dos 
depoimentos que ilustra estas afirmações. 

 

O curso contribuiu para a reflexão, busca de alternativas pedagógicas, e mudança 

de olhar e enfrentamento a realidade virtual em que estamos inseridos. Os textos 

disponibilizados e atividades propostas nos conduziram a uma reflexão sobre o 

contexto histórico social que estamos inseridos e nos motivou a pesquisar e 

construir alternativas pedagógicas para as crianças que vivenciam este mundo 

digital (Depoente 8). 

Outro aspecto positivo foram as constantes avaliações durante o curso, pois 
permitiu identificar algumas sugestões e definir algumas ações futuras. Foi 
identificado um expressivo interesse na temática do curso, motivo pelo qual, o 
programa para 2015, descrito na conclusão, buscará atender essa demanda. Além 
disso, ficou a sugestão de ofertar mais cursos de extensão com temáticas afins, em 
acordo com as necessidades dos profissionais de educação. 

Espero que mais cursos como esse nos sejam ofertados como complemento para 

nossa bagagem profissional e pessoal(Depoente 9).  

Ainda na perspectiva da avaliação foram identificadas algumas necessidades, 
como: manter um chat de dúvidas; realizar webconferências; intensificar as 
atividades que precisam da interação dos grupos. Identificou-se, também, que a 
utilização da midiateca foi muito apreciada, com destaque nos links apontados para 
pesquisa e entrevistas de autores da área. Por essa razão, sugere-se o incremento 
de materiais disponibilizados neste espaço, na forma de hipertexto, webconferências 
e videoaulas.  
 
4 Algumas Considerações e Perspectivas  

Os objetivos propostos na elaboração do curso foram alcançados, pois as 
peculiaridades e características do público-alvo foram adequadamente 
contempladas na sondagem prévia. O cronograma previsto foi executado sem 
alterações ou ajustes.  

As readequações que se fizeram necessárias ocorreram a partir das 
avaliações dos participantes ao final de cada módulo bem como das observações da 
equipe executora. O resultado foi a elaboração de algumas atividades tais como: 
possibilidade de participação em fóruns de dúvidas específicos para cada módulo; 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

9 

disponibilização de fóruns para a formação dos grupos no próprio ambiente; inclusão 
de atividades de maior interação através de ferramentas do AVA Moodle, para 
elaboração de um plano de intervenção em grupo, de forma colaborativa, com a 
finalidade de contemplar as necessidades do 'infante.com'.  

Ao ser divulgada a disponibilização do curso houve uma demanda além do 
previsto. A previsão inicial era o atendimento de 100 pessoas, mas o número de 
inscritos no segundo dia de inscrições foi de 237. As inscrições foram encerradas 
precocemente e o número de participantes foi ampliada para 120. O atendimento a 
um número maior de alunos comprometeria a qualidade de atendimento e o alcance 
dos objetivos propostos pelo curso.  

Notou-se que 70% dos cursistas que iniciaram o curso receberam certificado 
de conclusão. O maior percentual de evasão aconteceu durante a oferta do Módulo 
I. A análise das razões da evasão acentuada durante o Módulo I permitiu fazer 
relação com a ocorrência das ações do curso de extensão com os compromissos do 
curso de Pedagogia e com as demandas profissionais dos docentes relacionadas 
com o final do semestre letivo, tais como provas, avaliações escolares, fechamento 
de notas, entre outros. 

Observamos como positiva a ampla participação dos cursistas nos fóruns e 
atividades propostas. Também o fórum de avaliação registrou várias solicitações de 
continuidade do curso. Também destacamos como positiva a participação da equipe 
executora na elaboração e acompanhamento das atividades propostas nos módulos. 
Também é importante mencionar a participação de três membros de instituições 
externas, todos com titulação de nível doutoral e experiência na área.  

A realização deste curso de extensão proveu a experiência necessária à 
elaboração de um Programa de Extensão para 2015, intitulado 'Perspectivas das 
metodologias da EAD para a construção da cidadania em diálogos entre cultura, 
mídia e infância no contexto atual', submetido ao Edital PAEX 03/2014, e já está em 
andamento. Esse programa é composto por três ações. A primeira ação seguirá 
temática similar a do projeto ora concluído, tendo como título: 'Alternativas 
metodológicas da EAD e a construção da cidadania dos infantes.com'. Os resultados 
positivos obtidos nesse projeto se devem a um adequado estudo prévio do público-
alvo e suas necessidades práticas, bem como o comprometimento da equipe 
executora com o sucesso dessa ação de extensão.  
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Resumo – O presente artigo relata a experiência de formação continuada a 
distância de profissionais referência de estágio do curso de Pedagogia a Distância 
da Universidade do Estado de Santa Catarina, oferecido em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Além de discutir as presenças e ausências 
da modalidade a distância no texto final da Conferência Nacional de Educação 
2014 (CONAE 2014) e no atual Plano Nacional de Educação (PNE), o artigo toma 
a ideia de formação continuada de educadores como possibilidade de 
entrecruzamentos dialógicos entre a universidade e as instituições acolhedoras do 
estágio curricular supervisionado, a fim de superar distanciamentos institucionais 
na medida em que patrocina cenários de conversação afetos aos educadores do 
ensino superior e aos profissionais da educação básica. Inspirada no conceito de 
dialogia e polifonia de Bakhtin, a organização pedagógica do curso de formação foi 
estruturada para que profissionais da universidade e das instituições das primeiras 
etapas da educação pudessem entrecruzar saberes e fazeres, além exercitar 
momentos de alteridade institucional. 

Palavras-chave: Educação a distância; Formação continuada; Profissional de 
estágio 

Abstract – The following article depicts the experience of continuous distance 
formation associated to professionals which are reference in internship at the 
Faculty of Distance Education in University of the State of Santa Catarina, offered 
in partnership with "Universidade Aberta do Brasil" (UAB). In addition to discussing 
the presence and absence of the distance mode in the final text of the National 
Education Conference 2014 (CONAE 2014) and the current National Education 
Plan (PNE), this article takes the idea of educators' continuing education as a 
possibility of dialogical crossovers between the university and the welcoming 
institutions of curricular supervised training, in order to overcome institutional 
distancing in that it sponsors conversational scenarios related to higher education 
educators and basic education professionals. Inspired in the concept of Bakhtin's 
dialogy and polyphony the graduation course pedagogic organization was 
structured to make college's professionals of first education phases share 
knowledge and experiences, besides experiencing different professionals points of 
view. 

Keywords: Distance education; Continuous formation; Internship professional. 

1. Introdução 

A rodada de compressão tempo-espaço provocada pelo novo ciclo de reprodução 
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sociometabólica do capital (MESZAROS, 2002) trouxe no seu bojo uma condição 
existencial inaudita de hiperaceleração da vida como um todo, na modernidade 
tardia (GIDDENS, 2001, HARVEY, 2009). Não é demais dizer que experimentamos 
cotidianamente uma voraz constrição espaço-temporal, que talvez possa ser 
resumida na expressão certamente mais usada nos nossos dias: “não temos 
tempo!”. E todos nós, como poetas Virgilius atuais, lamentamos porque “fugit 
irreparabile tempus”1. 

Essa é a expressão da nossa Era, ou como disse Walter Benjamin, “o tempo 
de agora” (2012, p. 251). Nele, a sensação que temos é de aceleração do ritmo de 
vida na mesma proporção em que o mundo parece encolher a nossa volta, de forma 
que a impressão que se tem é que o tempo parou no presente e, passado e futuro 
estagnaram, na medida em que todas as coisas parecem cada vez mais efêmeras 
(HARVEY, 2009).  

Esse é um tempo que exige profundas reflexões sobre a vida como um todo 
e, em particular, sobre a educação. Nesse contexto, alguns pares dialéticos 
provocam questionamentos e decisões, tais como real versus virtual, distância 
versus presencial, efêmero versus permanente, simultâneo versus assíncrono, 
dentre outros. Chamamos de pares dialéticos porque convivem num mesmo espaço-
tempo em constante contradição, pois são produtos das lides humanas em seu 
cotidiano que, como disse Michel de Certeau, é inventado com mil artes de fazer e 
com “mil maneiras de caça não autorizada” (CERTEAU, 2009, p.41). Neste sentido, 
tais pares não podem ser compreendidos como dualidades ou oposições formais, 
mas imbricados e implicados em práticas diárias de (re)significação do mundo. E é 
por isso que temos real e virtual disputando o mesmo tempo histórico, assim como 
apocalípticos e integrados2, sem nos esquecer, é claro, da grande contradição dos 
afetos fugazes de milhões de “amigos” nas redes sociais e a mais dura e profunda 
solidão que aflige o sujeito hodierno.  

Assim como na vida contemporânea, no campo da educação tem se 
apresentado outros pares dialéticos; e muita pena tem sido gasta para se 
argumentar em favor de uma ou de outra antinomia. Exemplo disso é a histórica e 
infrutífera polêmica se a formação inicial e continuada de educadores deve ser 
presencial ou a distância. Esse é um típico caso de discussão tão estéril quanto a 
que propõe o fim do livro impresso por conta do e-book ou do surgimento de 
narrativas transmidiáticas; a realidade, no entanto, é que nunca se vendeu tanto livro 
quanto agora. Da mesma forma, é inútil discutir se a formação a distância, via 
moocs, e-larning, online ou outra buzzword congênere, vai por fim às escolas e às 
classes presenciais.  

                                                 

1 Verso do poeta latino Virgilus. Em tradução livre: “o tempo voa”; no original: “foge, irreparavelmente, 
o tempo”. Geórgias. Livro II.  

2 Menção às antinomias que formam o livro de Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (Perspectiva, 
1993). No original, Apocalittici e integrati (Itália, 1964).  



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3 

Entretanto, é certo também que os defensores da educação exclusivamente 
presencial tem historicamente saído em vantagem, na medida em que tem 
conseguido inscrever em documentos oficiais importantes algumas restrições ao 
ensino a distância ou, na melhor das hipóteses, ignorado o seu potencial. Essa 
condição é perfeitamente constatável nas várias edições da Conferência Nacional de 
Educação (CONAE) e no atual Plano Nacional de Educação (PNE). 

Apesar de se constituir como um relato de experiência sobre uma proposta de 
formação continuada de profissionais referência de estágio, no âmbito do Curso de 
Pedagogia a Distância da UDESC, este trabalho procura problematizar também a 
questão das ausências da Educação a Distância (EaD) nos últimos documentos 
oficiais da educação brasileira, procurando, a partir deles, constatar o quanto ainda 
falta para que a EaD brasileira encontre seu caminho como programa de Estado. 

2. Notas sobre a presença das ausências da EaD nos últimos 
documentos oficiais da educação brasileira 

Ainda que não caiba aqui um estudo completo sobre a presença das ausências da 
EaD na CONAE 2014 e no novo PNE, vale chamar a atenção para algumas 
questões, pois esses são os documentos que influenciam sobremaneira as políticas 
educacionais brasileiras em todos os seus níveis, etapas e modalidades.  

Embora o documento final da CONAE 2014 pareça ter superado as restrições 
impostas à modalidade a distância do texto de 2010, quando afirmava que a 
“formação inicial deverá se dar de forma presencial (...) pode, de forma excepcional, 
ocorrer na modalidade de EAD” (CONAE, 2010, p. 83, grifo nosso), o documento 
atual permanecesse omisso quanto ao potencial da EaD e não incentiva sua 
conversão em política de Estado.  Mesmo que este texto não recrimine a 
modalidade, tampouco enfatiza o uso desta importante ferramenta de 
democratização de acesso ao ensino superior brasileiro e sua premente 
interiorização, cujo déficit é histórico. É sintomático a palavra distância aparecer 
apenas duas vezes em um texto de mais de cem páginas, sem qualquer menção na 
apresentação e na longa introdução. A primeira surge na proposição 23, do eixo II, 
que fala da “EAD, no âmbito das escolas do sistema prisional” (CONAE, 2014, p. 
40); e a segunda ocorrência se dá no contexto do eixo IV, proposição e estratégia 
2.14, que fala do estabelecimento “programas de apoio que assegurem o acesso e a 
permanência dos estudantes nos cursos de graduação presenciais, semipresenciais 
e a distância” (2014, p.72). E é só. Enquanto correlato de educação a distância 
pública, o sistema UAB aparece deslocado no Eixo VII, proposição 3, estratégia 
3.16, que fala em redefinir “as formas de financiamento dos polos da UAB, de forma 
a garantir os percentuais deste financiamento, de responsabilidade da União” (2014, 
p.111). Essa “aparição” da UAB é totalmente estranha no conjunto do documento, 
pois se há ênfase na necessidade redefinição do financiamento dos polos, é porque 
de alguma forma devem ser importantes; logo, seria coerente que o documento 
recomendasse, além de políticas de expansão, institucionalização e, sobretudo, 
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conversão do sistema UAB em política de Estado, em vez de ficar na dependência 
deste ou daquele governo e sujeito à volatilidade da política partidária. 

O caso do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), 
é outro exemplo da omissão da qual falávamos antes. Mesmo reiterando que não 
seja intenção aqui um estudo minucioso da presença da EaD no Plano que vai reger 
a educação brasileira por uma década, vale levantar algumas reflexões, embora de 
antemão não se possa muito falar de presença, mas de ausência, como é o caso.  

Para se ter uma ideia de como a EaD, enquanto política de Estado, não está 
contemplada no PNE, uma pesquisa rápida na lei denuncia que a palavra distância 
aparece apenas em quatro ocasiões. Se pelo menos é o dobro da CONAE 2014, 
nem por isso é mais auspicioso. A primeira aparece na estratégia 10.3, e se refere 
vagamente à “educação na modalidade a distância”, como desdobramento da meta 
10, que trata da oferta de 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos 
ensinos fundamental e médio (integrado). O texto é tão vago que não se sabe nem 
como oferecer e muito menos como se pode implementar a integração de tais 
cursos, haja vista a variedade de modalidade citadas na referida meta, tendo que 
considerar “as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade a distância” 
(BRASIL, 2015). Vamos analisar adiante a segunda ocasião. A terceira aparição 
(estratégia 12.20) se dá no contexto do financiamento do FIES, incluindo nele os 
alunos matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, o que é um 
verdadeiro avanço, pois ao menos a lei passa a reconhecer a isonomia entre os 
estudantes. Na quarta, e última vez, a palavra distância aparece na estratégia 14.4, 
que fala da vaga expansão da pós-graduação usando recursos da educação a 
distância. Voltamos agora à segunda aparição, pois ela é importante na medida em 
que prevê a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância. Conquanto não se diga quem deva assumir 
esse compromisso, sob qual rubrica ou mesmo como se deve implementar tal 
expansão, ainda assim a EaD é de alguma forma contemplada, embora frise-se que 
nos limites da educação profissional e técnica. 

Como se pode ver, sobre a formação inicial e continuada a distância em nível 
superior, há uma completa omissão no PNE. Mesmo o caso do da UAB, um 
programa estratégico do governo atual, que vem manifestando seu esgotamento 
com cortes substanciais e deflagrando uma ampla crise de sustentabilidade desde 
final de 2014, aparece acidentalmente - como na CONAE 2014 - apenas uma vez, 
no contexto da estratégia 12.2, que fala da ampliação da oferta de vagas no ensino 
superior, sem discriminar mais nada, ficando-se sem saber sequer se o sistema UAB 
de fato vai sobreviver. Infelizmente, sua agonia atual não dão bons sinais vitais. 

E é assim que a EaD tem sido tratada em dois documentos altamente 
importantes e estratégicos para o desenvolvimento e incentivo da formação inicial e 
continuada para o próximo decênio, o que nos permite reiterar que o par dialético 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

5 

presencial versus a distância, no caso brasileiro, está polarizado a favor do 
presencial, não se permitindo vislumbrar suas imbricações e implicações mútuas e 
alimentando aquela polêmica estéril a que nos referíamos antes. Por outro lado, 
repetindo o aforismo atribuído a Galileu, “eppur si muove”, vai seguindo a EaD 
tupiniquim sem um plano institucional nacional ou mesmo uma política pública  que 
lhe dê sustentabilidade. Tanto melhor para os que a tem como espetáculo e/ou fatia 
de mercado na indústria cultural (ADORNO e HORKHEIMER, 1997). Enquanto isso, 
o setor público brasileiro estertora para oferecer míseros 16 % de matrículas (brutas) 
na EaD (BRASIL, 2014b). 

Todavia, enquanto o mundo oficial não se espelha no movimento dinâmico da 
sociedade em atendimento das demandas que dela emergem, seguem os 
educadores do mundo real tentando dar fôlego a programas de EaD, seja de ensino, 
pesquisa ou extensão, procurando militar (aqui no sentido gramsciano) a favor da 
multiplicação da oportunidade de estreitamento de diálogos entre a universidade e 
as instituições que lhe são parceiras na formação inicial e continuada de 
educadores, a fim de superar dicotomias entre esses dois mundos tão distantes. Isso 
porque, como explica Iria Brzezinski, “o mundo real e o mundo oficial, têm 
representantes que se mantêm vivos, tomam partido, defendem princípios e 
propostas, resguardam convicções, alinhados a ideários distintos construídos ao 
longo da história de cada um.” (2010, p.186)  

A experiência de formação que passamos a apresentar se insere neste 
contexto de militância a favor de duas causas que consideramos importantes: a 
proliferação de boas práticas em EaD e a promoção de diálogos entre a 
universidade e as instituições acolhedoras do estágio curricular supervisionado, 
sobretudo com os professores, supervisores, gestores e outros protagonistas que na 
proposta de estágio do Curso de Pedagogia a Distância da UDESC são 
denominados de profissionais referência de estágio.  

3. Experimentando dialogismos com os profissionais referência de 
estágio a partir da formação continuada em EaD 

Em 1996, o professor Pedro Demo causou constrangimento nos meios universitários 
brasileiros ao dizer que a “extensão é a má consciência da universidade” (DEMO, 
(1996, p. 21). Entretanto, essa afirmação apenas expressou o que já se sabia e sabe 
sobre o completo afastamento da universidade da sociedade, sobretudo das 
instituições que, via de regra, servem-lhe de campo de estágio para a licenciaturas. 
De modo que, historicamente, a universidade brasileira tem se furtado ao diálogo 
com os níveis básicos da educação brasileira (PICONEZ, 1991; BRZEZINSKI, 2002; 
PIMENTA e LIMA, 2005), encastelando-se em teorias distanciadas das práticas 
vivenciadas nos campos de estágio, justamente onde atuarão os profissionais 
licenciados para o ensino. Essa falta de entrecruzamentos dialógicos tem provocado, 
por um lado, o isolamento da universidade em cânones tradicionais e escolásticos; 
por outro, vê-se a escola repetindo modelos cansados e reiterados por falta da 
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pesquisa sistemática e sendo sufocada por um cotidiano que não lhe permite 
arrefecimento teórico. 

Com a finalidade de interferir neste ciclo vicioso e conversar com as 
instituições campos de estágio, a partir da disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado de Ensino, foi elaborado o Projeto de Extensão “Curso de Formação 
Continuada para Profissionais Referência de Estágio” (FCPRE). A proposição do 
curso é uma contrapartida do CEAD às instituições acolhedoras dos acadêmicos 
para o estágio, prevista no manual de estágio (UDESC, 2013), com a finalidade 
primeira de estreitar relações e diálogos entre a universidade e algumas escolas 
catarinenses de educação básica, promovendo e mediando encontros dialógicos e 
aproximações teórico-práticas, tanto para explicitar as concepções adotadas pelo 
centro, quanto ressignificá-las e redimensioná-las a partir da prática social 
vivenciada nas escolas. 

No lugar da tradição monológica, a proposta do curso FCPRE pretende 
colocar entrecruzamentos de palavras, de vozes e condições polifônicas para que 
universidade e escolas partilhem diálogos e experiências, de modo que as 
enunciações fecundem mutuamente as instituições de boas ideias e boas práticas, 
procurando imprimir nesta relação aquilo que Bakhtin chama de “acento”, que são 
como as marcas de cada um no diálogo. O fragmento bakhtiniano abaixo, citado por 
Tatiana Bubnova, esclarece sobre essas indeléveis marcações de alteridade: 

toda palavra (enunciado) concreta encontra o objeto que é dirigido ao falado [...], 

discutindo, avaliando, envolto em uma neblina que lhe faz sombra, ou ao contrário, 

na luz das palavras alheias já ditas sobre ele. Encontra-se enredado e penetrado por 

ideias comuns, ponto de vista, avaliações alheias, acentos. (BAJTÍN, 1975, p. 89-90 

apud BUBNOVA et al., 2011, p. 274-275) 

De sorte que o entrecruzamento polifônico proposto no FCPRE procurou 
pelas ideias comuns e alheias, pelos acentos e vozes presentes nas instituições 
acerca do fenômeno educacional, pois no limiar, o que interessa é a parceria e 
responsabilidade de ambas na formação profissional dos acadêmicos que rumam ao 
estágio curricular obrigatório, já que cabe à universidade a tarefa de superar seu 
isolamento das instituições de educação básica e exercitar uma escuta respeitosa, 
aproximando os conhecimentos acadêmicos daqueles obtidos no campo 
profissional. 

Assim como o humano é um “ser expressivo e falante” (BAKHTIN, 2003, 
p.395), as instituições também falam e com suas práxis discursivas e laborais 
expressam enunciações; infelizmente o que tem ocorrido é que, no caso do estágio, 
normalmente a universidade e as escolas tem expressado e falado para si próprias, 
autocentradas e monológicas. Vem daí a importância de envidar esforços para 
cambiar expressões e falas. Foi isso que se fez no curso com a criação de um 
grande cenário polifônico, juntando-se enunciados teóricos e práticos mediados 
numa sala virtual criada exclusivamente para os debates, que passamos a 
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apresentar. 

3.1 O ambiente virtual de aprendizagem do FCPRE: cenários e atores em 
interação 

O referencial teórico pensado a partir da perspectiva dialógica de Bakhtin inspirou a 
composição da estrutura pedagógica do Ambiente Virtual da Aprendizagem (AVA) 
do curso de Formação Continuada para Profissionais Referência de Estágio, de tal 
modo que se pudesse propor interações dialógicas entre os profissionais das 
instituições acolhedoras de estágio, entre si e com a universidade. Isso porque, no 
final das contas, o isolamento das unidades de ensino não se dá somente com 
relação às instituições de ensino superior, mas e, sobretudo, entre as próprias 
instituições responsáveis pelas três etapas da educação básica, que historicamente 
não tem conversado, embora tenha mais de duas décadas que a LDB (BRASIL, 
2006) previu e propôs a integração entre a educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio, como se compusessem um amplo ciclo de desenvolvimento humano. 
Assim, o câmbio dialógico no AVA do curso, enquanto cenário interdiscursivo, 
expandiu-se para estreitar as conversas e compartilhar experiências entre as 
próprias instituições que lidam com a educação básica, tendo em vista serem raros 
os momentos e espaços para se discutir os saberes e fazeres específicos e, 
principalmente, a transição das crianças em cada uma etapas educacionais. 

Embora a brevidade deste relato não nos permita aprofundar o mérito dos 
conteúdos de cada módulo, reiteramos a intencionalidade de construir cenários 
polifônicos para provocar o surgimento daquilo que Bakhtin chamou acima de 
palavras alheias, de modo que a universidade, escolas, creches e pré-escolas 
exercitassem momentos de alteridade. 

O curso se desenvolveu em quatro módulos, cada um com duração de 40 
horas, integralizando 160 horas, que foram certificadas em dois blocos de 80 horas, 
de acordo com o interesse, disponibilidade e participação dos cursistas. Cada 
módulo alimenta e propõe cenários dialógicos que se baseiam em interações 
polifônicas e não em processos de ensino, pois os profissionais referência de estágio 
são tomados como parceiros e não como alunos do curso, sendo o conhecimento 
resultante uma narrativa construída por todos.  

O primeiro módulo apresenta os fundamentos da EaD, historiando o seu 
percurso no mundo e no Brasil, e imergindo os educadores - muitos pela primeira 
vez - na experiência de construir conhecimento coletivamente e interagir em uma 
sala de aula virtual. Ao mesmo tempo em que colabora para divulgação da EaD e 
socializa suas potencialidades educativas, este módulo tem a função de contribuir 
com a apropriação da linguagem digital por parte dos educadores, na medida em 
que passam a usar recursos e ferramentas da sala virtual, ampliando seu repertório 
no uso de mídias diversas em rede. 

O segundo módulo apresenta e discute os fundamentos teórico-
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metodológicos do estágio no CEAD/UDESC. Esse cenário é extremamente rico, pois 
permite expressividade e trocas dialógicas que enriquecem tanto a prática nos 
campos de estágio quanto o repensar do estágio na universidade.  

Bakhtin (2003) deixou claro que toda palavra proferida é um enunciado, e 
todo enunciado é marcadamente ideológico e está à procura do outro, com um nítido 
cunho de afetação e influência. Neste sentido, o curso FCPRE tem uma intenção 
muito clara de interferir, de afetar as instituições convidadas nesse grande debate. 
Nesta perspectiva, o terceiro módulo discutiu os elementos da gestão educacional, 
primando por tematizar a gestão democrática da educação e da escola, provocando 
calorosas discussões a partir das contradições existentes entre o que está proposto 
na legislação e o que se faz da gestão democrática no âmbito da educação.  

Ao tratar da estrutura da educação brasileira, o quarto módulo busca 
intercambiar conversações entre os educadores das duas primeiras etapas da 
educação básica, que a partir da LDB nº 9396/96 e de acordo com a Resolução 
CNE/CEB nº 04/2010 (BRASIL, 2010), precisam ser vistas como parte de um longo 
processo de desenvolvimento humano, assim como o ensino médio. Desta forma, 
procura-se problematizar as tensões e rupturas entre elas provocadas pelo 
necessário sequenciamento da escolarização; ao mesmo tempo, procura-se 
destacar o fato de que a construção da educação básica brasileira é compromisso 
de todos e que neste processo todas as etapas que a compõe são igualmente 
importantes.  

As principais ferramentas de interação disponibilizadas no AVA foram os 
fóruns de discussão, que visaram problematizar os conteúdos e intercambiar 
discursos da universidade e dos profissionais referência de estágio. Enquanto 
ferramentas de comunicação e interação assíncronas, em cada módulo, os fóruns 
acabaram se tornando um grande enunciado-repositório de conteúdos e 
conhecimentos que poderiam ser acessados pelos cursistas a qualquer tempo e cuja 
participação também foi usada pelos mediadores para avaliação e certificação.   

Nas duas primeiras ofertas do curso (2013.2 e 2014.2), foram atendidos 300 
educadores, sendo efetivamente emitidos 243 certificados de conclusão. Devido a 
boa aceitação do curso e aos bons resultados no processo avaliativo realizado, tanto 
pela equipe do curso quanto pelos cursistas, nova reedição para o período 2015/16 
já está em curso e atendendo 136 matriculados. 

Considerações Finais 

No bojo das discussões fomentadas ao longo do texto, primeiramente se descreve a 
rica experiência de formação continuada a distância de um grupo de educadores 
catarinenses, cuja finalidade principal foi de aproximar a universidade das 
instituições acolhedoras do estágio curricular supervisionado e provocar 
entrecruzamentos de enunciados teórico-práticos de ambas as instituições, 
permitindo e provocando polifonias institucionais. 
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Além disso, o relato levantou questões candentes para a educação brasileira 
como um todo, sobretudo, para a educação a distância, na medida em que 
problematizou o fato desta modalidade aparecer marginalmente ou de forma 
descontextualizada nos dois últimos documentos oficiais da educação brasileira: a 
CONAE 2014 e o PNE. Essa constatação revela-se problemática na medida em que 
todo potencial democratizante da modalidade a distância não vem encontrando 
legitimidade nos documentos do mundo oficial para sua conversão em política de 
Estado.  

Enquanto isso, na contramão da história, segue o ensino superior público 
brasileiro altamente deficitário em termos de vagas e centralizado nas grandes 
cidades, legando ao setor privado quase a totalidade das matrículas na EaD.   
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Resumo – O presente estudo teve como objetivo apontar a percepção dos tutores 
virtuais sobre as tendências e perspectivas da docência, buscando identificar possíveis transformações no fazer docente decorrentes das experiências de ensino-aprendizagem na EaD e, também, apontar aspectos negativos e positivos 
decorrentes das transformações da docência. A investigação teve natureza quali-quantitativa e abordagem descritiva e indutiva. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados foram o questionário online com questões abertas (subjetivas) e fechadas (objetivas) e em escalas; entrevistas semiestruturadas realizadas in loco ou virtualmente, buscando coletar dados mais aprofundados e preencher lacunas 
deixadas pelos questionários e a análise documental e visitas técnicas. Os dados dessa investigação nos revelaram que a experiência como tutor virtual traz 
transformações na docência que resultam em aspectos positivos e negativos para a aprendizagem da docência. 
Palavras-chave: Transformações na docência; Tutor virtual; Educação a Distância; Docência virtual 

 
Abstract – This study aimed to point out the perception of virtual tutors on trends and perspectives of teaching in order to identify possible changes in the make teaching arising from the teaching-learning experiences in distance education and also point 
out negatives and positives arising from the teaching changes. The research was qualitative and quantitative, descriptive and inductive approach. The instruments used 
for data collection were the online questionnaire with open questions (subjective) and closed (objective) and scales; semi-structured interviews conducted onsite or virtually, seeking to collect more detailed data and fill gaps left by questionnaires and document 
analysis and technical visits. The data from this research showed us that experience as a virtual tutor brings changes in teaching that result in positive and negative 
aspects of teaching for learning. Keywords: Changes in teaching; Virtual Tutor; Distance education; Virtual teaching  
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1. Introdução e contextualização  
 
O surgimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na sociedade 
propiciou um grande ganho para a Educação de maneira geral, principalmente para a 
educação no Ensino Superior. Afinal, as Instituições de Ensino Superior (IES) não têm 
dado conta de atender a crescente demanda de vagas no ensino superior, nem 
mesmo o atendimento das metas dos Planos Nacionais de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), que se apresentam como demanda induzida, pois trata-se de um planejamento 
previsto na Constituição Federal de 1988 e na atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB 9.394/96) (BRASIL, 1996). Entre as metas do último PNE 
(2014-2014), está a previsão de “elevar a taxa bruta de matrícula na Educação 
Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 
matrículas, no segmento público” (Figura 1). 

 Figura 1. Meta para o ensino superior do atual Plano Nacional de Educação (2014-
2024) para população de 18 a 24 anos. Fonte: Observatório do PNE1.  

Nos últimos anos, houve uma significativa no número de instituições de ensino 
superior e, por conseguinte, elevou-se em muito a quantidade de vagas ofertadas para 
esse nível de ensino (RISTOFF, 2013; LIMA, 2013). Todavia, a demanda ainda é 
grande, especialmente porque o passivo de formação em nível superior é muito 
                                                 
1 Disponível em: www.observatoriodopne.org.br.  
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elevado. Desta forma, surgiram experiências de Educação a Distância (EaD), que 
passou a ser vista, recentemente, como alternativa para suprimento da falta de vagas 
no ensino superior brasileiro. Nesse contexto, foi criado há dez anos o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que ampliou significativamente a oferta de vagas 
à população e permitiu o acesso ao ensino público e gratuito superior. Por agregar 
aproximadamente uma centena de instituições públicas de ensino superior, a UAB 
também estimulou ampla discussão sobre os processos de garantia da qualidade também nessa modalidade. O Sistema UAB teve (e ainda tem) o grande desafio de 
diminuir as barreiras e os preconceitos contra a modalidade educacional virtual em 
nosso país. De acordo com Mill et al. (2008), esse preconceito advém, na maioria das 
vezes, do desconhecimento das características da formação a distância ou da não 
compreensão de como as interações entre professor e aluno ocorrem e se organizam, 
uma vez que o ambiente tradicional da sala de aula se desfaz e, com isso, é 
redimensionada a necessidade da sincronicidade das relações sociais na educação. 
Em outras palavras, o autor aponta a questão do redimensionamento dos tempos e 
espaços da educação tradicional como algo que transforma as formas “consolidadas” 
de ensinar-aprender e isso sempre gera resistência, insegurança e preconceitos sobre 
a modalidade de EaD, especialmente por parte dos docentes. Um dos motivos dessa 
resistência são as mudanças na configuração do que se entende por docência no 
âmbito das modalidades presenciais e a distância.  

Na EaD, a docência é exercida por um coletivo de trabalhadores, que compõem 
a polidocência (MILL, 2014); isto é, nesta modalidade há novas maneiras de 
organização do fazer docente, distribuindo as funções e atividades pedagógicas de 
um docente, da educação presencial, por uma equipe. A incorporação de tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) e a necessidade de atendimento de grande 
quantidade de alunos por vez, promovem o surgimento de novas figuras profissionais 
que coparticipam da docência na EaD. Para entender e analisar essa docência 
coletiva, foi proposta a categoria analítica polidocência. A noção de polidocência 
auxilia na compreensão da composição da equipe docente, evidenciando suas 
relações, tensões, colaboração, fragmentação etc. 

A quantidade e o tipo de profissionais envolvido pode variar conforme o modelo 
pedagógico da instituição, mas geralmente a equipe polidocente é composta por: docente-autor (que alguns denominam por conteudista), que organiza os conteúdos e 
elabora os materiais didáticos; docente-formador, que oferta a disciplina, gerenciando 
tutores e estudantes; docente-tutor (que podem atuar virtual ou presencialmente), que 
acompanham os estudantes durante a oferta da disciplina; e equipe multidisciplinar, 
que geralmente conta com projetista educacional (designer instrucional), editores de 
ambiente virtual de aprendizagem, apoio administrativo e técnico e coordenação 
pedagógica (MILL, 2014). 

Dessa equipe, estudamos o docente-tutor e, mais particularmente, o tutor 
virtual, que é aquele que atende o estudante à distância. Esse educador é, 
geralmente, especialista na área da disciplina em que trabalha e é responsável por 
acompanhar os alunos em seus estudos, orientando-os em suas dificuldades de 
conteúdo e outras. Os tutores virtuais possuem papel especial no processo de ensino-
aprendizagem, mais do que o professor-formador, é ele quem acompanha o estudante 
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no cotidiano da formação, num processo de mediação pedagógica intensamente 
mediada pelas TIC. Sua função exige inúmeros saberes específicos, seja em relação 
ao conteúdo ensinado, ao uso das tecnologias aplicadas à educação, no 
gerenciamento dos estudantes no ambiente virtual de aprendizado (AVA) etc. A 
própria docência universitária, mesmo presencial, já exige a integração de saberes 
complementares ao domínio de uma área cientifica do conhecimento (PIMENTA, 
1996). Considerando essas particularidades da função do docente-tutor, julgamos 
importante conhecer sua percepção sobre o futuro da docência no âmbito da EaD (e 
em geral também). Assim, o objetivo desta pesquisa foi apontar a percepção dos 
tutores virtuais sobre as tendências e perspectivas da docência, buscando identificar 
possíveis transformações no fazer docente decorrentes das experiências de ensino-
aprendizagem na EaD e, também, apontar aspectos negativos e positivos decorrentes 
das transformações da docência. 
 
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 online2, 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 virtualmente3, buscando 
coletar dados mais aprofundados e preencher lacunas deixadas pelos 
questionários. Foram entrevistados três tutores virtuais de cada IES, somando-
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 

                                                 
2 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.  
3 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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bibliográfico, coleta de dados e a sistematização e análise de dados, sob a luz da 
bibliografia levantada. Com intuito de manter sigilo, as IES foram aqui nomeadas como 
IES Saturno, Vênus, Marte e Plutão e os tutores virtuais entrevistados foram 
representados com a sequência alfabética. 

 
 

3. As transformações na docência do ensino superior: alguns apontamentos sobre a percepção dos tutores virtuais 
 
Os dados que serão apresentados a seguir referem-se à influência da docência virtual 
sobre a docência no Ensino Superior, suas transformações e implicações para o 
docente e o processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, apontar-se-ão alguns 
aspectos negativos/desvantajosos bem como alguns aspectos positivos/vantajosos, 
decorrentes das transformações pela qual a docência vem passando nos últimos 
anos. 

Na investigação, foi solicitado que os docentes virtuais opinassem, a partir da 
sua experiência, sobre o que pode vir a ocorrer com a docência universitária em geral 
nos próximos anos. Conforme Figura 2, os resultados obtidos evidenciam que 310 
(67,25%) tutores virtuais acreditam que docência no Ensino Superior nos próximos 
anos tende a mudar bastante, tornando-se um híbrido entre aspectos típicos da 
educação presencial e outros peculiares da Educação a Distância; 123 (26,68%) deles 
acreditam que a educação presencial mudará muito pouco, incorporando apenas 
alguns elementos da EaD; enquanto 21 (4,56%) participantes acham que mudará 
radicalmente, sendo mais tipicamente docência virtual e pouco ou nada como tem sido 
na docência tradicional/presencial; e apenas 7 (1,52%) docentes virtuais apontaram 
que o trabalho do professor não mudará em nada e continuará como tradicionalmente 
foi na educação presencial. 

Os dados da Figura 2 refletem uma visão positiva da importância da 
modalidade virtual em termos de influência sobre a docência presencial. Isto é, ao 
experimentarem a prática docente na modalidade virtual, os docentes passam a 
acreditar mais no potencial dessa modalidade de ensino em prol da qualidade da 
formação (OLIVEIRA et al., 2009). Segundo os participantes da pesquisa, um fator 
que contribuiu para essa positividade na percepção sobre a docência em geral, em 
decorrência da atuação na EaD, está relacionado com a emergência e intensa 
utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), fruto das suas 
ricas possibilidades de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. 
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 Figura 2. O futuro da docência universitária na opinião dos docentes-tutores virtuais. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 
3.1. As transformações na docência e suas implicações para o docente e o 
processo de ensino e aprendizagem 

 
Para analisar a relação entre as transformações da docência em relação à 

experiência como docente virtual, perguntamos aos participantes da pesquisa se eles 
consideram que as transformações na docência têm sido influenciadas pela 
experiência docente na EaD. Como resultado, a Figura 3 indica que 357 (77,44%) dos 
tutores virtuais afirmaram que, em sua opinião, a metamorfose da docência ficou mais 
clara após atuar como docente virtual; ao passo que 88 (19,09 %) deles negam que 
sua experiência na EaD tenha influenciado a sua percepção, pois já percebiam as 
transformações na docência antes de trabalhar na EaD. Os outros 16 (3,47%) tutores 
virtuais apontaram outras justificativas para as influências na sua percepção sobre 
transformações na docência. 
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 Figura 3. As transformações da docência e suas influências. Fonte: Autoria própria. 
 
 

No Quadro 1, apresentamos alguns argumentos dos docentes virtuais, sobre 
outras influências para a transformação da docência no ensino superior. Dentre essas 
influências, os tutores virtuais apontam que os motivos que influenciaram sua crença na transformação da docência vão além da sua experiência na docência virtual. Diante 
disso, destacaram as seguintes influências para a docência: transformações 
aceleradas das tecnologias digitais, transformações na sociedade em geral e novas 
necessidades dos estudantes e docentes na relação com o conhecimento, dentre 
outras. Afinal, a docência constitui-se ao longo do tempo, por meio de um processo 
de ressignificação das práticas educativas, as quais passam por mudanças 
dependendo das formas de organização social, das concepções teóricas dominantes 
e das tecnologias disponíveis em cada momento histórico (FONSECA e FERREIRA, 
2006). 
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Quadro 1. Outras influências para a transformação da docência, segundo docentes 
virtuais  
 

Comentário acerca das transformações da docência nos próximos anos 
“Não, pois no caso do curso onde trabalhei penso estar havendo um sucateamento da área” 
“Não. Vejo a transformação ocorrendo nos cursos presenciais” 
“No ensino presencial, há mais de 10 anos eu adotei o uso de websites, web blogs na interação com 
meus alunos” 
“Não, eu acho que é uma visão motivada não somente pela EAD, mas pelo avanço tecnológico como 
um todo” 
“Não consigo ver a curto prazo mudanças significativas” 
Eu já pensava dessa forma, mas a EaD me surpreendeu muito positivamente quando comecei a 
atuar como tutora, sem experiência prévia em EaD. Eu era cética em relação à qualidade dos cursos 
de EaD, mas vi que eles podem ser muito bons e realmente edificantes. Mas não acho que devam 
substituir a ed. presencial, e isso eu já achava antes - não mudei de opinião” 
“A velocidade das novas tecnologias um dia iria atingir a educação como um todo, principalmente as 
instituições de ensino superior” 
“É claro que as transformações estão ocorrendo e não é preciso estar ligado à EaD para saber sobre 
isso, mas a experiência conta muito” 
“Tanta minha experiência enquanto aluna quanto tutora são fundamentais para a minha opinião/visão 
que também vai sendo atualizada e transformada” 
“Faço uma pós-graduação pela USP e parte é virtual e observa-se que as tendências estão 
caminhando para mudanças em todas as dimensões buscando alunos mais responsáveis pelo seu 
aprendizado assim como profissionais mais responsáveis também” 
“Tornei-me docente, tanto do presencial quanto do a distância na mesma época, portanto, essa 
questão se apresentou pra mim ao mesmo tempo, não sendo possível dizer se trabalhar com EaD 
influenciou minha percepção sobre o tema” 
“Minha opinião sobre essas mudanças tornou-se visíveis com as novas necessidades dos estudantes 
e docentes. A modalidade de EAD, a princípio é mais flexível” 
 

Fonte: Autoria própria. 
 
Em decorrência da grande quantidade de informações disponíveis na 

sociedade atual, a escola deixa de ser o lugar exclusivo de acesso a elas; muito 
embora continue sendo local privilegiado para educação. Diante disso, o papel do 
professor como transmissor de conteúdos passa por revisão (como já era necessário, 
mesmo antes da emergência das TDIC), redefinido e ampliado no sentido de basear-
se em práticas pedagógicas intencionais mais orientadoras, mediadoras e 
contextualizadas, com vistas a oportunizar a construção do conhecimento por parte 
do aluno. Antes das TDIC, os docentes, tanto da educação presencial quanto da EaD, 
“se limitavam a planejar a 'transmissão' de conhecimentos aos alunos. Já na era digital 
[...] a prática docente passa a se assentar na construção individual e coletiva de 
conhecimentos” (MILL et al., 2013, p. 106). Agora, a ênfase do ensino-aprendizagem 
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volta-se para o processo de construção do conhecimento, que se dá pelo sujeito 
aprendente, numa relação coletiva. 

Nesse sentido, a sociedade atual exige que os profissionais da docência, seja 
ela presencial ou virtual, atuem além para a transmissão de informações a alunos 
meramente expectadores, afinal as informações podem ser facilmente acessadas por 
meio da internet e de outras tecnologias digitais. Diante disso, cabe ao professor 
assumir, na contemporaneidade, uma função mediador do processo educacional, atuando como problematizador, orientador e instigador do conhecimento (BELLONI, 
2003). 
 
3.2. Os aspectos negativos ou desvantajosos decorrentes das transformações 
da docência 

 
Os aspectos negativos ou desvantajosos decorrentes das transformações pela qual a 
docência vem passando foi outra temática questionada aos tutores virtuais desta 
pesquisa. Dentre eles, o Quadro 2 traz os comentários que os tutores virtuais 
destacaram acerca dos aspectos negativos ou desvantajosos decorrentes das 
transformações pela qual a docência vem passando que estão relacionados às novas 
formas de ensinar e aprender, ao uso inadequado das tecnologias no processo de 
ensino e aprendizagem, à falta de políticas públicas, estrutura, preparo das 
universidades e profissionais para oferecer EaD e bem como os meios de interação 
pelo virtual. 

Os aspectos negativos apontados no Quadro 2 revela dificuldades relacionadas 
à própria modalidade de ensino, pois como afirma Mill (2014) a prática docente na 
EaD, 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. Segundo, Oliveira et al. (2012), além dos 
conhecimentos pedagógicos e do domínio do conteúdo, um professor na EaD tem de 
mobilizar saberes tais como domínio das TIC, capacidade de lidar com informações 
abundantes, gestão de tempo e capacidade de trabalhar em equipe. 
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Quadro 2. Classificações dos aspectos negativos ou desvantajosos decorrentes das 
transformações pela qual a docência vem passando 
 

Comentários sobre as implicações dos aspectos negativos e desvantajosos decorrentes das 
transformações da docência 

Categorias Comentários dos tutores virtuais 

Novas formas de 
aprender e 

ensinar no virtual 

“A preocupação é que o aluno tem que aprender a estudar sozinho. O mais 
difícil é ele romper com o hábito de "sentar e receber" as informações do 
professor. Ao mesmo tempo, a gente precisa repensar o ensino para aprender 
a sugerir situações de aprendizagem que tornem o aluno mais ativo” 
“Pouco incentivo a busca de conhecimento pelos livros. Aumento de plágio” 
“É preciso fazer os alunos mais autônomos, mas é difícil começar de forma 
autônoma sem uma instrução inicial. Eu não vejo cursos sobre metodologia da 
pesquisa e técnicas online sendo oferecidos. Muitos alunos não sabem da 
existência de fóruns de discussão sobre desenvolvimento de software ou 
sequer o Google Scholar!” 
“Existem sim, pois alguns acreditam que o professor vá perder sua função para 
as tecnologias, mas eu acredito que a função dele apenas se transformará, o 
professor sempre será essencial” 

Uso inadequado 
das tecnologias 
no processo de 

ensino e 
aprendizagem 

“A má aplicação de tecnologias no ensino e aprendizagem: alguns 
profissionais não estão utilizando as tecnologias de forma a facilitar o processo 
ensino-aprendizagem de seus alunos, outros estão apenas reproduzindo o 
ensino presencial na EaD. Ainda há um grande equívoco quanto à utilização 
da EaD” 
“O que me incomoda é a comodidade e falta das pessoas se informarem e 
buscarem informações. O que me preocupa é com relação a qualidade de 
ensino tendo em vista ao grande leque e o acesso fácil as informações 
disponíveis na internet. Tem que se criar maneiras para bloquear o tradicional 
copiar/colar, pois sabemos que grande parte está fazendo um curso em EaD 
apenas pelo diploma” 

Falta de política 
públicas voltadas 

para a EaD 

“Vejo as transformações com muito otimismo, mas, temos um problema de 
ordem política: a classe política do país não dá à educação o devido valor e 
isso prejudica o desenvolvimento desta área fundamental para a vida nacional. 
O problema, para mim, é externo à educação” 
“A ampliação da oferta de ensino desacompanhada de estímulos e 
investimentos para melhorar sua qualidade. É necessário ampliar o quadro de 
funcionários, melhor direcionar suas funções (nem por isso reduzi-las), 
regulamentar a profissão e aumentar os salários” 

Falta de estrutura 
e preparo das 

universidades e 
profissionais para 

oferecer EaD 

“Acredito não ter desvantagens diretas, apenas a de adaptação. Afinal, não sei 
até que ponto as universidades estão preparadas com relação à profissionais 
e estrutura” 
“É preciso que haja muito cuidado com a formação e qualificação do tutor, o 
qual deve ser tratado como um professor de fato, com remuneração justa. 
Também é preciso evitar o excesso de trabalho” 

Meios de 
interação 

“A menor convivência entre as pessoas e o desconhecimento de fatores 
relacionados ao perfil de cada membro da EaD” 

Fonte: Autoria própria. 
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3.3. Os aspectos positivos ou vantajosos decorrentes das transformações pela 
qual a docência vem passando 

 
Além dos aspectos negativos e desvantajosos apresentados na seção anterior, os 
tutores virtuais também apontaram os aspectos positivos e vantajosos decorrentes da 
transformação pela qual a docência vem passando. Dentre eles, destacam-se os 
aspectos referentes à flexibilidade de espaço e tempo, novas formas de aprender e ensinar, uso das tecnologias e oportunidade de emprego (Quadro 3). 

 
Quadro 3. Os aspectos positivos ou vantajosos decorrentes das transformações pela 
qual a docência vem passando 
 

Comentários sobre as implicações dos aspectos positivos ou vantajosos decorrentes das 
transformações da docência 

Categorias Comentários dos tutores virtuais 

Flexibilidade 
de espaço e 

tempo 

“Ponto vantajoso seria sempre a flexibilidade. Para o docente, acredito que 
melhoraria a qualidade da aula” 
“A flexibilidade da EaD pode permitir que mais pessoas estudem” 
“Facilidades no desenvolvimento de atividades (sendo que os estudantes e 
docente podem fazer e apreciar atividades via internet - em casa, em horários 
flexíveis)” 

Novas formas 
de aprender e 

ensinar 

“Toda mudança é positiva, pois retira seus atores do ponto de conforto e os 
fazem repensar as práticas e metodologias que foram adotadas em sua prática 
docente. O ponto mais forte é o repensar nas diversas possibilidades de 
aprendizagem e quais ferramentas podem ser utilizadas para suprir estes 
pontos” 
“O professor poderia realizar o processo de mediação da aprendizagem em 
escritas e discussões on-line, visto que, como ex-aluna de cursos presenciais, 
posso afirmar que os estudantes presenciais podem não se envolver tanto com 
as construções feitas em sala de aula. E isso refletirá diretamente nas 
aprendizagens e na criticidade dos alunos, ajudando-os a se tornar mais 
autônomos” 

Uso das 
tecnologias 

“As transformações do sistema educacional aliado as tecnologias melhoram a 
habilidade de comunicação do docente, pois o conjunto de ferramentas virtuais 
podem ser aplicados conforme seu perfil e a disciplina da qual possui 
propriedade” 
“Utilização de novas tecnologias para aprimorar e modernizar o ensino” 
“Melhor conhecimento dos alunos das TIC (essencial às exigências do mercado 
de trabalho)” 

Oportunidade 
de emprego 

“O crescimento da EaD pode trazer mais opções de trabalho para quem cursa 
licenciatura” 

Fonte: Autoria própria. 
 

Diante do Quadro 3, é importante ressaltar que os aspectos apontados como 
positivos ou vantajosos acerca da transformação da docência referem-se à 
flexibilidade de espaço e tempo, às novas formas de aprender e ensinar, ao uso das 
tecnologias e à oportunidade de emprego. Além disso, retomando os aspectos 
negativos ou desvantajosos da transformação na docência apresentados no Quadro 
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2, é possível perceber que uma mesma particularidade da docência na modalidade 
virtual pode ter dois lados: o positivo e o negativo. Por exemplo, percebemos que os 
docentes virtuais destacaram como algo positivo e negativo, ao mesmo tempo, as 
novas formas de ensinar e aprender atuais e, também, o uso ([in]adequado) das 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. 

A flexibilidade de espaço e horário de trabalho que o exercício da tutoria virtual 
proporciona também é um dos principais motivos que levaram os docentes virtuais, das quatro IES pesquisadas, a fazerem a opção pelo exercício da docência na 
modalidade EaD. Nos estudos sobre os aspectos agradáveis da tutoria virtual de Mill 
(2012) a flexibilidade do espaço e tempo de trabalho foi apontada disparadamente 
como o aspecto que mais agrada os docentes virtuais. Entretanto, a flexibilidade de 
espaço e horário de trabalho também traz algumas dificuldades, principalmente por 
ser uma atividade que pode ser realizada em casa muitos tutores virtuais descrevem 
que têm dificuldade em gerir o tempo de trabalho e acabam ultrapassando a carga de 
horária de trabalho (MILL, 2012). 

Contudo, as transformações na docência e suas implicações para o docente e 
o processo de ensino e aprendizagem são inúmeras e podem ter aspectos 
negativos/desvantajosos ou aspectos positivos/vantajosos dependendo da maneira 
como o professor lida com essas transformações.  
 
4. Considerações finais: sobre o futuro da docência na Educação a Distância 

 
Os resultados obtidos evidenciam que os tutores virtuais acreditam que a docência no 
Ensino Superior nos próximos anos tende a mudar bastante tornando-se um híbrido 
(mistura de presencial e virtual), demonstrando uma visão positiva das 
potencialidades da Educação a Distância. Essa visão clara que os tutores virtuais 
possuem acerca das transformações na docência no Ensino Superior deve-se 
principalmente à sua experiência como docente virtual. 

Estas mudanças na docência trarão implicações para o docente e para o 
processo de ensino e aprendizagem, bem como também algumas alterações no 
ensino presencial que terão aspectos positivos e negativos. Dentre os aspectos 
negativos destacam-se às novas formas de ensinar e aprender, o uso inadequado das 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, à falta de políticas públicas, 
estrutura, preparo das universidades e profissionais para oferecer EaD e bem como 
os meios de interação pelo virtual. Já os aspectos positivos realçam-se aspectos 
referentes à flexibilidade de espaço e tempo, novas formas de aprender e ensinar, uso 
das tecnologias e oportunidade de emprego. 

Os dados analisados no decorrer deste capítulo sugerem que alguns aspectos 
negativos ou desvantajosos das transformações da docência também são aspectos 
positivos e vantajosos. Essa dualidade refere-se às novas formas de ensinar e 
aprender de hoje e o uso inadequado das tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Neste sentido, é importante salientar que essas transformações sempre trarão 
aspectos vantajosos e desvantajosos e que por isso, é preciso que os docentes 
estejam atentos à esses dois lados, procurando aproveitar ao máximos os pontos 
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positivos em detrimento dos negativos. Para isso necessitam de uma formação 
contínua ao longo da vida. 
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Resumo –  Este trabalho é resultado de uma pesquisa no âmbito da prática discente, na
esfera da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desse modo, relata-se a experiência
em construir um objeto de aprendizagem, que permitiu investigar a relevância do mesmo
como  recurso  educacional  para  o  professor.  Além  disso,  oportunizou  classificar  sua
usabilidade a partir  de formulários  com critérios  pré-definidos.  Nessa perspectiva,  para
planejar e executá-lo utilizou-se o sistema ConstruMed, uma metodologia para construção
de  materiais  educacionais  digitais  baseado  no  design  pedagógico.  Para  tanto,
perpassou-se  por  4  etapas  até  sua  elaboração.  Através  dos  estágios  percorridos  para
idealizar o objeto  CriAmet - Critérios Avaliativos: metodologia para o uso de objetos de
aprendizagem - foi possível visualizar sua pertinência para compor o planejamento docente
nas modalidades,  presencial  e  a  distância,  em seus diferentes níveis  de ensino.  Além
disso,  viabilizou  arquitetar  critérios  pedagógicos,  técnicos,  e  itens  de  avaliação como
parâmetro  para mensurar a usabilidade do recurso escolhido. Por fim, acredita-se que o
professor desenvolva a competência de avaliar, para ter condições de eleger previamente
recursos educacionais para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem.

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Critérios; Avaliação; Processo de ensino e de
aprendizagem.

Abstract – This work is the result of research within the student practice in the sphere of
Federal University of Rio Grande do Sul. In this way, it is reported the experience of building
a learning object, allowing investigate the relevance of it as an educational resource for the
teacher.  In  addition,  it  provided  an  opportunity  to  sort  its  usability  from  forms  with
pre-defined criteria. In this perspective, to plan and execute it used the ConstruMed system,
a methodology for building digital educational materials based on the pedagogical design.
Therefore, it pervaded by 4 steps up its production. Through the stages traveled to idealize
the object  Criamet  -  assessment  criteria:  methodology for the use of  learning objects  -
Could  see  its  relevance  to  compose the  teaching  methods in  planning,  classroom and
distance, at different levels of education. Additionally, it enabled devise pedagogical criteria,
technical,  and evaluation items as a  parameter  to measure the usability  of  the chosen
feature. Finally, it is believed that the teacher develop the competence to evaluate, to be
able to advance to elect educational resources to enhance the teaching and learning.
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Introdução

A integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)  está presente no
dia-a-dia e  nos processos  de ensino e da aprendizagem, oportunizando novas formas de
comunicação, estudo e interação no âmbito educacional. Este acesso gera novas demandas
e lacunas que, pensando no contexto escolar, leva a refletir sobre práticas pedagógicas para
fomentar a aprendizagem, seja no ambiente presencial ou virtual.

Para o professor há inúmeros desafios, dos quais a inovação constante pode ser
considerada  um  fator  indispensável.  Sendo  assim,  não  basta  remodelar,  é  necessário
analisar  o  contexto,  fazer  escolhas  criteriosas  e  uma  avaliação  prévia  dos  recursos
educacionais a serem adotados. Mas como provocar o estudante a se empenhar em uma
atividade? Responder ao questionamento é o caminho a ser percorrido pelo professor, ao
eleger um recurso de cunho educativo, como um Objeto de Aprendizagem (OA).  Para isso,
necessita ter subsídios para selecionar e classificar adequadamente um OA para mediar o
processo do ensino e da aprendizagem.

Desse  modo, neste  trabalho apresenta-se  um  relato  de  experiência  relativo  à
construção de um objeto voltado a avaliar outros OA, organizado em quatro seções. Na
primeira  apresentam-se  os  critérios  e  indicadores  eleitos  para  avaliar  objetos  de
aprendizagem,  baseado  em  aspectos  técnicos  e  pedagógicos.  Na  segunda  seção,  são
elencados os procedimentos metodológicos adotados para construção do objeto. Na terceira
seção, aborda-se o CriAmet - Critérios Avaliativos para uso de objetos de aprendizagem,
sua descrição e orientações para avaliar  outros recursos.  Na quarta e última seção,  as
considerações não-finais dos pesquisadores.

1. Critérios e indicadores para avaliar Objetos de Aprendizagem

Na perspectiva de inovar os planejamentos docentes e potencializar o processo do ensino e
do aprendizado, recorre-se aos repositórios e bancos de OA na rede. Estes são sites com
função de suporte e armazenamento de recursos educacionais, que viabilizam embasar e
colaborar para as práticas educativas.                                                              

 Conforme Behar; Gaspar (2007, p.2), estes “são recursos digitais modulares, usados
para  apoiar  a  aprendizagem  presencial  e  à  distância.  Pode  ser  considerado  um  OA,
qualquer recurso digital que possa ser reutilizado e auxilie na aprendizagem”. Assim como
podem apresentar-se em diversos formatos: áudio, vídeo, imagem, experimento, animação,
simulação e hipertexto.

Os  ambientes  que  abrigam  OA oferecem  mecanismos  e  atividades  de  estudo
atualizados, contemporâneos que evidenciam particularidades e procedências do assunto
em questão,  submetidos  a  uma rígida  avaliação,  através de equipes  técnicas  em cada
repositório e banco de OA, para na sequência serem ou não liberados para acesso. 

Nestes  mesmos  repositórios,  há  possibilidades  viáveis  para  que  professores  de
qualquer  modalidade  e  nível  educacional  tenham  condições  de  conhecer,  explorar  e
selecionar recursos. Mas, além disso, é necessário planejar e requer conhecimentos sobre o
conteúdo,  e  os  requisitos  técnicos  e  pedagógicos,  como  usabilidade,  interatividade,
criatividade e design. Desse modo, considera-se estas características indispensáveis em um

2



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância

I - Congresso Internacional de
Ensino Superior a Distância
Salvador/BA, 30.11.2015 –

03.12.2015
UNIREDE

recurso.  Segundo  Wiley  (2000),  os  objetos  devem  demonstrar-se  autoexplicativos,
modulados,  agregáveis,  digitais,  interoperáveis  e  reutilizáveis,  de  forma  que  venham  a
contribuir  na  ação  docente,  apresentando-se como recurso mediador  nos  processos  de
ensino e aprendizagem.  Os OA ainda devem apresentar-se hipermidiático, no sentido de
utilizar recursos como imagens, áudios, vídeos, links (internos e externos), pois tendem a
proporcionar ao estudante uma leitura menos linear, incitando interesse e novas formas de
aprendizagem.

No que se refere à ação docente, estes recursos estão associados ao interesse em
inovar  os  planejamentos  de  aula,  no  que  tange  a  produção  de  material  didático  em
conformidade com seu contexto educacional (SONEGO, 2014). Além disso, compreende-se
a relevância em disponibilizar um recurso elaborado e já utilizado pelo professor em um
repositório, compartilhando suas experiências com o intuito de enriquecer e transformar sua
prática docente, permitindo, também, a avaliação deste por outros usuários. 

Pelo fato de o professor ter  acesso a esta enorme variedade de recursos e OA,
disponíveis  em  diferentes  formatos  (simuladores,  tutoriais,  exercícios,  animações),
agregando  recursos  diversos  (vídeos,  textos,  imagens,  links),   Gama &  Scheer  (2008),
destacam ser um grande desafio estabelecer critérios ou métodos de avaliação que auxiliem
na seleção desses recursos. Os autores entendem que os mesmos necessitem contemplar
aspectos  cognitivos  (aprendizagem,  raciocínio  lógico,  percepção),  afetivos  (interesse,
motivação),  e psicomotores (atitudes,  comportamento,  ação na prática),  para que sejam
significativos no processo ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, considerou-se as diferentes pesquisas e autores, que tratam sobre a
necessidade de mensurar softwares e OA para eleger  quatro critérios de avaliação que
compõe um formulário  avaliativo.  Assim,  designaram-se os  seguintes  itens:  Criatividade,
Design, Interatividade e Usabilidade. 

Para  as  autoras,  os  critérios  e  indicadores  selecionados  e  descritos  na  próxima
seção, são considerados indispensáveis à técnica de escolha e avaliação de um OA. O
conhecimento e a identificação de requisitos técnicos e pedagógicos, podem proporcionar
ao docente a competência em avaliar, técnica e pedagogicamente um recurso educacional,
antes de utilizá-lo na prática educativa. 

1.1 Critério: Criatividade

Dentre  as  diferentes  formas  de  conceituar  a  criatividade,  entende-se  esta  como
sendo uma condição do sujeito, que manifesta-se de diferentes formas. Conforme, Oliveira
(2015), imaginação, originalidade, invenção e ludicidade são alguns dos conceitos que estão
associados à criatividade.

O  contexto  educacional  no  desenvolvimento  da  criatividade,  conforme  Alencar  &
Fleith (2010), é um tema muito recorrente e abordado em estudos por diversos autores.
Assim,  considera-se  a  necessidade  de  reforçar  a  capacidade  criativa  dos  estudantes,
movido principalmente pela quantidade, facilidade e rápida transformação das informações,
e  da atual  sociedade.  Neste  pensamento,  considerou-se a  criatividade como sendo um
requisito indispensável em um OA, por ressaltar alguns indicadores, conforme apresentado
na figura 1, potencializadores no incentivo à novas ideias, desencadeadores do aprendizado
e motivadores.
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Figura 1: Critério Criatividade e indicadores
Fonte: Autoras, 2015.

As transformações e a sociedade atual impulsionam e exigem que os estudantes se
adaptem  a  novos  contextos,  e  sejam  capazes  de  reagir  rapidamente,  frente  a  novos
desafios e situações problemas. Nesse sentido, Alencar & Fleith (2010), abordam que no
“[...]  mercado  de  trabalho,  valoriza-se  o  profissional  criativo  que  domine  estratégias
eficientes para abordar novos problemas, lidar com o desconhecido e encontrar respostas
produtivas para desafios e ameaças”.  Desse modo, considerar aspectos que favoreçam a
criatividade, na seleção de um de OA, implica em propor novas possibilidades de ensinar e
aprender.

1.2 Critério: Design

Em termos  de  produto,  entende-se  por  design  os  aspectos  visuais,  funcionais  e
ergonômicos, que têm por objetivo atender as necessidades do consumidor, além de atraí-lo
facilmente (Vianna, 2012). Quando bem projetado, do ponto de vista funcional, um objeto
pode ser visualmente interessante e motivador ao usuário. Está relacionado aos aspectos
técnicos do objeto, seus elementos gráficos, como textos (e sua distribuição nas páginas de
navegação), tipo de fonte, formatação, disposição das imagens e orientações de navegação,
conforme pode ser visto nos itens na figura 2.

Figura 2: Critério Design e seus indicadores
Fonte: Autoras, 2015.

Os itens  relacionados ao grau  de instrucionalidade  e  layout  são constituintes  do
critério design. Estes, podem ser observados com criticidade pelo professor na avaliação de
um OA, por estarem associados à apresentação do objeto, a interface (projeto visual), sendo
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estes  requisitos  considerados  elementos  importantes  na identificação de um recurso de
qualidade, em termos pedagógicos. Para Boff & Reategui (2010), este aspecto pode exercer
uma  influência  positiva,  em  termos  de  usabilidade,  e  se  apresentar  como  um  recurso
facilitador do processo do ensino e da aprendizagem. 

1.3 Critério: Usabilidade

Em  termos  tecnológicos  e  digitais,  o  termo  usabilidade  está  relacionado  à
capacidade que um site, software ou objeto possui em permitir que o usuário alcance seus
objetivos e metas de interação com o recurso, de maneira fácil e eficiente. Na definição de
Bastien & Scapin (1993), usabilidade e interação estão diretamente relacionadas, sendo a
interface do recurso, a mediadora dessa conexão.

A facilidade no manuseio, os conteúdos apresentados em uma linguagem clara, a
acessibilidade, e aspectos motivacionais, são alguns exemplos de características (figura 3),
destacadas  pelos  autores  Konrath  e  Nora  (2006).  Considera-se  que  os  elementos
constituintes da ergonomia (usabilidade), requerem uma avaliação criteriosa por parte do
usuário, para que possa ser considerado um recurso de aprendizagem de qualidade.

Figura 3: Critério Usabilidade e indicadores
Fonte: Autoras, 2015.

A usabilidade deve estar em consonância com os aspectos pedagógicos em um OA,
para  que  possibilite  a  compreensão  do  conteúdo  disponibilizado.  Por  este  requisito,
elegeu-se este item como um dos critérios de avaliação necessários à composição de um
formulário voltado à avaliação de objetos.

1.4 Critério: Interatividade

Quando se fala em interatividade, tende-se a se remeter à interação, quando se faz
referência às relações, no sentido de compartilhamento entre professores e estudantes, nas
modalidades  presencial  e  virtual,  sendo  essas  fundamentais  à  aprendizagem.  Segundo
Salles (2014), a interatividade difere-se no sentido de estar relacionada ao contato com as
tecnologias, sendo elas as mediadoras do processo de ensino e de aprendizagem.

Essa ideia vai  ao encontro de Belloni  (1999,  p.59),  quando se refere que “[...]  a
interatividade se concretiza na ação do sujeito sobre a máquina mediante um controle mais
efetivo na manipulação das informações”. Nesta perspectiva acredita-se que a integração
das  tecnologias  digitais  em  rede  oferece  possibilidades  e  conexões  hipermidiáticas,
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potencializando a interatividade dos estudantes e professores (figura 4). 

Figura 4: Critério Interatividade e indicadores
Fonte: Autoras, 2015.

Explorar  o  recurso e  realizar  conexões entre os  seus elementos,  pode conceber
muitas possibilidades ao mesmo, em termos de interatividade, conforme Boff & Reategui
(2010),  além  de  se  apresentar  como  um recurso  motivador  (BRANDÃO,  2004).  Dentre
outras,  estas  características  tendem  a  atestar  que  um  recurso  possa  ser  considerado
adequado para o uso pedagógico. A seguir, são descritos os procedimentos metodológicos
percorridos neste estudo para executar a produção do objeto de aprendizagem.

2. Método para construção do CriAmet 

Para construção do CriAmet, foi  necessário percorrer  algumas etapas como: escolha do
tema, planejamentos pedagógicos, gráficos e técnicos, objetivos pretendidos, definição do
público-alvo,  desenvolvimento  e  implementação.  Essa  construção  deu-se  em  um  grupo
formado no âmbito da prática discente, na esfera da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, na disciplina de Competências em Educação a Distância e Recomendação de Objetos
de  Aprendizagem.  Desse  modo,  a  composição  do  grupo  contou  com  uma  equipe
multidisciplinar que acompanhou e orientou as etapas, visando a construção e viabilidade do
OA para uso no processo ensino e aprendizagem.

 Na elaboração do OA adotou-se o ConstruMed1, uma metodologia para construção
de materiais educacionais digitais (MED's), baseados no design pedagógico. Considera-se,
design  pedagógico,  a  capacidade  de  compreender  e  entender  conceitos  teóricos,
fundamentado  na  elaboração  de  MED’s  em  conjunto  com  as  etapas  de  planejamento:
técnico, gráfico e pedagógico (TORREZZAN, 2009). Fundamentando-se nestes argumentos,
elaboramos nosso OA CriAmet: Critérios avaliativos para uso de objetos de aprendizagem,
em 4 etapas descritas a seguir.

Na etapa 1, realizou-se o planejamento geral do objeto. Neste momento delimitou-se
o tema do OA. Definiu-se por propor um objeto com funcionalidades para avaliar  outros
recursos  educacionais,  quanto  a  sua  criatividade,  design,  usabilidade  e  interatividade.
Também, foi definido o professor como público-alvo, modalidade presencial e a distância em
distintos níveis educacionais. 

1

www. nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2014/construmed
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Na etapa 2, foram realizados os planejamentos: pedagógico, gráfico e técnico. Nesta
fase, foram estabelecidos subsídios teóricos acerca do conteúdo produzido para o OA, no
que referem-se aos critérios e itens para avaliar um objeto.  

Na etapa 3, realizou-se o planejamento dos recursos a serem disponibilizados pelo
OA, tendo como desafio auxiliar o usuário a solucionar um problema proposto. Nesta etapa
foi  possível  detalhar  desafios  e  obstáculos  com os  quais  o  usuário  deverá  interagir  ao
explorar  e  navegar  pelo  OA.  Assim,  podem-se  anunciar  as  trajetórias  que  serão
possibilitadas no navegador, Weebly, plataforma utilizada para criar o objeto. 

A etapa  4,  foi   o  momento  em  que  se  implementou  todas  as  fases  anteriores.
Baseado  no  planejamento,  obteve-se  condições  de  definir  o  layout  que  foi  adotado  no
weebly  (site que abriga o  CriAmet),  propor  as  páginas  e  conteúdos,  ambos planejados
anteriormentente. 

Acredita-se que realizar este percurso foi possível pelo fato de termos uma equipe
multidisciplinar,  responsável  por  transitar  pelas  áreas  de  conhecimento  técnico  e
pedagógico,  permitindo assim, atingir a finalização do OA, com relevância para além da
elaboração, sobretudo, apto à utilização no meio educacional.

 Na seção a seguir, é apresentado o OA, que foi planejado e desenvolvido com o
propósito de auxiliar o professor a reconhecer critérios importantes para serem avaliados
nos objetos de aprendizagem. 

3. CriAmet: critérios avaliativos para o uso de objetos de aprendizagem

Considerando os diversos repositórios e bancos de OA disponíveis na rede, em distintas
áreas de conhecimento, diversos formatos, é possível refletir, pesquisar e desenvolver um
OA que proporcione condições de verificar outros recursos.  Sendo assim, a ideia-chave do
CriAmet:  critérios  avaliativos  para  uso  de  objetos  de  aprendizagem
(www.criamet.weebly.com), é estabelecer um protótipo com orientações e requisitos para
avaliar OA, de acordo com critérios técnicos e pedagógicos (figura 5). 
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Figura 5: Interface do CriAmet
Fonte: http://criamet.weebly.com

O recurso projetado oferece ao professor possibilidades para classificar um objeto
educacional,  em  termos  de  criatividade,  design,  usabilidade  e  interatividade,  critérios
considerados determinantes para o uso do OA no processo do ensino e aprendizagem, em
qualquer modalidade e nível educacional. A partir desses critérios, estima-se que o professor
obtenha  oportunidade  de  analisar  e  eleger  um  recurso  capaz  de:  ser  contextualizado,
mediador do ensino e aprendizagem, de incitar o interesse e a motivação dos estudantes na
execução das atividades planejadas.

Neste intuito, o CriAmet apresenta um formulário (figura 6), que viabiliza a avaliação,
com base em critérios e indicadores, já descritos na seção 1.  Estes irão contribuir  para
análise e seleção do OA, conforme os objetivos propostos pelo usuário (professor). 

Figura 6: Recorte do formulário de avaliação de OA
Fonte: Autoras, 2015.

Além deste  formulário  para  avaliação de objetos,  disponibiliza  páginas  com uma
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abordagem sobre a importância em avaliar, a relação do interesse e motivação no processo
do ensino e do aprendizado, sugestões de repositórios e bancos, além de um feedback que
permite uma autoavaliação. 

4. Considerações não-finais

O objeto de aprendizagem CriAmet - Critérios Avaliativos: metodologia para o uso de objetos
de aprendizagem, foi desenvolvido com o propósito de auxiliar professores na avaliação de
outros objetos, considerando questões pedagógicas e técnicas, a partir da proposta de um
formulário de avaliação, sustentado em quatro grandes critérios.

O CriAmet,  objetiva conduzir  o professor à refletir  sobre a importância de avaliar
previamente um recurso,  antes de utilizá-lo  em sua prática pedagógica,  contribuindo no
aprimoramento de suas competências e de seus estudantes. De acordo com Behar (2013),
o  emprego  de  algumas  competências  no  contexto  educacional,  tende  a  contribuir  de
diferentes  formas,  abrindo  novas  possibilidades  de  aprendizagens,  para  professores  ou
estudantes.  Neste  sentido,  foi  mapeada  a  competência  necessária  ao  professor,  e
verificou-se  que  ao  selecionar  OA  por  meio  de  critérios,  o  mesmo  potencializa  a
competência em avaliar, bem como desafia na mobilização de conhecimentos, habilidades e
atitudes. 

Desse modo, o CriAmet possibilita avaliar OA a partir dos critérios definidos, com o
desígnio  de  apresentar  recursos  contextualizados,  motivadores  e  potencializadores  da
aprendizagem,  e  das  competências  dos  estudantes.  Assim,  após  selecionar  um  OA
utilizando  o  formulário  de  avaliação,  espera-se  que  o  professor  tenha  condições  de
averiguar as seguintes questões: O recurso compreende os critérios avaliativos? Atende ao
contexto  escolar  e  dos  estudantes?  Está  em  conformidade  com  objetivos  e  propósitos
pedagógicos?  Apresenta-se  como  recurso  diferenciado  e  motivador?  Possibilita  o
desenvolvimento e aprimoramento de competências?

Por  fim,  salienta-se  a  intenção  em  dar  continuidade  a  este  estudo,  apresentar
resultados sobre a aplicabilidade desta ferramenta e realizar análise do formulário produzido
para  avaliar  objetos  de  aprendizagem.  Desta  maneira,  espera-se  obter  feedback  e
implementar as melhorias sugeridas, principalmente nos itens relacionados aos critérios de
avaliação sugeridos pelos usuários.
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Resumo  

O objetivo deste artigo é refletir sobre a relevância do curso de especialização de 
Gestão em Saúde da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, ofertado pela 
Universidade Aberta do Brasil e a importância da modalidade à distância no 
contexto da educação continuada em saúde, assim como o trabalho da equipe 
técnica e pedagógica atuando na formação do gestor em saúde. A metodologia 
deste estudo baseou-se na experiência de professores, tutores e coordenadores 
do curso, ao lado da pesquisa bibliográfica, compreendida do período de vinte 
anos. Nesse sentido, percebe-se que os cursos de formação à distância, em 
especial, na área de saúde, têm papel social relevante, pois visa o fortalecimento 
das políticas de saúde, o fortalecimento do SUS e o aumento da responsabilidade 
frente à alocação adequada dos recursos destinados às ações de saúde na esfera 
municipal. Outro aspecto importante diz respeito à formação profissional, pois o 
gestor deixa de ser meramente técnico e torna-se um especialista, dinamizando a 
sua práxis profissional. Por conseguinte, a colaboração do curso para o 
aprimoramento da gestão da saúde municipal, incentiva práticas cidadãs, 
melhorias nos serviços de saúde e controle social efetivo, além de permitir a 
inclusão digital de municípios das mais remotas áreas, facilitando o acesso dos 
gestores locais a um curso Latu Sensu. 

Palavras-chave: EaD, controle social, políticas de saúde 

Abstract  

The objective of this article is to discuss the relevance of the course Management 
specialization in Health at the State University of Bahia - UNEB, offered by the 
Open University of Brazil and the importance of distance mode in context of 
continuing education in health as well as the work of the technical and pedagogical 
staff working in the training of health manager. The methodology of this study was 
based on the experience of teachers, tutors and coordinators of the course, beside 
the literature, comprised of twenty-year period. In this sense, it is clear that training 
distance learning courses, especially in the health area, have an important social 
role as it aims to strengthen health policies, the strengthening of the SUS and 
increased responsibility towards the proper allocation of resources for health 
actions at the municipal level. Another important aspect relates to vocational 
training because the manager ceases to be merely technical and becomes an 
expert, boosting their professional practice. Therefore, the cooperation of the 
course to improve the management of municipal health, encourages citizens 
practices, improvements in health services and effective social control, and allows 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

2 

the digital inclusion of municipalities in the most remote areas, facilitating the 
access of local managers one Latu Sensu course. 

Keywords: distance learning, social control, health policy  

Introdução  

A Universidade Aberta do Brasil - UAB é um sistema integrado por 
universidades públicas, criado pelo Ministério da Educação - MEC, gerido 
pela Diretoria de Educação à Distância - DED da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES e pela Secretaria 
de Educação à Distância - SEED.  

Desse modo, a UAB foi criada para articular e integrar o sistema 
nacional de educação superior à distância e, consequentemente, ampliar a 
oferta do ensino superior público, gratuito e de qualidade no Brasil. Dessa 
forma, foi criado o Programa Nacional de Formação em Administração 
Pública – PNAP que visa qualificar o servidor público brasileiro em todos os 
níveis da esfera governamental, em especial atenção ao atendimento do 
interior do País, por meio dos polos da UAB. Para que os cursos sejam 
oferecidos no Brasil, a UAB constituiu convênios com inúmeras Instituições 
Públicas de Ensino Superior – IPES, estaduais ou federais do País. O curso 
de Gestão em Saúde objetiva habilitar profissionais nas competências básicas 
para a ação eficaz e eficiente da gestão dos serviços de saúde, com 
responsabilidades ampliadas de gestão administrativa e de gestão da atenção 
à saúde. Com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os 
municípios passaram a se preocupar mais com suas finanças, tanto do lado 
da receita quanto do lado da despesa. Isto implica num cuidado com a 
formação dos profissionais que atuam inclusive na gestão dos recursos 
utilizados em prol da saúde pública.  

O Curso EaD de Especialização de Gestão em Saúde – Aspectos gerais 
Esse fazer educativo à distância, se correto e adequadamente 

planejado, orientado e monitorado, pode produzir extraordinários resultados 
no desenvolvimento das pessoas. Impossível pensar educação formal na 
atualidade sem contar, em algum momento, com as vantagens das TIC - 
Tecnologias da Informação e Comunicação (REHEM, 2013).  

O curso EaD de Especialização de Gestão em Saúde da UNEB possui 
disciplinas básicas que são comuns aos demais cursos do PNAP, como 
Educação e Tecnologia e Fundamentos da Metodologia Científica; estas 
possuem importância ímpar, pois têm a finalidade de minimizar as 
dificuldades dos estudantes frente ao uso das ferramentas tecnológicas do 
Moodle  (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), por vezes 
denominado AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. As disciplinas 
específicas voltadas à área de saúde enfatizam, em especial, o estudo do 
Sistema Único de Saúde - SUS. Todas as disciplinas são ministradas por 
professores (mestres e doutores) e acompanhadas, virtualmente, por tutores 
à distância e por tutores presenciais (encontros e avaliações presenciais). A 
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carga horária total do curso que era de 420 horas, passou a ser, 480 horas a 
partir do ano de 2014, devendo ser realizada em até 18 meses.  

Na nossa vivência, o processo seletivo inicialmente foi realizado por 
meio da avaliação de um anteprojeto de pesquisa elaborado pelo candidato e 
o seu currículo. No entanto, a cada nova turma, a equipe avalia aspectos 
positivos e negativos, de forma a otimizar o processo seletivo dos candidatos. 
Para a avaliação, utiliza-se o Currículo da Plataforma Lattes, e são 
priorizados, além dos aspectos formais do currículo, formação profissional da 
área da saúde, experiência prévia em EaD, vida acadêmica e produção 
técnico-científica. A sala virtual desenhada no Moodle visa atender as 
necessidades do curso (monitoramento, visualização e disposição dos 
conteúdos de forma adequada, acesso fácil e rápido às informações e 
atividades do curso, interatividade e comunicação virtual). Na sala virtual, os 
estudantes têm acesso à ementa da disciplina, os arquivos postados pelo 
professor-formador, as atividades propostas, o cronograma do curso, as 
avaliações, os fóruns de apresentação, de dúvidas, discussão e de notícias, 
wiki, além do chat (bate-papo). Cada espaço está disposto no AVA de forma 
que o estudante possa interagir com ampla liberdade com colegas, tutores e 
professores, bem como para estudar, pesquisar, enviar/receber mensagens e 
acompanhar seu desempenho. A grande preocupação do curso é evitar a 
chamada distância transacional, ou seja, o cursista sente-se tão só que 
abandona o curso. As atividades são autoexplicativas favorecendo assim o 
autoaprendizado, estimulando a busca e a construção do conhecimento por 
parte do aluno. Contudo, o estudante Ead tem constante acompanhamento de 
tutoria com mediação pedagógica pautado no trabalho cooperativo, na inter e 
transdisciplinaridade, na investigação, na relação teoria e prática, na 
flexibilidade e na dialogicidade.  

Rocha et al (2006), apontam que o escopo do curso é interpretar o 
sistema de saúde no Brasil, com o qual o futuro profissional deverá interagir 
eficazmente. Por meio de estudos específicos do curso, o futuro gestor 
percebe e procura conhecer a realidade da saúde no Brasil, exercitando as 
relações teoria-investigação-prática e sujeito-objeto, com o auxílio de 
conhecimentos discutidos, apreendidos e sintetizados ao longo de seminários 
presenciais, avaliativos e obrigatórios, ao lado dos variados instrumentos de 
pesquisa.  

Segundo a PNEPS, Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde, a Educação Permanente é a aprendizagem no trabalho, ou seja, o 
aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 
trabalho (BRASIL, 2007). Nesse contexto, a educação permanente se baseia 
na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 
profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no dia a dia das pessoas, nas 
suas práticas e de suas organizações. Ela é feita a partir dos problemas 
enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 
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experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação 
dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 
processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de 
saúde das pessoas e populações. Os processos de educação permanente em 
saúde têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 
própria organização do trabalho (BRASIL, 2007). 

Segundo Moore e Kearsley (2008), uma característica especial da 
educação à distância e talvez daquilo que a maioria das pessoas considera 
quando pensa sobre educação à distância é a capacidade de uma instituição 
ou organização proporcionar acesso à educação a alguns alunos que, de 
outra forma, não poderiam obtê-la. Os autores ainda complementam 
elucidando que, o acesso é até mais importante para determinados certos 
tipos de alunos: deficientes, idosos ou que moram em áreas rurais ou 
remotas.  

O curso EaD de Gestão em Saúde possui ampla abrangência no 
interior do Brasil, mas para tanto, é necessário que haja parceria entre as 
IPES, a UAB e o município, no qual está localizado o polo da UAB. Para a 
implementação do polo EaD, deve haver o apoio e a contrapartida do ente 
federado (município), de forma a viabilizar o desenvolvimento das atividades 
presenciais do curso, como estrutura física e ambiência inerentes a um 
espaço acadêmico, salas de informática equipadas e compatíveis com o 
número de alunos matriculados, apoio técnico, dentre outros. Para a 
execução do curso, toda a estrutura física e a equipe multidisciplinar devem 
ser avaliadas e aprovadas pela CAPES.  

O apoio social dos cursos na modalidade EaD remete a 
potencialização dos conhecimentos e ações adotadas em prol da comunidade 
atendida em saúde. Essa contribuição social refere-se aos aspectos positivos 
desta modalidade, na formação de uma rede de aprendizagem, seja através 
da interação ou do compartilhamento de conhecimentos e informações com 
todos os atores. Desse modo, o curso EaD vem com a proposta de 
desburocratizar o ensino, rompendo barreiras da distância presencial e assim, 
proporcionando a inclusão social de todos os partícipes. O curso de Gestão 
em Saúde tem uma contribuição social importante, pois à luz do 
conhecimento na tomada de decisões acertada, fomentando a prática da 
qualidade de bons serviços prestados à comunidade. Por outro lado, o 
resultado da transferência de conhecimentos da área de Gestão em Saúde 
para a sociedade ocorre por meio da educação, sendo refletido na formação 
de colaboradores ou de seus agentes multiplicadores (da comunidade), que 
aplicarão a experiência e as informações apreendidas na vigência do curso, 
na melhoria dos serviços prestados para os usuários das unidades de saúde 
da região.  

Perfil do estudante do curso EaD de Especialização de Gestão em Saúde – 
Características  
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A motivação, a organização e a disciplina são palavras-chave para o 
aprendizado efetivo e garantia de sucesso num estudo de EaD. Contudo, 
mais que isso, é preciso ter responsabilidade, autonomia e dedicação para 
acompanhar um curso dessa modalidade. Pelo menos é exigida uma 
dedicação de seis horas semanais em média, por dezoito meses, período no 
qual o aluno passa por avaliações, navega pelo AVA e participa de encontros 
presenciais e virtuais com colegas e tutores presenciais e à distância.  

O mais importante a considerar diante da decisão de promover EaD, é 
que com maior ou menor densidade tecnológica, as escolhas ainda são dos 
educadores e educandos, como em qualquer modalidade educacional 
(TORREZ, 2005). Segundo Costa e Moita (2011), a educação a distância tem 
características específicas, que levam o aprendiz a desenvolver seus próprios 
conceitos. O traço distintivo dessa modalidade consiste na mediatização das 
relações entre docentes e discentes. O estudante de EaD deve possuir um 
perfil diligente e de iniciativa para promover a sua autoaprendizagem sendo 
capaz de organizar seu tempo para melhor otimizar seus estudos. Além disso, 
deve ter noções básicas de navegação na Internet e do uso de ferramentas 
interativas do Moodle. É desejável ser crítico e reflexivo, estudando de modo 
independente e autônomo, reconhecendo seu ritmo e estilo de aprendizagem, 
além de saber transformar as informações, obtidas nos módulos e materiais 
complementares, em conhecimentos teóricos e práticos, visando utilizá-los 
em sua práxis profissional. Outros aspectos importantes devem fazer parte da 
rotina acadêmica do gestor de saúde em formação, tais como: iniciativa 
própria para apresentar ideias, questionamentos e sugestões; capacidade de 
trabalhar em grupo, de forma colaborativa e cooperativa, sempre que 
necessário; disciplina para alcançar os objetivos estabelecidos para si e para 
o curso e consciência da necessidade de aprendizagem constante.  

Os estudos a serem desenvolvidos no âmbito da gestão estratégica do 
conhecimento no campo da avaliação em EaD visam a qualificação do 
processo ensino-aprendizagem à distância, por meio das tecnologias 
midiáticas. A proposição de especificação de modelo de avaliação integrado 
para cursos à distância corresponde à integração dos requisitos do MEC, das 
IES e dos programas das diversas áreas do conhecimento em uma única 
ferramenta. Assim, possibilita-se o acesso rápido às informações confiáveis e 
pertinentes para cada grupo de agentes no processo de avaliação em EaD 
(VIEIRA, 2005).  

De acordo com Rocha et al (2006) alguns pontos específicos são 
importantes para a realização de um curso de gestão em saúde: a motivação 
dos alunos; a promoção de uma atitude proativa dos cursistas (realização de 
tarefas e atividades); a promoção da inclusão social e digital (conhecimento e 
utilização de sítios institucionais oficiais de interesse nas questões de política 
e de gestão em saúde); o desenvolvimento de um ambiente virtual eficiente 
com a finalidade de substituir boa parte do tempo despendido na sala de aula 
presencial, com respostas online cada vez mais rápidas.  
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Papel pedagógico dos coordenadores, professores-formadores e tutores – 
Nossas reflexões 

A educação aberta e à distância aparece cada vez mais, no contexto 
das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação 
extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas 
educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial 
(BELLONI, 2003).  

Quem elabora os materiais para EaD deve ter em mente a 
conveniência de incentivar e apoiar o aprendizado autodirigido, dando ao 
mesmo tempo o apoio necessário às pessoas em diferentes estágios de 
autodirecionamento. Esse alcance da capacidade de ser autodirigido e 
exercitar a autonomia do aluno constitui um conceito básico no aprendizado à 
distância (MOORE e KEARSLEY, 2008).  

Assim, na primeira turma, tivemos evasão média total de 25%, 
enquanto que, o índice médio de reprovação foi de 20%, e a aprovação 
atingiu um percentual de quase 70. Percebemos que essa aprovação tem 
relação direta com o empenho efusivo dos tutores presencial e à distância, e 
do coordenador de polo, com a colaboração dos professores formadores. Na 
segunda turma, a evasão média foi de 30,08% e o índice de reprovação 
média foi de 16%. Esses índices podem ser atribuídos, devido à 
inadequação/afinidade dos alunos ao ensino à distância, uma vez que esta 
modalidade requer disciplina, força de vontade para aprender; autonomia 
tímida, não entendimento da proposta do curso, entre outros. Outros fatores 
primordiais referem-se ao grande número de alunos que não residem no 
município onde está localizado o polo, o que de certo modo, dificultou o seu 
deslocamento para os encontros presenciais; o coordenador de polo que não 
correspondeu às expectativas; a substituição de tutores, que interferiu no 
rendimento e permanência dos alunos no curso; o incentivo insuficiente de 
alguns tutores; os problemas pessoais dos alunos e dos tutores; a não 
conclusão do TCC; a bolsa-auxílio para tutores com pagamento em atraso, o 
que desmotivou o tutor muitas vezes a continuar no curso.  

Para vencermos as dificuldades, durante o desenvolvimento do curso, 
nas turmas foram realizadas atividades para melhorar o desempenho e a 
participação de cursistas, como visita dos coordenadores de curso e de 
tutoria, tutores online e professores aos polos presenciais, reuniões periódicas 
(mensais) com os tutores à distância e professores da disciplina, reunião 
anual com todos os tutores, repercurso (espécie de recuperação de 
conteúdos para o aluno), reuniões de interação entre professores, tutores, 
coordenadores, discussão sobre as dificuldades enfrentadas no curso pelos 
alunos e pela equipe pedagógica, escuta das queixas, críticas e sugestões 
dos cursistas. No que tange ao aspecto pedagógico, buscou-se a cada nova 
turma introduzir técnicas que fizessem os alunos a interagir mais entre si, que 
os estimulassem a pesquisa, análise e discussão do conteúdo, conduzindo-o 
à reflexão crítica da realidade do sistema de saúde onde ele está inserido.  
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Neste preâmbulo, a equipe pedagógica tem papel relevante na 
condução do processo de educação à distância, pois é quem estuda e 
conhece o seu público, diagnostica as dificuldades e necessidades e mais 
importante ainda é o fomento à produção do conhecimento com vistas a 
transformar a sua realidade cotidiana e social. Acerca das dificuldades 
observadas, citam-se: problemas com o Moodle, deficiência e demora do 
suporte de informática no atendimento (colocação das atividades na sala 
virtual e acesso dos alunos ao AVA, por exemplo), não realização de web 
e/ou vídeo conferências por conta da Internet não ser de alta velocidade e, 
por vezes muito deficiente nos municípios, estrutura física e de informática 
insuficientes ou inadequadas em alguns polos municipais, distância entre a 
cidade polo e a cidade de origem do aluno, ocasionando ausência nos 
encontros e nas avaliações presenciais, etc. A pedagogia implica no bom 
caminhar do curso assegurando a aprendizagem ampla, interativa e 
transformadora. O processo é complexo, dinâmico e delicado, pois se 
trabalha com vários contextos e realidades, inclusive em por se tratar da 
saúde em suas multifacetas em diversas regionalidades e diversidades. 
Dentre as ações desenvolvidas pela coordenação do curso destacam-se: 
elaborar o cronograma de oferecimento das disciplinas e seus respectivos 
professores e encaminhar a coordenação pedagógica; acompanhar todas as 
atividades desenvolvidas por tutores, professores, coordenadores de polo e 
demais profissionais envolvidos com a implementação do projeto pedagógico; 
acompanhar o desempenho dos estudantes, os registros das avaliações e a 
frequência às atividades pedagógicas programadas, elaborar o regimento 
interno do curso, critérios para recuperação de conteúdos, registros de 
intercorrências diversas, acompanhamento e monitoramento dos professores 
e tutores, dentre outros. O professor-formador tem como obrigações frente ao 
curso: elaborar o plano da disciplina com cronogramas online e presenciais; 
planejar das atividades à distância no aspecto pedagógico e tecnológico, 
selecionando os materiais didáticos que darão subsídios para a realização 
das atividades propostas presencialmente e à distância; planejar e descrever, 
detalhadamente, o AVA, além de organizar as atividades presenciais nos 
polos, articuladas com as atividades online. Os tutores à distância e os tutores 
presenciais são peças fundamentais no curso EaD, pois são o elo entre o 
aluno e o curso. Um bom mediador desperta no estudante EaD, a 
responsabilidade e a autonomia de seu aprendizado. O respeito à autonomia 
e à dignidade de cada um, é um imperativo ético e não um favor que se pode 
ou não conceder uns aos outros (FREIRE, 2010). Dentre as ações dos tutores 
à distância cita-se: acompanhar e orientar as demandas apresentadas pelos 
cursistas no AVA; realizar a mediação online eficaz nos fóruns, chats, 
mensagens e e-mails; dirimir as dúvidas dos estudantes em tempo hábil, no 
máximo em 48 horas; acompanhar, orientar, discutir e avaliar as atividades 
propostas durante a execução de cada disciplina; corrigir as atividades 
avaliativas; acessar ao AVA, diariamente, para acompanhar o 
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desenvolvimento dos trabalhos, respondendo as mensagens postadas nos 
diversos fóruns virtuais; lançar as notas/conceitos do desempenho dos 
cursistas no AVA; emitir relatório de desempenho pedagógico dos cursistas 
frente a cada disciplina trabalhada. Os tutores presenciais visam acompanhar 
o desenvolvimento das atividades nos polos presenciais; orientar ao 
estudante EaD na execução das avaliações presenciais; oferecer apoio 
tecnológico aos estudantes com dificuldades junto às ferramentas do Moodle.  

Perspectivas, Desafios e Resultados  
Observa-se que a EaD é uma forma de aperfeiçoar/capacitar e educar 

qualquer pessoa desde que tenha acesso a um computador, rádio, televisão, 
etc. e acompanhamento adequado, a fim de participar do processo de 
educação à distância, sem maiores problemas. Um trabalho educativo e 
interdisciplinar com utilização de recursos informáticos e telemáticos pode 
contribuir, significativamente, para a qualificação de trabalhadores de 
qualquer área do conhecimento humano, corroborando que a educação à 
distância e continuada pode ser realizada em qualquer situação desde que 
haja comprometimento técnico-pedagógico e garantia de acesso do usuário, 
inclusive para os excluídos da tecnologia computacional. Assim, a 
operacionalização das técnicas de interatividade, de colaboração e de 
dialogicidade, visam qualificar profissionais de saúde nas diversas áreas do 
conhecimento humano, de forma a atender as expectativas da sociedade 
dentro de sua uniformidade e totalidade. Neste sentido, é uma grande 
necessidade que os profissionais e estudantes tenham acesso a uma 
formação responsável pautada nos princípios pedagógicos face à 
especificidade da EaD.  

Pretto (2003), diz que o grande desafio da EaD é, em última instância, 
o mesmo desafio da educação como um todo. E ressalva que é necessário 
entender a EaD dentro de suas limitações e particularidades, ao lado das 
tecnologias potencialmente redutoras de distância, devendo acontecer de 
forma ampla, de forma a não aumentar a exclusão daqueles que já são 
excluídos socialmente.  

Em um estudo citado por Moore e Kearsley (2008), os principais 
obstáculos percebidos, no desenvolvimento da educação à distância, 
relacionavam-se à exigência de tempo, ao desenvolvimento de aptidões 
tecnológicas eficazes e às necessidades de apoio gerais.  

A EaD não significa que educar é simplesmente transmitir informações, 
mas um processo dinâmico, multiforme e não mecânico, linear e unilateral. A 
comunicação é pensada de forma multifuncional, aliando os princípios 
educacionais à interatividade proporcionada pelas TIC. A qualificação dos 
profissionais de saúde tem um retorno mais eficiente, quando estes estão 
integrados à sua prática de trabalho, uma vez que a consolidação dos 
conhecimentos é realizada com mais pertinência e equidade. Para atender às 
novas necessidades do SUS, que exige trabalhadores cada vez mais criativos 
e capazes de tomar decisões, este modelo de aprendizagem deve ser revisto 
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e reavaliado frequentemente, de forma a se adequar às diversas realidades 
locais, constituindo-se assim, uma educação continuada dos profissionais da 
área. A maior parte das iniciativas em EaD dirigidas aos profissionais de 
saúde apresenta-se como cursos de pós-graduação Lato Sensu,  a exemplo 
de cursos voltados para a sistematização da assistência de enfermagem em 
áreas especializadas e para os procedimentos médicos e odontológicos de 
diagnóstico e tratamento, apoiados em diferentes suportes e mídias 
(TORREZ, 2005).  

Os desafios mais emergentes para a efetiva prática da educação virtual 
estão nas reflexões e diálogos, os quais não podem ser desprezados, uma 
vez que a EaD é um processo que requer compromisso, pedagogia inerente 
às suas características e pessoal qualificado, ressaltando sempre a práxis 
dialógica em prol do fortalecimento, da produção e da disseminação do 
conhecimento.  

Nesse preâmbulo, os aspectos evidenciados durante a vigência do 
curso perpassavam pelo (a): enfrentamento das barreiras da distância; uso 
das novas TIC; dificuldade de acesso no polo de estudo in loco para os 
encontros presenciais; rompimento do “laço” da modalidade de ensino 
presencial; conscientização da quantidade de tempo e de esforço a ser 
despendido pelo aluno para finalização do curso; reconhecimento por parte do 
aluno da relevância dos conteúdos trabalhados para a sua práxis profissional; 
despertar consciente do formando para a real situação da saúde em seu 
município em busca de possíveis e plausíveis soluções para problemas 
locais. 

O curso, ao capacitar gestores para atuarem na administração macro 
(governo) e micro (unidades organizacionais) dos sistemas públicos de saúde, 
visa contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo 
Estado brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal. Além de contribuir 
para que o gestor público desenvolva visão estratégica, o curso pretende que 
todos os envolvidos compreendam os conceitos básicos nas áreas de gestão, 
estratégia, operações, finanças públicas, recursos humanos e outras, 
demonstrando habilidades para diagnosticar, analisar e oferecer soluções 
para situações organizacionais complexas.  

Consequentemente, ao finalizar o curso, o estudante deverá expor o 
seu aprendizado elaborando, expondo e apresentando em aula pública um 
artigo técnico-científico de acordo com as suas aspirações profissionais, 
estando apto para fazer a integração das áreas funcionais e interdisciplinares 
da gestão pública em saúde. Estima-se que o cursista apresente um conjunto 
de conhecimentos e práticas de gestão necessárias à implementação das 
políticas públicas de saúde que visem medidas para a qualificação da gestão 
do trabalho e educação em saúde, investindo na formação e educação 
permanente dos profissionais que atuam no SUS; fortaleça o controle social e 
a democratização da gestão participativa; exerça funções de coordenação, 
articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação 
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e auditoria em saúde; tenha compromisso individual e coletivo na 
produção/geração de informação em prol do conhecimento para qualificação 
da gestão do sistema e dos serviços de saúde.  

Conclusão  

A aplicação dos conhecimentos adquiridos, durante a realização do 
curso, pelo especialista em gestão de saúde em prol das ações relacionadas 
à saúde em seus municípios e circunvizinhanças podem ser alavancas para 
novas diretrizes e caminhos no enfrentamento das adversidades dos agravos, 
logística e gerenciamento da saúde no interior da Bahia, viabilizando uma 
gestão local. Paralelo a isso, o incentivo quanto ao uso das TIC na gestão da 
saúde favorece o fomento à pesquisa e a obtenção de dados estatísticos nas 
unidades básicas de saúde para gerenciar e executar intervenções efetivas e 
estratégicas nas tomadas de decisões. Corroborando com este estudo, as 
políticas de saúde podem ser fortemente implementadas por meio de políticas 
sérias para a saúde pública e para a educação sincronizadas e aplicadas para 
uma melhor organização, gerenciamento e utilização do SUS.  

Referências 
BELLONI, M. L. Educação à Distância. 3ª ed., Campinas, SP: Autores Associados, 
2003.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.996, de 20 de setembro de 2007, que 
estabelece a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, dez. 2007.  
COSTA, Ana Lígia Passos de Oliveira e MOITA, Filomena Mª Gonçalves da Silva 
Cordeiro. Moodle no curso de ciências biológicas à distância: análise das 
contribuições no processo de ensino e aprendizagem. Eduepb, 2011. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 42ª ed., Ed. Paz e Terra, São Paulo, 2010.  
MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação à distância: uma visão 
integrada. São Paulo, Ed. Cengage Learning, 2008.  
PRETTO, Nelson de Luca et al. Tecnologias educacionais e educação à 
distância: avaliando políticas e práticas. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Quarteto Editora 

& Comunicação Ltda, 2003.  
ROCHA, Juan Stuardo Yazlle; CACCIA-BAVA, Maria do Carmo G.; REZENDE, 
Carlos Eduardo M. de. Pesquisa-aprendizagem no ensino da política e gestão de 
saúde: relato de uma experiência com e-Learning. Revista Brasileira de Educação 
Médica, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, abr. 2006.  
REHEM, Cleunice Matos. Educação à distância: A quem interessa? Boletim 
Técnico do SENAC, Rio de Janeiro - volume 39, p. 72-83, nº1 janeiro/abril 2013.  
TORREZ, Milta Neide Freire Barron. Educação à distância e a formação em saúde: 
nem tanto, nem tão pouco. Trabalho, educação e saúde, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, 
mar. 2005.  
VIEIRA, Eleonora Milano Falcão; SANTOS, Neri dos. Gestão estratégica do 
conhecimento no campo da avaliação em educação à distância. Cadernos 

EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 3, n. 4, dez. 2005. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

1 

HIPERIMÍDIA PROMOVE APRENDIZAGEM E INCLUSÃO 
DIGITAL NO IFSC – CÂMPUS GAROPABA 

Mauro Lorençatto1, Sandra Beatriz Koelling2 

1
Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Garopaba/Coordenadoria 

Pedagógica/mauro.lorencatto@ifsc.edu.br 

2
Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Garopaba/Departamento de 

Ensino/sandra.koelling@ifsc.edu.br 

 

Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar o processo de elaboração e 
aplicação de uma atividade pedagógica de inclusão digital na turma de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Santa Catarina (IFSC) do Câmpus Garopaba. A inclusão digital se deu pelo 
estudo da ‘Unidade Didática: Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa’ construída 
no formato de hipermídia online. O trabalho partiu de uma concepção 
contemporânea do paradigma tecnológico. Diante dessa realidade, apresentou-se 
uma atividade participativa na qual os estudantes e a professora puderam interagir 
a partir do contato com as tecnologias digitais online. A satisfação e o aprendizado 
dos estudantes pelo uso da hipermídia online, novidade para a maioria, demonstra 
a importância de executar outras atividades da mesma natureza para que se 
amplie a inclusão digital desses estudantes. 

Palavras-chave: Inclusão digital. EJA. Hipermídia online. 

1 Introdução 

O desenvolvimento das tecnologias digitais, com maior intensidade a partir do novo 
milênio, conduziu à difusão das oportunidades de formação escolar e profissional. 
Sua presença crescente no sistema educacional faz com que seja necessário refletir 
sobre pontos intrínsecos à educação formal, como: didática, metodologia, avaliação, 
plataformas digitais, jogos e hipermídias online como ferramentas pedagógicas. 

Contrapondo-se a essa realidade, percebeu-se que os estudantes do curso 
da modalidade Educação de Jovens e Adultos não faziam uso das tecnologias 
digitais nos seus fazeres cotidianos de trabalho, estudo e lazer. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho é apresentar uma ação de inclusão das tecnologias digitais 
online no curso de Formação Inicial e Continuada de Operações Básicas em 
Hospedagem, proposto na modalidade EJA, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFSC) do Câmpus Garopaba, a partir da elaboração, 
construção e aplicação de uma hipermídia online sobre a Reforma Ortográfica da 
Língua Portuguesa. Essas alterações da escrita foram introduzidas no Brasil pelo 
Decreto nº 6.583 de 26 de setembro de 2008, o qual promulga o Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. Todavia, 
em 27 de dezembro de 2012 foi publicado o Decreto nº 7.875 que posterga a data 
oficial de implantação do acordo ortográfico para 1º de janeiro de 2016. 
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2 O vigente paradigma das tecnologias digitais 

A sociedade contemporânea está envolvida por constantes modificações oriundas 
do advento, da expansão e do desenvolvimento das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDIC) e pelo crescente valor do conhecimento como 
elemento fundamental para a profissionalização e socialização do indivíduo. 
Contudo, é preciso estar atento ao determinismo tecnológico vigente pelo senso 
comum e contestado por Feenberg (2010) a partir da sua teoria crítica da tecnologia. 
“A tecnologia não é só o controle racional da natureza: tanto seu desenvolvimento, 
quanto seu impacto são intrinsecamente sociais” (Feenberg, 2010, p. 106). Dessa 
forma, torna-se evidente a importância da interatividade das pessoas com as 
tecnologias digitais nos âmbitos pessoal e profissional, com visão crítica das 
mesmas. 

A sociedade atual evoluiu através de um sistema complexo e dinâmico de 
conexões entre os seres humanos e as técnicas. Para Lévy não há mais razões para 
afastar homens de máquinas. “A técnica está associada a um contexto social amplo; 
em parte, determinando este contexto; por outro lado, sendo determinada por ele. 
Dessa forma, a tecnologia afirma-se como parte do conjunto coletivo do jogo da 
vida” (1993, p. 53). 

O atual processo de convergência entre diferentes campos tecnológicos fez 
com que as tecnologias digitais não se direcionassem para um sistema fechado, 
mas caminhasse rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos em tempos e 
espaços diferentes. Essas características apresentam o perfil da complexidade das 
relações das pessoas com as tecnologias digitais que, cada vez mais, são utilizadas 
com finalidades educacionais. 

A atual Revolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação não é 

caracterizada pela centralidade de informações e de conhecimentos, mas pela 

aplicação das informações para a geração de conhecimentos que se tornam 

dispositivos do processamento da comunicação da informação num ciclo de 

realimentação acumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 2007, p. 93).  

Esse ciclo desenvolve-se de maneira que as TDIC não são, simplesmente, 
ferramentas a serem aplicadas, mas processos em construção realizados pelos 
seres humanos.  

A evolução tecnológica não se restringe aos novos usos de equipamentos e/ou 

produtos, mas aos comportamentos dos sujeitos que interferem nas sociedades, 

intermediados, ou não, pelos equipamentos. Portanto, entendemos como tecnologias 

os produtos das relações estabelecidas entre sujeitos com as ferramentas 

tecnológicas que têm como resultado a produção e disseminação de informações e 

conhecimentos. (KENSKI, 2003, p. 26). 

Na sociedade contemporânea, o conhecimento tornou-se o maior 
investimento; as informações se expandem pelos diversos meios de comunicação e 
a elaboração das informações, a partir de cada subjetividade no seu contexto, gera 
conhecimentos.  
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Por isso, é imprescindível ter visão da sociedade em que se vive para 
perguntar: Como orientar os estudantes na construção de seus conhecimentos 
utilizando as tecnologias digitais como um recurso didático? 

3 A modalidade EJA no IFSC - Câmpus Garopaba 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) tem 
como missão: “Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação 
profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento 
e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural” (IFSC, 
2015). Sendo assim, uma das metas institucionais é atingir, no mínimo, 10% das 
matrículas através de cursos de Educação de Jovens e Adultos. 

Diante disso, a Pró-Reitoria de Ensino criou uma comissão para discutir, 
planejar e executar ações a fim de atingir a meta. E assim estabeleceu a Comissão 
de Integração de Programas Sociais1 (CIPS). Essa comissão lançou um edital em 
agosto de 2013 para a formação de grupos multidisciplinares nos câmpus do IFSC. 
Foram criadas quatro Equipes de Integração de Programas Sociais (EIPS) nos 
câmpus: Itajaí, Jaraguá do Sul, Florianópolis-Continente e Garopaba2.  

A partir de setembro as equipes estavam trabalhando na identificação de 
dados sobre pessoas que não haviam concluído o Ensino Fundamental e Médio nas 
cidades de abrangência de cada câmpus3. A partir desse levantamento, as equipes 
definiram que iriam ofertar um curso para a ampliação da escolaridade dos cidadãos 
que não havia terminado o Ensino Fundamental – segundo segmento (anos finais). 
Os quatro câmpus identificaram a necessidade de ofertar curso nesse nível escolar.  

Contudo, ofertar apenas a elevação da escolaridade não é o foco do IFSC, já 
que essa ação é oferecida pelas prefeituras municipais através da Educação de 
Jovens e Adultos. O instituto busca conciliar a formação escolar com a formação 
profissional. Para tanto, cada um dos quatro câmpus, elaborou um Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC), articulando o Ensino Fundamental com um curso de 
Qualificação Profissional. O câmpus de Garopaba propôs a integração dos 
programas PROEJA e CERTIFIC elaborando o curso PROEJA-CERTIFIC 
Operações Básicas de Hospedagem, já que há carência de qualificação profissional 
para essa área na região de abrangência e também porque o eixo tecnológico: 
Turismo, Hospitalidade e Lazer é expertise do câmpus4.  

                                                 
1
 Os programas sociais são: PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, MULHERES MIL 
(Inclusão social de mulheres em vulnerabilidade social) e CERTIFIC (Certificação por 
Reconhecimento de Competências, Habilidades e Atitudes).  

2
 A equipe do Câmpus Garopaba teve participação dos autores e outros cinco servidores que 

ingressaram no grupo por meio do edital.  
3
 O câmpus Garopaba abrange os municípios de Garopaba, Paulo Lopes, Imbituba, Imaruí e Laguna.  

4
 Os demais câmpus elaboraram PPC diferentes, segundo suas realidades e expertises: Itajaí 

(Pesca), Jaraguá do Sul (Produção Têxtil) e Florianópolis-Continente (Auxiliar de Cozinha). 
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Após a elaboração e aprovação do PPC pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFSC, em março de 2014, lançou-se o edital dos cursos com 30 vagas 
e previsão de início para início de agosto de 2014 e término em dezembro de 2015. 
Um dos pré-requisitos era estar trabalhando ou ter trabalhado em Meios de 
Hospedagem. A turma do Câmpus Garopaba iniciou com 26 matriculados. Os 
estudantes da turma, em sua maioria, têm mais de 30 anos de idade e estavam fora 
da escola há mais de 20 anos, tendo retornado para concluir o Ensino Fundamental 
e se qualificar profissionalmente.  

Dentre as competências estimadas para os egressos está a inclusão digital. 
Ao realizar um levantamento com os estudantes, constatou-se que em torno de 50% 
nunca utilizaram um computador, tablet ou smartphone com acesso à internet. 
Diante desse dado, a professora de Língua Portuguesa da turma, Profa. Sandra 
Beatriz Koelling, juntamente com Mauro Lorençatto, da coordenadoria pedagógica, 
ambos autores do artigo, refletiram sobre a aplicação de uma hipermídia na qual 
todos os estudantes pudessem utilizar os computadores do laboratório do câmpus 
como mediadores de uma atividade da sua aula. Após algumas ideias, foi 
combinado de utilizá-los como mediadores no estudo do Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, instituído pelo Decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008 que 
promulga o acordo ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de 
dezembro de 1990. 

O motivo da escolha deve-se ao fato de que os estudantes – afastados em 
média há 20 anos da escola – permanecem utilizando-se da escrita conforme a 
conheceram, isto é, antes das alterações do novo acordo. Por essa razão, inteirá-los 
das mudanças ortográficas ocorridas recentemente (2008) é uma forma de integrá-
los nesse novo contexto linguístico. Além disso, buscar a compreensão desses 
conhecimentos, através do uso das tecnologias digitais, dará a esses sujeitos a 
consciência de que “são capazes de” e também maior autonomia para sentirem-se 
incluídos nessa sociedade configurada pelo uso das tecnologias digitais. 

4 A aplicação da atividade de Inclusão Digital 

Os estudantes do curso, ao serem questionados pela professora de Português sobre 
a possibilidade de acesso à internet para o desenvolvimento de pesquisas, relataram 
que não se utilizam dela. Em sua maioria, afirmaram que não possuem computador, 
ou outro equipamento, com acesso à internet, contudo, já tiveram contato. Outros 
informaram que jamais tiveram contato com esses recursos tecnológicos, enquanto 
alguns, em sua minoria, disseram que fazem uso apenas para acessar o facebook. 
Esse diagnóstico mobilizou os autores à elaboração da hipermídia online com o 
intuito de promover a inclusão digital desses estudantes. 

A aplicação da atividade ocorreu durante uma aula em novembro de 2014. Na 
aula anterior, a professora Sandra ministrou a introdução à temática das normas 
ortográficas. Foram também realizadas pesquisas sobre a implantação do acordo 
ortográfico e sobre ferramentas online que abordassem o estudo da temática. A 
partir delas, foi produzida uma hipermídia online denominada: “Unidade Didática: 
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Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” 
(https://sites.google.com/site/mauroifsc/home) utilizando-se da ferramenta livre 
Google+. Os objetivos da unidade didática foram: a) promover a inclusão digital dos 
estudantes do curso e b) contextualizar os estudantes sobre as alterações 
ortográficas ocorridas a partir do Acordo de 2008 e sobre o panorama da língua 
portuguesa no mundo. 

A aplicação da hipermídia procedeu da seguinte maneira. Primeiro, os 
estudantes foram convidados a se deslocarem da sala de aula até o laboratório de 
informática. A maioria absoluta não conhecia o laboratório do câmpus e jamais tinha 
visto pessoalmente tantos computadores numa única sala (laboratório). Após todos 
estarem acomodados, em duplas ou individualmente, foi solicitado que ligassem os 
computadores; quem não sabia foi orientado. Para muitos, o ato de ligar um 
computador foi realizado pela primeira vez. Em seguida, os alunos foram orientados 
a entrarem no site do IFSC - Câmpus Garopaba para que pudessem acessar a 
hipermídia online. Foi disponibilizado o link da hipermídia na página do câmpus para 
facilitar o acesso por parte dos estudantes e também quando houver interesse dos 
mesmos. Eles anotaram o endereço do site do câmpus (www.garopaba.ifsc.edu.br) e 
o “caminho de acesso” à hipermídia online. Quando todos haviam acessado a 
unidade didática, foram instruídos a navegarem pelas seções. Houve estudantes 
quem começaram na primeira e foram até a quarta seguindo a ordem do menu (de 
cima para baixo), enquanto outros pularam da primeira para a última; alguns ainda 
começaram pela última seção, acessaram as outras e depois retornaram à última 
para refazerem os exercícios.  

Como era novidade para a maioria, não havia como antecipar se os 
estudantes se interessariam pela hipermídia online e por quanto tempo a unidade 
didática iria cativar a atenção deles. Para nossa surpresa, todos os estudantes 
demonstraram muito interesse pela hipermídia online ao ponto de navegar por todas 
as quatro seções e realizar as tarefas dos três jogos sobre a reforma ortográfica 
disponibilizados na quarta seção: 4) Exercício – Vamos Aprender Brincando?! 

A hipermídia online é composta por quatro seções articuladas entre si. São 
elas: 1) Contextualização, Justificativa e Objetivos da Hipermídia Online; 2) 
Refletindo sobre as Mudanças; 3) Aprendendo sobre o Acordo Ortográfico e 4) 
Exercício – Vamos Aprender Brincando?! Abaixo as imagens das seções. 
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Ilustração 01 – Contextualização, Justificativa e Objetivos da Hipermídia Online 

Na seção 1, os estudantes encontraram o contexto da sua realidade de 
estudo, a justificativa da oferta do curso PROEJA-CERTIFIC em Operações Básicas 
de Hospedagem e os objetivos da hipermídia online. 

Na seção 2, os estudantes puderam conhecer um breve histórico do processo 
da instituição do acordo ortográfico da língua portuguesa entre os oito países que a 
têm como língua oficial. Além disso, visualizaram a bandeira de todos os países que 
falam Português e, ao clicar no link “8 países de Língua Portuguesa”, acessavam 
outro endereço eletrônico que apresentava vídeos produzidos e apresentados por 
jornalistas de cada um dos oito países (com seus sotaques peculiares) no qual 
explicavam a implantação do acordo em seu país. 

A seção 3 apresentava o link “reforma ortográfica BRASIL.pps”, no qual os 
estudantes puderam acessar uma apresentação didática das mudanças ocorridas 
com o acordo, o que possibilitou o estudo das modificações e os preparou para a 
realização dos exercícios em formato de jogos da seção 4. 

Na seção 4, os estudantes puderam verificar seus novos conhecimentos 
sobre a reforma ortográfica através de três jogos online. O primeiro jogo “A turma do 
plenarinho” possibilitou o desafio entre os componentes das duplas ao permitir uma 
disputa de conhecimentos de forma alternada. É um jogo para completar frases. 
Casa resposta deveria ser dada em até 30 segundos. Em todos os casos, eram 
disponibilizadas duas palavras: uma correta e outra incorreta. Se o estudante 
acertasse na escolha somava um ponto, caso errasse não somava. Entretanto, em 
ambos os casos, havia o estudo/reflexão porque independente da resposta 
escolhida o jogo apresentava o motivo do acerto ou do erro. 

O segundo jogo “Os 25 desafios” proporcionou aos estudantes um caminho 
com 25 passos. Cada acerto gerava um passo. As perguntas possibilitavam três 
respostas e apenas 10 segundos para a resposta. Esse jogo aumentou o grau de 
exigência duplamente, pois o estudante tinha apenas 10 segundos para responder e 
três alternativas de respostas (não mais 30 segundos e duas alternativas como no 
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jogo anterior). Esse jogo não apresentava o motivo do acerto ou do erro, contudo, 
permitia responder até acertar. 

No jogo 3 “Jogo do hífen” havia 4 níveis de dificuldade. Cada fase permitia o 
estudante escolher o nível de dificuldade. Todas as questões tratavam do uso do 
hífen que foi uma das maiores alterações da ortografia. As perguntas possibilitavam 
duas respostas. Se o estudante acertasse, o jogo apresentava o motivo do acerto e 
passava para a próxima pergunta. Caso errasse, o jogo apresentava o motivo do 
erro e fazia outra pergunta semelhante à anterior e assim sucessivamente até o 
estudante acertar. Depois de realizar as tarefas dos três jogos, os estudantes foram 
orientados a produzirem pequenas frases utilizando palavras que sofram alterações 
na grafia. Para essa ação, a hipermídia online propôs o uso de outro endereço 
eletrônico, acessado pelo link “clique aqui para treinar”, onde o texto inserido pelo 
estudante era automaticamente corrigido e apresentado o motivo/regra do(s) erro(s). 

Ao término das duas horas/aula que foram utilizadas para essa atividade, 
percebeu-se a dupla satisfação dos estudantes: por um lado, satisfeitos por terem 
conseguido operar o computador com acesso a internet e, por outro lado, satisfeitos 
pela aprendizagem das mudanças promovidas pela reforma ortográfica, a qual era 
desconhecida. Abaixo foto da realização do estudo da hipermídia online.  

 

Ilustração 02 – Aplicação da Hipermídia 

Para verificação da aprendizagem da nova ortografia, foi aplicado um 
questionário à turma em março de 2015, no início do ano letivo. Isto porque os 
pesquisadores tinham a intenção de verificar se os conhecimentos com os quais os 
estudantes entraram em contato no final de 2014 realmente foram assimilados 
constituindo uma aprendizagem efetiva e não apenas foram retidos em curto prazo, 
o que os teóricos conceituam como memória de curto prazo. 

O instrumento consistia de 14 questões. Nas 10 primeiras, os alunos 
deveriam analisar as afirmações e responder se estavam corretas ou incorretas em 
relação à reforma ortográfica. As últimas quatro questões eram de múltipla escolha e 
traziam palavras grafadas da forma antiga e outras com as novas normatizações. 
Nessas, cabia ao aluno encontrar a forma considerada incorreta e marcá-la. 

O Gráfico 1 apresenta o resultado de acertos dos estudantes. Nesta pesquisa, 
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considerou-se como “aprendizagem suficiente” o equivalente a 50% de acertos, 
levando em consideração o perfil dos sujeitos e a complexidade da temática 
abordada pela hipermídia. Três estudantes acertaram 10 das 14 questões, um 
estudante teve 9 acertos e três sujeitos acertaram 8 questões. 

 

Gráfico 1 – Resultado do teste de aprendizagem da Nova Ortografia. 

Após analisar o teste, verificou-se que 73% dos pesquisados obtiveram mais 
de 50% de acertos. E os sujeitos que não atingiram esse índice, acertaram 6 
questões, apenas uma a menos do que a metade, considerada como “aprendizagem 
suficiente”. 

  

Gráfico 2 – Resultado do teste em relação à metade das questões 

Com relação aos resultados, pode-se afirmar que o objeto de aprendizagem 
foi significativo, pois 73% dos estudantes garantiram uma avaliação significativa das 
novas regras ortográficas, enquanto apenas 27% não acertaram a metade das 
questões, mas ficaram próximos dos demais, todos com 6 acertos. 

Além disso, considerando a distância entre a aplicação da hipermídia e o 
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teste sobre o novo acordo, os resultados foram bastante satisfatórios, visto que a 
grande maioria reteve as informações apreendidas a partir do instrumento online em 
sua memória de longo prazo, ou seja, produziu conhecimento. 

6 Considerações finais 

A unidade didática: Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi utilizada pelos 
estudantes do Curso PROEJA – CERTIFIC Operações Básicas de Hospedagem 
com sucesso, pois atingiu os objetivos propostos de promover a inclusão digital dos 
estudantes pelo uso das tecnologias digitais dispostas na hipermídia online e 
contextualizá-los sobre as alterações ortográficas ocorridas a partir do Acordo de 
2008 e sobre o panorama da língua portuguesa no mundo.  

A utilização do computador com acesso à internet - como recurso didático - 
permitiu integrar as tecnologias digitais ao processo ensino-aprendizagem do curso. 
Por meio dessa unidade didática, é possível articular diversas mídias e recursos 
tecnológicos e possibilitar experiências inovadoras no contexto escolar. Além disso, 
percebe-se que as tecnologias digitais possuem diferentes utilidades, compatíveis 
com o contexto contemporâneo, o qual está em constante mutação. 

Os resultados da satisfação e do aprendizado dos estudantes pelo uso da 
hipermídia online demonstram que atividades dessa natureza auxiliam os docentes 
no processo de ensino e os estudantes no caminho da aprendizagem. O uso dos 
recursos tecnológicos ampliou a interação entre os pares de estudantes e também 
desses com a professora. Diante do êxito dessa experiência, percebe-se a 
importância de realizar, com maior frequência, atividades que envolvam as 
tecnologias digitais, especialmente em turmas da Educação de Jovens e Adultos, 
com pouca ou nenhuma vivência dos recursos das tecnologias digitais. 

É preciso considerar ainda que os resultados apontam um nível significativo 
de compreensão e assimilação das novas regras, visto que durante a escolarização 
e por grande período de sua vida os sujeitos da pesquisa utilizaram a escrita sem a 
normatização estabelecida pelo acordo de 2008. 

Além disso, a aplicação do hipermídia foi realizada em apenas uma aula de 
língua portuguesa e, pela dificuldade de acesso à internet, os estudantes não 
retomaram as atividades ou estudaram novamente as regras. O fato demonstra que 
as médias acima de 70% de acerto são elevadas, comprovando a eficiência desse 
meio contemporâneo de aprendizagem. 

Por fim, percebe-se que as novas ferramentas, especialmente hipermídias, 
são aliadas do professor de Língua Portuguesa, pois, além de incluir estudantes 
jovens e adultos nessa nova era de tecnologias digitais, facilitam a construção de 
conhecimentos e efetivam a aprendizagem significativa e que vai além das carteiras 
escolares.  
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Resumo – A cibersociedade oportuniza o uso cada vez mais acentuado das 
tecnologias em diversas áreas da sociedade. Celulares e tablets se multiplicam 
exponencialmente e agregam novas utilidades diariamente por meio de seus 
aplicativos. Através deles temos a oportunidade de ficar conectados o dia todo. Na área 
da educação essa virtualização ganhou força e as ofertas de cursos por ensino a 
distância aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Além disso, tudo o que 
fazemos online é monitorado e fica arquivado, gerando uma quantidade enorme de 
dados, que se forem minerados adequadamente, podem gerar informações úteis. Esse 
artigo propõe a analisar três assuntos: MOOCs (Massive Open Online Courses), como 
ferramenta democratizadora do acesso conhecimento; Mobile Learning e as 
possibilidades tecnológicas para um aprendizado efetivo na rede; Learning Analytics 
(LA), o uso inteligente de dados gerados pelos alunos (rastros de navegação) para a 
implementação de melhorias, otimização da compreensão e do processo de 
aprendizagem em cursos online. Por meio de uma revisão sistemática dos trabalhos 
mais citados sobre esses assuntos, esse artigo abordará como esse ambiente 
monitorado da internet, onde todo clique vira um dado, pode ser útil no aperfeiçoamento 
e na melhoria desses cursos massivos, mostrando que o LA serve como uma ponte 
entre inovação tecnológica para propósitos de aprendizagem, assim como o mobile 
Learning. 
 
Palavras-chaves: Learning Analytics, MOOCs, Mobile learning,  tendências 
educacionais, cibersociedade 
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Abstract – The cybersociety favors the use of increasingly sharp technologies in 
various areas of society. Phones and tablets multiply exponentially and add new uses 
every day through their applications. Through them we have the opportunity to stay 
connected all day. In the area of education, virtualization gained visibility and offerings of 
courses by distance education increased exponentially in recent years. Besides, 
everything we do online is tracked and filed, generating a huge amount of data, which if 
properly mined, can generate useful information. This article aims to analyze three 
issues: MOOCs (Massive Open Online Courses) as democratizing tool to access 
knowledge; Mobile Learning and the technological possibilities for effective learning in 
network; Learning Analytics (LA), the intelligent use of data generated by students 
(navigation track) to implement improvements, optimization and understanding of the 
learning process in online courses. Through a systematic review of the most cited 
papers on these issues, this article will address how internet is a monitored 
environment, where every click turns a given, can be useful in improving and enhancing 
these massive strokes, showing that LA serves as the one bridge between technological 
innovation for learning purposes, as well as the Mobile Learning. 
 
Keywords: Learning Analytics, MOOCs , Mobile learning , educational trends , 
cybersociety 
 

1. Introdução 
 
A sociedade atual e sua evolução ao longo dos tempos é um objeto de estudo que 
fascina os homens. Diversos autores se dedicam a estudar esse fenômeno 
sociológico, sob os mais diversos prismas, a tal ponto que seria leviano traçar 
qualquer tentativa do estado da arte dessa questão. Estamos vivendo a era da 
tecnologia, sem dúvidas. Cada vez mais nos deparamos com os seguintes termos: 
redes, interatividade, colaboração, virtualização, convergência, conhecimento, 
informação. Esses são apenas alguns fatores que compõe um escopo mais amplo 
denominado cibercultura.  

Para entendermos um pouco mais sobre essa cibersociedade na qual 
estamos inseridos, e compreendermos essas passagens de uma cultura à outra,  
Lúcia Santaella propôs um divisão das eras culturais em seis categorias: a cultura 
oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias 
e a cultura digital (cibercultura). A autora ressalta, entretanto , que “esses períodos 
culturais não são lineares, como se uma era fosse desaparecendo com o surgimento 
da próxima. Ao contrário, há sempre um processo cumulativo de complexificação: 
uma nova formação comunicativa e cultural vai se integrando na anterior, 
provocando nela reajustamentos e refuncionalizações” (SANTAELLA, 2003, p.25). 
Já para autores como Manuel Castells (2003) e Pierre Lévy (1999), a cibersociedade 
deriva diretamente da  cultura de massas, inclusive ambas possuem muitos pontos 
em comum, como veremos mais adiante. 
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Para Santaella (2003) a quebra do paradigma entre a cultura das mídias e a 
cultura digital foi a convergência. Esse foi o fator predominante que serviu como 
marco de passagem entre essas duas fases: “É a convergência das mídias, na 
coexistência com a cultura de massas e a cultura das mídias, estas últimas em plena 
atividade, que tem sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção e 
circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas da cultura 
digital” (SANTAELLA, 2003, p.28). A autora trata a cibercultura como a cultura do 
acesso. Nesse novo modelo social, o acesso a dados e informações é muito mais 
facilitado. Os usuários interagem entre si e vão construindo colaborativamente o 
conteúdo,  gerando um conhecimento, elemento chave de grande valor nesse novo 
perfil de sociedade.  

Para Pierre Lévy (1999), esse acesso facilitado ao conhecimento aumenta 
vertiginosamente a demanda por formação, fazendo com que as universidade 
transbordem, saturando os meios tradicionais de ensino: “Vemos como o novo 
paradigma da navegação (oposto ao do curso) que se desenvolve nas práticas de 
levantamento de informações e de aprendizagem cooperativa no centro do 
ciberespaço mostra a via para um acesso ao conhecimento ao mesmo tempo 
massificado e personalizado” (LÉVY, 1999, p.170) 

Uma das tentativas de ampliar o modelo de aprendizagem colaborativa ou 
aprendizado distribuído para larga escala são os cursos massivos online. Um MOOC 
é em princípio um curso online (que pode utilizar diferentes plataformas), aberto 
(gratuito, sem pré-requisitos para participação e que utiliza recursos educacionais 
abertos - REAs) e massivo (oferecido para um grande número de alunos). 
Entretanto, em função da diversidade de cursos, plataformas, métodos pedagógicos, 
instituições e modelos de negócio que caracterizam o universo dos MOOCs hoje, 
essas definições deixaram de ser tão cristalinas. 

Fato é que os MOOCs ainda não se consolidaram, e apesar de serem uma 
solução para o ensino em larga escala, os aspectos qualitativos e pedagógicos 
ainda levantam dúvidas que colocam a credibilidade desses cursos em xeque. Lévy 
(1999), Santaella (2003) e Nicola (2003),  estudiosos contemporâneos da 
cibercultura, convergem na ideia de que o conteúdo precisa ser personalizado e 
individualizado, pois a audiência agora é segmentada. Esse fator levanta uma 
questão importante: como capacitar  indivíduos massivamente, sem descuidar das 
particularidades e contextos de cada um?  

Outra questão importante é o acesso a dispositivos móveis que aumenta 
vertiginosamente nos últimos anos. Muitas pessoas possuem smartphones ,tablets e 
notebooks e os utilizam para as mais diversas tarefas cotidianas. O acesso facilitado 
a rede e a grande oferta de cursos gratuitos forma um cenário sem precedentes no 
campo da educação. De um lado temos alunos com ferramentas ideais para 
aprendizagem. De outro, uma gama quase infinita de conteúdos disponíveis na rede.  

O presente artigo pretende abordar essa atual conjuntura na qual vivemos 
onde o acesso ao conhecimento é facilitado pelo avanço rápido das tecnologias. A 
internet está mudando nossas forma de ensino e aprendizagem, mas nós estamos 
preparados para isso?  
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2. Metodologia 

 

Para a elaboração desse artigo realizou-se uma pesquisa  teórica de cunho 
descritivo através de uma revisão sistemática de artigos mais citados sobre Learning 
Analytics (LA), MOOCs e Mobile Learning. Esses termos foram pesquisados na base 
de dados Scopus e nos periódicos da Capes. Também usamos como referência 
estudos recentes como o Horizon report e o Ericsson report, ambos de 2013, que 
apresentam a tendência no mercado mobile mundial. Além disso, livros e artigos de 
autores conceituados que tem a cibercultura como principal objeto de estudo e 
análise para embasar e contextualizar sociologicamente a era que vivemos. 
 
3. A disseminação do conhecimento na cibersociedade 
 
De fato a cibercultura vem provocando profundas mudanças na nossa sociedade. O 
acesso ao conhecimento está mais facilitado, aumentando vertiginosamente o 
número de pessoas que buscam uma formação e qualificação. O conhecimento se 
tornou o grande diferencial de inteligência competitiva. Watters (2013) ressalta o 
aumento da demanda global para ensino superior. Na próxima década a previsão é 
que existam em torno de 200 milhões de alunos por ano, sendo que grande parte 
deles vem de países emergentes. Para suportar essa demanda utilizando o método 
tradicional de ensino presencial, milhares de novas escolas precisariam ser 
construídas. Nesse contexto, investir em tecnologia e MOOCs passa a ser uma 
solução rentável e interessante.  

O rápido crescimento e a visibilidade alcançada pelos MOOCs foi tão 
expressiva que  2012 foi considerado como “o ano dos MOOCs” (PAPPANO, 2012), 
tanto pelo número de alunos inscritos, quanto pelo número de grandes instituições 
de ensino ofertando cursos por meio das plataformas provedoras. 

Sem uma forma muito definida, cada MOOC possuía suas próprias 
metodologias e pedagogias. Muitas universidades aderiram essa nova modalidade e 
reaproveitaram seus recursos educacionais (aulas gravadas, apostilas, áudios) e 
disponibilizaram tudo online e gratuitamente. Universidades como Harvard e MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) financiaram a plataforma EDX, fortalecendo 
o boom dos MOOCs ao redor do mundo. 

Porém essa falta de padronização dos MOOCs começou a gerar críticas da 
comunidade acadêmica, ao reconhecer que alguns cursos eram meras aulas 
presenciais gravadas e disponibilizadas na internet. Os MOOCs deveriam ir além 
disso. Segundo Figueiredo (2012) um MOOC deve ter “capacidade de gerar novas 
práticas na educação e agregar o potencial de inteligência coletiva da Web 2.0. Com 
o uso de redes sociais e ferramentas de participação, o conhecimento vai sendo co-
produzido por todos os envolvidos e o mais importante fica sendo o contexto, e não 
o conteúdo”. Esse pensamento vai de encontro com a teoria do Conectivismo, 
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proposta por George Siemens e Stephen Downes , que foi apelidada de "teoria de 
aprendizagem para a era digital". 

Muitos estudos vem sendo realizados desde então para encontrar uma forma 
ideal de aplicação e desenvolvimento desses cursos massivos. Diversos MOOCs 
apresentaram problemas em comum: alta taxa de evasão de alunos (cerca de 
apenas 10% concluem os cursos), críticas pedagógicas, certificação indefinida, 
modelo de negócio não consolidado e problemas de acesso a internet. Ficou claro 
que esses MOOCs foram um grande passo para a democratização do ensino e 
compartilhamento de conhecimento, mas por ser massivo, o tratamento dado aos 
alunos era igual, e as individualidades e contextos de cada aluno não eram levados 
em conta. Portanto sua maior virtude, o poder de alcance, acabou se tornando um 
empecilho: 

 
Como manter práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos 
de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a 
qualquer custo, mas sim de acompanhar conscientemente e 
deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente 
as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 
educacionais tradicionais e sobretudo os papéis do professor e de aluno. 
(LÉVY, 2003, p.172) 

 

  Pierre Lévy, em seu livro Cibercultura, previu essa problemática mesmo antes 
do surgimento dos primeiros MOOCs:  
 

A EAD explora certas técnicas de ensino a distância, incluindo as 
hipermídias, as redes de comunicação interativas e todas as tecnologias 
intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra em um novo estilo 
de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens 
personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede (...) No lugar de uma 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas 
em níveis, organizado pela noção de pré-requisitos e convergindo para 
saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a imagem de 
espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos em fluxo, não 
lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou contexto, nos 
quais cada um ocupa uma posição singular evolutiva. (LÉVY, 2003, p.158) 

   

Lúcia Santaella também alerta para essa mudança de tratamento do 
indivíduo. Apesar de serem cursos massivos, os usuários não se comportam mais 
como na época da cultura de massas: 

 
Em resumo, a nova mídia determina uma audiência segmentada, 
diferenciada que, embora maciça  em termos de números, já não é uma 
audiência de massa no sentido tradicional do envio de um número limitado 
de mensagens a uma audiência homogênea de massa. Devido à 
multiplicação de mensagens e fontes, a própria audiência torna-se mais 
seletiva. A audiência visada tende a escolher suas mensagens, assim 
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aprofundando sua segmentação, intensificando o relacionamento individual 
entre o emissor e o receptor. (SANTAELLA, 2003, p.27 apud 
SABBAH,1985) 

 

Ricardo Nicola, autor do livro Cibersociedade: quem é você no mundo on-
line? corrobora com Lévy e Santaella ao mostrar a necessidade da aprendizagem 
personalizada: 

 
O modelo de difusão tradicional dos meios de comunicação, que 
corresponde ao broadcasting, transformou-se na rede em um novo modelo, 
ou seja, o narrowcasting. O primeiro caracteriza-se pela total passividade do 
público perante o meio; no segundo o usuário é rastreado dentro do sistema 
e particularizado em seu atendimento (...) A sociedade da informação, que 
se confrontava com os meios de comunicação de massa, agora se 
confronta com um meio de comunicação individualizado, que rastreia seu 
público, seguindo-lhe os passos na navegação pelos sites. Quando 
rastreado, ao usuário é oferecido acesso aos seus sites preferidos, 
consolidando uma nova forma de disseminação narrowcasting, que 
disponibiliza nos PCs as preferências de acordo com o usuário: o chamado 
Pointcast. (NICOLA, 2003, p.27) 

 

Esse rastreamento ao qual Nicola se refere é um fenômeno recorrente na 
internet. Estamos constantemente sendo monitorados e tudo o que fazemos deixa 
registros e gera dados. Castells, em seu livro intitulado A Galáxia da Internet, já 
alertava para as questões de privacidade e liberdade no ciberespaço: “a Internet não 
é mais uma esfera livre, mas tampouco realizou a profecia orwelliana. É um terreno 
contestado, onde a nova e fundamental batalha pela liberdade na Era da Informação 
está sendo disputada”  (CASTELLS, 2001, p.141). 

Esses dados deixados pelos usuários durante sua navegação são valiosos e 
empresas como Google e Facebook utilizam muito bem esses recursos, 
transformando dados em informações, conhecendo o usuário e direcionando 
produtos e serviços para ele, em uma grande estratégia de marketing. Isso também 
pode ser feito com os alunos dos MOOCs. Através de seus dados de navegação no 
ambiente virtual, podemos traçar perfis desses usuários e aprimorar suas 
experiências de aprendizagem, propondo melhorias durante o curso. Esse é o 
princípio de funcionamento do LA. 

 
4. Learning Analytics e a busca pela aprendizagem personalizada 

 

Primeiramente precisamos conceituar o que é exatamente  LA,  para isso utilizamos 
a definição de George Siemens,  mesmo autor da teoria do conectivismo: “Learning 
Analytics é a medição ,coleta, análise e divulgação de dados sobre os alunos e os 
seus contextos , para fins de compreensão e otimização da aprendizagem e dos 
ambientes em que ela ocorre” (SIEMENS, 2011). Esse é um campo de estudo que 
vem crescendo muito nos últimos anos, despertando o interesse da comunidade 
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acadêmica. Prova disso é a criação de um curso de mestrado sobre estudos 
cognitivos em educação com foco em LA, na Universidade de Columbia. 

Em 2013, Haythornthwaite et al. traçaram um panorama sobre as áreas que o 
LA abrange atualmente em um artigo publicado na revista American Behavioral 
Scientist. Essa metodologia vem sendo utilizada na análise do aprendizado 
colaborativo mediado por computadores, na aprendizagem em rede, nas redes 
sociais e na mineração de dados educacionais. Nota-se o crescente interesse em 
analisar os aspectos sociais de colaboração e cooperação (característicos da 
cibercultura) entre alunos e tutores. Muitos artigos sobre LA focam nesses aspectos 
Sociais, de tal forma que já estão sendo chamados de Social Learning Analytics. 
Shum e Ferguson (2012), pesquisadores ingleses, tem escrito diversos artigos sobre 
esse assunto. 
 As ferramentas do LA utilizam a avaliação estatística de fontes ricas de 
dados, buscando identificar padrões. Esses padrões são usados então para melhor 
predizer eventos futuros, ajudando a tomada de decisão e melhorando resultados 
(EDUCAUSE, 2010). 

Fazer essa análise de dados de um MOOC não é uma tarefa fácil. A 
quantidade de dados é diretamente proporcional à quantidade de alunos 
cadastrados, muitas vezes na casa dos milhares. O LA, através da análise dos 
dados armazenados consegue monitorar a evolução dos alunos e verificar padrões 
de trajetória que tiveram maior rendimento e retenção ao longo do curso. É possível 
ver quais os conteúdos mais acessados e que geraram maior interesse e, dessa 
forma, ajudar a implementar as aulas e melhorar a gestão do curso. A correta 
análise de dados pode detectar pontos de abandono dos alunos e corrigir essa 
questão, melhorando a gestão da informação e dos recursos educacionais. 

Sempre que essas técnicas são utilizadas, o contexto dos alunos é levado em 
consideração. Esse é o diferencial do LA que busca a aprendizagem personalizada, 
defendida por Lévy e Nicola, ao desenvolver sistemas de tutoria inteligente, com a 
utilização de jogos, simulações, graphic novels, testes, exercícios interativos, ou 
seja, recursos e ferramentas que retenham e estimulem os alunos a continuarem 
seus estudos. O estudante, ao receber um feedback, um tratamento diferenciado e 
personalizado, se sente mais confiante e estimulado a continuar o curso. 

Muitos MOOCs são contínuos, não tem data de início e fim, ou seja, 
características da educação permanente. As implementações ocorrem sempre que 
necessárias e com o curso em andamento. Para detectar e corrigir problemas, 
utilizando LA, não há necessidade de esperar os alunos concluírem o curso e 
fornecerem seus feedbacks. Esse processo é mais detalhado por Campbell e 
Oblinger (2007), que projetaram o ciclo de implementação contínua do LA, que 
consiste em três fases: Captura de dados, processamento de informação e aplicação 
do conhecimento, conforme podemos ver na figura 1 abaixo: 
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figura 1 - Modelo de LA proposto por Campbel e Oblinger (2007) 

 

Esse modelo serve de base para todas as atividade de LA, melhorando as 
teorias pedagógicas  através da inovação, fazendo com que o processo de 
aprendizagem se adeque às necessidades dos alunos, educadores e 
administradores (ELIAS, 2011, p.17).  

A primeira fase do modelo de Campbel e Oblinger (2007) é a captura dos 
dados. Essa etapa deve ser pensada de tal forma a criar um repositório de qualidade 
para posterior uso e que assegure a qualidade e a integridade dos dados. Muitos 
MOOCs podem apresentar dados divididos em diversas fontes como sistemas de 
gerenciamento de conteúdo (CMS), sistemas de gestão da aprendizagem (LMS),  
além do próprio Google Analytics, o que requer cuidado para agregrar todo o 
material.  

A parte de processamento da informação vem em seguida. Uma equipe 
devidamente habilitada analisa os dados em busca de padrões, comportamentos 
diferenciados e elabora correlações com as metas e objetivos propostos pelos 
criadores do curso. Essa etapa cria um panorama que deixa evidente o que está 
agradando, o que está dando certo e o que precisa ser melhorado no serviço em 
geral. Para fazer esse processamento é necessário uma equipe interdisciplinar que 
domine a análise de dados, estatística, além dos professores e pesquisadores com 
experiência pedagógica. 

O terceiro passo seria a aplicação do conhecimento ao criar modelos 
preditivos baseados em regressão estatística e probabilidade, por exemplo. Nessa 
etapa são implementadas as estratégias para a melhoria dos cursos. Cada caso tem 
suas especificidades. A aplicação desses modelos fecham o ciclo de implementação 
do LA. Convém lembrar, entretanto, que essas técnicas de LA fazem parte de um 
processo de auto implementação, ou seja, precisam de acompanhamento constante 
a fim de obter os melhores resultados, validando e intervindo sempre que preciso 
para aumentar a performance de ensino/aprendizagem dos cursos. 
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Convém lembrar que vários fenômenos citados neste artigo, que fazem parte 
da cibercultura, apesar de toda a tecnologia envolvida, ainda tem o ser humano em 
um papel de protagonismo. Santaella ressalta: “A cibercultura, tanto quanta 
quaisquer outros tipos de cultura, são criaturas humanas. Não há uma separação 
entre uma forma de cultura e o ser humano. Nós somos essas culturas. Elas moldam 
nossa sensibilidade e nossa mente, muito especialmente as tecnologias digitais, 
computacionais, que são tecnologias da inteligência, conforme foi muito bem 
desenvolvido por Levy e De Kerckhove.” (Santaella, 2003, p.30). 

 
5. A revolução mobile 
 
Recentemente, o Google realizou mudanças em seu algoritmo de busca que causou 
grande alvoroço. De tempos em tempos a empresa altera sua busca de algoritmos e 
provoca grandes mudanças no rankeamento das buscas feitas pelo site. Dessa vez 
a grande mudança ficou por conta da ênfase nos sites que são responsivos, ou seja, 
se adaptam a dispositivos móveis. Essa mudança mostra claramente a prioridade 
que o Google está dando aos sites que funcionem bem em dispositivos móveis. Com 
o post  "You say you want a mobile revolution...", a empresa, através de seu vice 
presidente, declarou em seu blog oficial: 
 

“Começando em 21 de abril, nós estaremos expandindo nossa interface 
amigável de celulares como um fator de ranking. Essa mudança afetará as 
buscas em mobile em todas as línguas ao redor do mundo e terá um 
impacto significativo nos nossos resultados de busca. Consequentemente, 
usuários acharão mais fácil encontrar resultados relevantes e de alta 
qualidade que são otimizados para os seus dispositivos.” (Pichai, 2015) 
 

 
 Essa priorização da internet otimizada para uso em dispositivos móveis 
acarreta em mudanças de comportamento em diversas áreas. Há algum tempo o 
mobile learning tem atraído um alto grau de atenção de pesquisadores de diferentes 
áreas que observaram o potencial da aplicação das tecnologias mobile com 
finalidade de melhorar o aprendizado (Özdamar e Metcalf, 2011, p.1). Esse foco na 
tecnologia mobile direcionada ao ensino está apenas emergindo. 
 Essa mudança só corrobora o que estudiosos da área vêm nos alertando há 
tempos. Atualmente estamos percebendo o uso crescente dos dispositivos móveis 
no nosso dia-a-dia. Segundo o informe Ericsson Mobile Report (2013), o número de 
smartphones na telefonia móvel cresceria 10 vezes entre 2013 e 2019, alcançando 
um total de 5,600 milhões subscrições. Esses dados vem de encontro ao que o 
sociólogo Manuel Castells apresentou em maio de 2015, quando afirmou que 50% 
da população adulta já usa smartphones, e essa proporção chegará a 80% em 2020. 

Outro estudo de relevante importância é o Horizon Report (2013) que teve 
ênfase no ensino superior. Esse documento identificou 6 tecnologias emergentes 
que deverão ser populares até 2018, além de 6 tendências para os próximos 5 anos. 
Todo o estudo foi realizado por um grupo composto por 51 especialista em 
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educação, tecnologia e futuro, além de escritores e pensadores. As tecnologias 
emergentes citadas nesse relatório são: 

 
1. MOOCs: possibilidade de aprendizado continuado, de nível superior e 

gratuito; 
2. Tablet Computing; portabilidade e variedade de aplicativos que facilitam o 

aprendizado customizado; 
3. Gaming e gamificação - Promove o engajamento do aluno uma vez que 

desafia seus conhecimentos em uma determinada disciplina. Segundo dados 
do Market Research Report (2013), a aprendizagem baseada em jogos teve 
um crescimento de 15,6% entre o período de 2012 a 2016, sendo que os 
jogos para aplicativos móveis foi um dos fatores que mais contribuíram para 
esse crescimento. 

4. Learning Analytics: uso inteligente dos dados gerados pelo acesso dos alunos 
para decifrar tendências e padrões que possam melhorar a experiência da 
aprendizagem; 

5. Impressoras 3D: impressoras 3D oferecem uma forma mais barata e rápida 
de prototipar projetos. Essa ferramenta é largamente utilizada em laboratórios 
de pesquisa na área da ciência, tecnologia e engenharias; 

6. Tecnologia para vestir: integra equipamentos eletrônicos a roupas e 
acessórios, com potencial para ser usadas no ensino e aprendizagem. 

  
 As tendências propostas pelo Horizon Report (2013) são provenientes da 
análise de especialistas para prospectar um cenários futuro da educação. Os temas 
em evidência são: 
 

1. Educação aberta: Conceitos como conteúdo, dados e recursos abertos, assim 
como noções de transparência e acesso fácil à informação estão se tornando 
um valor importante. Muito comumente confundida com educação gratuita, a 
educação aberta não só é grátis, mas replicável, remixável e sem barreiras ao 
acesso e à interação. 

2. cursos abertos e gratuitos: A popularização dos MOOCs prova que isso já é 
uma realidade, visto a quantidade crescente de cursos nessa modalidade. 

3. habilidades do mundo real: o mercado de trabalho está absorvendo cada vez 
mais profissionais com conhecimento que não são aprendidos na escola, e 
sim formas de aprendizagem informal. 

4. novas fontes de informação: existe um crescente interesse em usar novas 
fontes de informação para personalizar e medir a experiência do aprendizado. 

5. novo papel do professor: o crescimento e a valorização do aprendizado 
informal e o aumento na quantidade de recursos de educação têm feito com 
que as funções dos educadores sejam repensadas. Agora, eles devem se 
portar muito mais como mentores e conectores de todas as informações 
disponíveis do que detentores do conhecimento 
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6. novo paradigma: A educação caminha para se tornar cada vez mais on-line, 
híbrida e calcada em modelos colaborativos. 

 
 
 Esses relatórios tem em comum a visão de que o mercado mobile está em 
ampla expansão e a tendência é que os usuários usem seus dispositivos cada vez 
mais para as mais diversificadas tarefas. Durante 2012 e 2013 a UNESCO publicou 
uma série de documentos sobre aprendizagem móvel, enfatizando a acessibilidade 
e a facilitação para a igualdade de acesso à educação em diferentes países. Será 
que podemos dizer que já vivemos uma revolução mobile? Para Pu, Lin, Song, & Liu 
(2012),  a aprendizagem móvel vem sendo impulsionada pela ampla disseminação 
dos dispositivos móveis. É uma extensão do e-learning em que os dispositivos 
móveis e tecnologias sem fio são utilizados para apoiar o processo de 
aprendizagem. O mobile learning tem como objetivo ampliar ainda mais o paradigma 
do  e-learning, ou seja , a onipresença da aprendizagem, facilitando o aprendizado a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 
 A mobilidade é um fator preponderante que corrobora com a fragmentação, 
ou seja, uma tendência que vem se apresentando na educação a distância onde 
"menos é mais". A divisão do conteúdo em pílulas facilita a aprendizagem e é 
preferível a um curso longo, com muitas horas de duração. Dessa forma o aluno 
pode acessar essas pequenas partes ao longo do dia, sempre que disponibilizar um 
tempo. 
 O aumento da oferta de cursos nesse padrão também oferece experiências 
de aprendizagem mais ricas. O aluno passa da fase do "o que eu quero aprender" 
convivendo com "o que eu preciso aprender", possibilitando resultados mais 
assertivos. Isso só é possível por que essa forma de aprendizagem é centrada no 
aluno. 

 

6. Considerações Finais 

 

Mas afinal, o que os MOOCs, Learning analytics e mobile learning têm em comum? 
Essas três áreas levam em consideração o contexto dos alunos e promovem a 
construção do conhecimento através do uso de tecnologia. Mas só a tecnologia não 
basta. Para Laurillard (2007, p.158) o verdadeiro ponto de virada será quando essas 
novas tecnologias encontrarem pedagogias que promovam um ensino de alta 
qualidade, mais eficiente que os métodos tradicionais de ensino. A combinação do 
formato MOOC e a pedagogia mobile learning deve ser explorada nesse sentido. 
 Essas três áreas estão em plena expansão e ainda há muito a ser estudado. 
No caso dos MOOCs, muitos são os fatores que precisam ser melhorados e 
analisados: aspectos demográficos, acesso a internet, performance do acadêmico, 
engajamento, interação social, perseverança e motivação dos alunos, teorias de 
aprendizagem e suporte aos alunos, design instrucional dos cursos, ferramentas de 
colaboração e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, o desafio dos 
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cursos  massivos em relação a diversidade e acessibilidade,  são apenas alguns 
pontos. 

Para usufruir de todo o benefício que o LA pode oferecer, vale ressaltar a 
importância de estruturar e armazenar de forma adequada os dados dos cursos 
criados. LA é por natureza uma metodologia interdisciplinar que envolve 
profissionais da pedagogia, informática, design, sistemas da informação, 
engenharia, entre outras. Para alcançar os resultados esperados se faz necessária a 
criação de uma equipe engajada e preparada para a tarefa, com profissionais da 
área técnica que trabalhem em sincronia com pedagogos e professores. Além disso, 
o LA é uma prática contínua que deve ser utilizada constantemente para obter 
melhores resultados. 

Para capacitar cada vez mais alunos não basta oferecer o conteúdo 
gratuitamente e disponibilizar na internet. É preciso saber o que as pessoas querem 
aprender e usar as tecnologias disponíveis para alcançar o público alvo. Oferecer 
conteúdo de qualidade, aonde as pessoas estão e na hora que elas podem acessar.  
Dessa forma o MOOC serve como uma plataforma de disseminação de conteúdo 
aberto, o mobile learning serve como ponte para o aluno acessar esse conteúdo 
aonde e quando puder. E o LA serve para analisar e implementar o ensino através 
dos dados gerados pelos próprios alunos. Esse seria um tripé para uma 
aprendizagem de qualidade, com o suporte da tecnologia. 
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Resumo – A ideia principal deste trabalho é analisar o material didático produzido no
curso de “Notas das atividades do Moodle”.  Esse curso tem por objetivo  promover a
formação continuada de professores que atuam na Universidade Federal de Santa Maria
no ensino a distância através da Universidade Aberta do Brasil e no ensino presencial,
convergindo duas modalidades de ensino da instituição. A análise do material didático
indica que este sofreu alterações devido às atualizações do software do Ambiente Virtual
de Ensino-aprendizagem Moodle e à implementação do processo de exportação das
categorias de notas, do sistema “Portal do Professor” da UFSM para o Moodle.  Diante
dessa  situação,  a Equipe de Capacitação do Núcleo de Tecnologia Educacional  na
UFSM faz esforços de pesquisa, atualização e capacitação para uso do bloco Notas nas
disciplinas do Moodle. Além disso, oferta o curso de “Notas das Atividades do Moodle” a
professores  e  tutores  da  UAB/UFSM  e  a  professores  da  rede  básica  de  ensino,
interessados na temática.

Palavras-chave:  Material  didático;  Material  informativo;  Moodle;  Notas  das
atividades. 

Abstract – This work aims at analyzing the teaching/learning materials produced for the
course “Grading on Moodle” (“Notas das Atividades do Moodle”). The course objective is
to  promote  teacher  education  for  the  professors  who  teach  online  at  the  Federal
University  of  Santa  Maria  (UFSM)  in  a  project  called  Brazil’s  Open  University
(Universidade Aberta do Brasil - UAB) as well as those who teach face-to-face classes -
combining  two  different  educational  contexts  provided  at  the  university.  The
teaching/learning  material  was  adapted  due  to  Moodle  upgrades  and  to  the
implementation of a process, which exports grades from the university grading system
called Portal  do Professor into Moodle. Therefore,  the teacher education team at the
Educational Technology Center (Núcleo de Tecnologia Educacional) at UFSM attempts to
research and to upskill professors to make a better use of Moodle Gradebook. Moreover,
the  center  provides  UAB/UFSM  professors  and  tutors  with  the  course  “Grading  on
Moodle” as well as school teachers who are interested in the topic. 

Keywords: teaching/learning material; Information material; Moodle; grades.
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1. Introdução: Avaliação do processo Ensino-Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem é um processo intrínseco ao ato de ensinar em qualquer
modalidade educativa. Portanto, é conveniente explicitar os critérios no Plano de Ensino
de cada disciplina.  O planejamento das atividades de estudo avaliativas, ao longo do
tempo  didático  é  fundamental  no  processo  educacional,  tanto  presencial  quanto  à
distância. Mediar o planejamento e a realização das atividades avaliativas por meio de
ferramentas  de  informação  e  comunicação  em  Ambientes  Virtuais  de  Ensino-
Aprendizagem (AVEA)  permite,  além das  potencialidades  hipermidiáticas  relacionadas
aos  Recursos  Educacionais,  o  monitoramento  por  parte  do  professor  e  o
acompanhamento de desempenho por parte do estudante.

A avaliação cumpre um papel decisivo para a vida dos estudantes. No entanto, os
docentes responsáveis pelas avaliações de seus alunos enfrentam dificuldades em utilizar
ferramentas que podem otimizar seu trabalho. O principal problema constado refere-se ao
medo em divulgar uma nota “errada”. Conforme Luckesi (2011), o erro está relacionado a
um padrão utilizado como correto. Para seguir um padrão de avaliação, a Universidade
Federal  de  Santa  Maria,  através  do  Centro  de  Processamento  de  Dados  (CPD)
implementou em 2012 a integração das notas do Portal do Professor (PF) com o Moodle.
Isto  permitiu  que o professor,  após habilitar  o bloco “Notas -  Portal  do Professor”  no
Moodle, pudesse exportar as categorias de notas do seu portal para a sua disciplina no
Moodle. 

Luckesi (2011, p. 32) afirma que: “aprender a avaliar a aprendizagem é uma tarefa
que está diante de todos nós”,  logo, o professor deve estar atento às avaliações que
propõe em sua disciplina. Preocupado com o processo de avaliação dos estudantes da
UAB, o NTE conta com uma equipe de capacitação que desenvolve cursos de formação
de  professores  para  atuar  no  ensino  a  distância,  no  âmbito  do  Plano  Anual  de
Capacitação Continuada (PACC), criado pela DED/Capes em 2011, p. 8, com foco  na
“temática  fluência  tecnológica  no  Moodle.  voltada  para  professores-pesquisadores,
tutores, equipe multidisciplinar […] atuantes nos cursos de graduação e pós-graduação da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) na UFSM.”

A partir  de 2012 passou a ser  desenvolvido o “Curso Notas das Atividades do
Moodle” (CNAM). O material didático (MD), desenvolvido e atualizado pelos professores
pesquisadores vinculados ao NTE/UFSM, é ofertado desde então, contando já com oito
edições até o segundo semestre de 2015.

Com  a  implementação  da  integração  de  notas  realizada  pelo  Centro  de
Processamento de Dados (CPD), foi possível integrar a configuração de notas do SIE
(Sistema  de Informações Educacionais), tanto para os cursos de graduação quanto para
os  de  pós-graduação,  utilizada  pelo  professor  no  PF.  Assim,  torna-se  necessária  a
atualização do CNAM. Para além disso, tem-se anualmente a atualização e/ou alteração
da versão do AVEA Moodle. Nesse contexto, Beloni (2008, p.4-5) destaca:

A EaD tende  doravante  a  se  tornar  cada  vez  mais  um elemento  regular  dos
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sistemas  educativos,  necessário  não  apenas  para  atender  a  demandas  e/ou
grupos  específicos,  mas  assumindo  funções  de  crescente  importância,
especialmente  no  ensino  pós-secundário,  ou  seja,  na  educação  da  população
adulta, o que inclui o ensino superior regular e toda a grade e variada demanda de
formação  contínua  gerada  pela  obsolescência  acelerada  da  tecnologia  e  do
conhecimento.

A atualização e integração de ambientes gera a necessidade de desenvolvimento
de  cursos  de  formação  contínua,  pois  “a  formação  inicial  torna-se  rapidamente
insuficiente” (2008, p. 5). Tais tendências apontam para um trabalho de formação que tem
como fundamental conhecer o seu ambiente de trabalho, a fim de conseguir atender as
necessidades formativas dos docentes.

1.1. Processo avaliativo no Moodle

A UFSM oferta cursos na modalidade a distância através da plataforma Moodle desde
2008. No entanto, até meados de 2012, não existem registros de formação continuada de
docentes, a fim de orientá-los a realizar a avaliação das atividades diretamente no AVEA
Moodle, através do Relatório de Notas. 

A  primeira  indicação  e  orientação  para  o  desenvolvimento  de  avaliação  das
atividades no AVEA Moodle consta no “Tutorial para professores” (2007, p. 27), item 8. As
descrições do tutorial são relacionadas à correção das atividades pelos professores, não
havendo indicação de criação de categorias de notas nesse texto. 

O  documento  “Referências  de  Qualidade  para  o  Ensino  Superior  a  Distância”
(2007) indica que  a organização didático-pedagógica contempla aspectos importantes
para o desenvolvimento de conteúdos para auxiliar o trabalho docente, principalmente
relacionados à preparação e  ao desenvolvimento de MD para atuar na EaD.

1.2. Formação de professores  e produção de material didático para atuar
em Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem

O material didático elaborado para um AVEA precisa levar em consideração as formas de
acesso  possíveis,  de  acordo  com o  hardware do  usuário.  Os  docentes  em curso  de
formação fazem uso de diversas ferramentas que se conectam com a  internet.  Assim,
“princípios  clássicos  da  formação  contínua  […]  concepção  de  curso  em  forma  de
patchwork” (Perrenoud, 2002, p.92-93) não dão credibilidade  aos docentes que buscam a
formação continuada. Este autor destaca ainda as competências docentes e o trabalho
em cooperação. 

A produção de conteúdo para AVEA exige que o professor elabore o seu MD para
programas a distância, esse material necessita contemplar a prática, as tecnologias da
informação e comunicação que auxiliam a prática docente, dessa forma Mallmann (2012,
p. 2) afirma que:

o trabalho do professor em EaD desdobra-se em várias modalidades na medida
em  que  prioriza  determinados  saberes,  planeja  e  organiza  as  estratégias  de
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ensino-aprendizagem,  prevê  situações  de  avaliação,  recorre  às  opções
tecnológicas e de estrutura física disponíveis.

Peters  (1999,  apud  MALLMANN,  2012,  p.  5)  afirma que  o  “ensino  a  distância
necessita do trabalho didático de professores na seleção, adequação, sistematização dos
conteúdos escolares”.

Mallmann (2012), ao utilizar o conceito de Gatti (2000), o qual discute a qualidade
da formação de professores em cursos de licenciatura, indica que a autora se preocupa
com a formação e os materiais produzidos pelos profissionais em seu contexto, pois "as
fragilidades dos cursos de formação são retratadas pela autora em função da pobreza dos
materiais didáticos." (MALLMAN, 2010, p. 3). Essas preocupações nortearam o cuidado
na  produção  do  MD para  o  curso  de  formação  de  professores,  considerando  o  seu
contexto  de  sala  de  aula  virtual,  ou  seja,  as  disciplinas  do  Moodle  UFSM.  Também
atentou-se  para  o  design  de  interface,  que  permitisse  reconhecer  com  facilidade  os
campos para o desenvolvimento das suas atividades docentes.

1.3. O curso de Notas das Atividades do Moodle UFSM

O conteúdo produzido para o CNAM UFSM teve sua primeira versão produzida em 2012
e, em 2014, foi reescrito para atender às alterações proporcionadas pelo CPD da UFSM.

O MD foi  desenvolvido em uma disciplina do Moodle Capacitação, no qual são
realizadas,  entre outras ações, as formações para os profissionais que fazem uso do
Moodle/UFSM.  Foram  elaborados  materiais  e  exemplos  do  próprio  Moodle,  com
atividades e configurações de notas para contextualizar o trabalho docente e facilitar a
implementação do uso do bloco de Notas – Portal do Professor.

Os  textos  seguem  as  determinações  da  instituição,  com  orientações  sobre  o
processo avaliativo, regras gerais e possibilidade de exportar as categorias de notas do
Portal  do  Professor  para  o  Moodle  para  dinamizar  o  processo avaliativo,  finalizado o
trabalho na  disciplina o professor tem a possibilidade de exportar as notas do Moodle
para o PF.

Os  cursos  de  graduação,  pós-graduação  e  cursos  do  sistema  UAB  utilizam  o
Sistema de Informações Educacionais (SIE), para buscar as informações acadêmicas. O
sistema  utiliza  a  Média  das  Notas,  servindo  para  gerenciamento  acadêmico  de
professores  e  alunos.  A configuração  de  notas  pode  ser  agregada  à  disciplina  no
momento em que o professor habilita o bloco de notas no Moodle.

1.4. Avaliação do Ensino na UFSM - Modalidade Presencial, Cursos de 
Graduação, Pós-Graduação e Modalidade a Distância

Os cursos de graduação da modalidade presencial da UFSM dispõem de critérios para
avaliação  da  aprendizagem,  ou  dos  conhecimentos,  conforme  descritos  no  Guia  do
Estudante da instituição. A avaliação dos estudantes é composta por: a) Avaliação Parcial
e b) Avaliação Final.
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As Avaliações Parciais são realizadas durante os semestre letivos, num total de
duas (02) em períodos estabelecidos pelo Calendário Escolar.  Esse método pode ser
composto de várias verificações, e essas poderão ter pesos iguais ou diferenciados, a
critério do professor. (Guia do Estudante, 2015). Ou seja, independentemente do número
de Atividades Avaliativas, ao final do semestre o professor deverá dispor de duas (02)
notas que irão compor a Média Final.

Por exemplo: Avaliação Parcial,  utilizando a média aritmética: (A1+ A2+ A3)/3 +
(A4+ A5)/2 = (Primeira Avaliação + Segunda Avaliação)/2

Como pode ser observado no exemplo, a Media Final é composta pela primeira e
pela segunda avaliação,  e  deve ser maior ou igual a 7 para obter aprovação. Os  alunos
que não atingirem essa nota deverão fazer uma avaliação denominada Exame.

Na Pós-Graduação, os critérios para expressar as avaliações da aprendizagem são
determinadas pelo "Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu da
UFSM/015/2014".  Os  cursos  de  pós-graduação  da  instituição  possuem somente  uma
categoria de nota, a Média Final.

A avaliação  da  aprendizagem dos  cursos  ofertados  na  modalidade  a  distância
diferem dos presenciais, mesmo que estes sejam ofertados nas duas modalidades.  Os
cursos presenciais realizam todas as atividades de ensino na instituição. A EaD possui
metodologia própria, de acordo com o decreto 5.622/95 da Capes incluindo gestão das
avaliações, encontros avaliativos obrigatórios nos polos, estágios obrigatórios conforme
legislação pertinente, além do cumprimento das atividades programadas para cada curso.

A avaliação da aprendizagem na modalidade a distância poderá ser calculada pela
média ponderada para compor as duas notas da Média Final exigidas pela UFSM. Assim,
podemos calculá-las da seguinte maneira:

Nota 1 = Atividades a Distância, equivalente a 40%

Nota 2 = Atividades Presenciais, equivalente a 60%

O professor poderá alterar o valor dos percentuais entre as atividades a distância e
as atividades presenciais (avaliações).  As atividades a distância podem ser quantas o
professor  definir.  Por  outro  lado,  é  necessário  realizar  pelo  menos  uma  Atividade
Avaliativa  Presencial.  A  Avaliação  Final  (exame)  deverá  ser  uma  atividade
obrigatoriamente presencial e o cálculo da Média Final, nesse caso, realiza-se da mesma
maneira da modalidade presencial.  Ou seja,  soma-se a nota do exame com a média
obtida entre Primeira Avaliação + Segunda Avaliação. 

2. As categorias de notas do Portal do Professor no Moodle

A UFSM, de acordo com o “Guia do Estudante”,  exige duas avaliações parciais  para
compor a média do semestre. Pode ser necessária a realização de uma avaliação final
para determinar esse valor, sendo 10 a nota máxima.
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Com  a  integração  de  notas  do  Portal  do  Professor  com  o  Moodle  UFSM,  o
professor pode exportar as categorias de notas do Portal  do professor para o Moodle
através do próprio sistema. Para tanto, o professor deve habilitar o bloco “Notas – Portal
do Professor” na página inicial da disciplina no Moodle, como observado na Figura 1.

Figura 1 – Bloco Notas – Portal do Professor

Com o bloco “Notas – Portal do Professor” habilitado na disciplina o professor tem
condições de criar  as categorias automaticamente.  Essa possibilidade inibe o erro de
digitação manual, que é realizada pelo professor ao inserir a nota de alunos no Portal. 

A habilitação do bloco de notas no Moodle permite ao professor se dedicar mais ao
acompanhamento do resultado das atividades que propriamente às correções, que podem
ser automatizadas e de rápida visualização para o estudante. Assim, o professor pode
focar a avaliação formativa e “renunciar à seleção, o mecanismo permanente da relação
pedagógica, não fazer os alunos viverem sob a ameaça da reprovação ou da relegação
para orientações menos exigentes”. (PERRENOUD, 1999, p. 151-152).

Toda  atividade  educacional  desenvolvida  nesse  sistema pode  ser  avaliada  e  o
resultado é mostrado no relatório de notas. Para que a atividade conste nesse relatório é
preciso determinar qual o tipo de avaliação será usado: será uma atividade avaliativa?;
será avaliada quantitativamente?; qual será a nota máxima?; será usado conceito?; ou
será avaliada qualitativamente?. Estas são algumas questões a serem respondidas pelo
professor na escolha do tipo de nota que fará parte do processo avaliativo.

2.1. Avaliar as atividades no Moodle

No Moodle, o cálculo da nota final é designado em categorias que usam a agregação de
nota,  dependente  do resultado  de outras  notas  para  ser  calculada.  O Moodle  possui
vários  tipos  de  agregações  de  notas.  Nesse  estudo,  utilizou-se  a  Média  e  a  Média
ponderada de notas, por serem os tipos usados no Portal do Professor. 

Com exceção da Soma de notas, em todas as outras opções de agregação, os
resultados  são  inicialmente  convertidos  em  valores  percentuais  (intervalo  de  0  a  1,
chamado  normalização),  posteriormente  são  agregados  utilizando  uma  das  funções

6
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apresentadas.  Finalmente,  são  convertidas  para  o  intervalo  associado  ao  item  da
categoria (entre a Nota Mínima e a Nota Máxima).

Perrenoud (1999, p. 31) trata das normas de excelência que norteiam o processo
avaliativo,  com regras de exigência e procedimentos de avaliação e a diversidade de
prática e concepções. O autor escreve: “a cada uma a sua verdade: a excelência e o êxito
não são únicos;  sua definição varia de um estabelecimento, de uma turma, de um ano ao
outro no âmbito do mesmo plano de estudos”.

As categorias de notas criadas no Moodle,  que devem estar  de acordo com a
necessidade  de  avaliação,  possibilitam exportar  as  categorias  de  notas  do  Portal  do
professor  para o Moodle.  Assim, não há a necessidade de criá-las de forma manual,
ficando a cargo do professor a inserção das atividades nas categorias e a divisão dos
seus pesos.

A partir da facilitação da avaliação com o auxílio  do  Moodle e a configuração das
notas dinamizadas, o professor pode utilizar as atividades já criadas na disciplina. Estas
devem ser editadas e inseridas nas categorias de Primeira ou Segunda Avaliação. Tais
ações permitem autonomia e tranquilidade para o professor no momento da avaliação.
Assim, a formação continuada dos professores se faz necessária a fim de  divulgar a
possibilidade de utilizar o Moodle para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e
sensibilizar os docentes da instituição a utilizar as ferramentas desenvolvidas para facilitar
o seu trabalho docente.

Para  demonstrar,  as  categorias  de  notas  exportadas  do  PF  para  o  Moodle,
elaboramos um exemplo que explicita como o sistema educacional da UFSM pode ser
utilizado para avaliar estudantes da UAB. Para os alunos EaD a MÉDIA FINAL é a soma e
não  a  média  da  PRIMEIRA AVALIAÇÃO  (atividades  a  distância  e  presenciais)  e  da
SEGUNDA AVALIAÇÃO (atividades a distância e presenciais). Da mesma forma que no
ensino presencial,  caso o aluno não atinja a nota mínima para aprovação, ele deverá
realizar uma avaliação denominada "Exame", sendo a nota máxima igual a 10.

A PRIMEIRA AVALIAÇÃO  pode  ser  o  resultado  de  várias  avaliações  parciais.
Dessa forma, percebemos que é preciso agrupar atividades em categorias que permitam
determinar agregações para calcularmos, por exemplo: a PRIMEIRA AVALIAÇÃO, gerada
a partir da média ponderada das notas.

Se olharmos  as categorias do Portal  do Professor,  veremos que as Fórmulas,
representadas pelas letras de "a" a "e" mostram quais categorias foram criadas e qual a
sua ordem:

(a) MÉDIA FINAL= MÉDIA PARCIAL = PRIMEIRA AVALIAÇÃO + SEGUNDA AVALIAÇÃO;

(b) MÉDIA PARCIAL = PRIMEIRA AVALIAÇÃO + SEGUNDA AVALIAÇÃO;

(c) PRIMEIRA AVALIAÇÃO = (T1*peso1 +T2*peso2 +T3*peso3 + Avaliação presencial 1);

(d) SEGUNDA AVALIAÇÃO = (T4*peso1 +T5*peso2 +T6*peso3 + Avaliação presencial 2);

7



XII - Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância

I - Congresso Internacional de Ensino
Superior a Distância

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015
UNIREDE

(e) EXAME = (Avaliação presencial final * peso10)

O  CNAM  além  do  conteúdo,  possui  disciplinas  testes  individuais  para  cada
professor cursista, que permite criar as categorias de forma manual. Nessas disciplinas,
eles são inscritos com o papel de professor e podem desenvolver as atividades solicitadas
pelo formador, com base nas orientações descritas no MD. O objetivo é fazer com que
desenvolvam atividades vinculadas às categorias de notas, atribuindo-lhes um peso e
nota.

A Figura 2 mostra as categorias de notas que são exportadas para o Moodle e
como estas estão dispostas no quadro de notas.

Figura 2 – Quadro de Notas Moodle – item Visão completa

O professor tem a possibilidade de definir no quadro de notas, nos itens “Visão
simples e Visão completa”, o peso da atividade. Esse valor só poderá ser indicado nestes
itens,  pois  na criação/edição não é possível  defini-lo.  Na atividade,  pode-se indicar  a
categoria a qual deverá pertencer e a respectiva nota máxima.

O  professor,  após  finalizar  as  avaliações  da  atividades  no  Moodle,  tem  a
possibilidade de exportar  as notas  para  o Portal  do Professor.  Esta ação poderá  ser
realizada a qualquer momento, durante ou ao final do semestre.

8
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3. Procedimentos metodológicos

A abordagem desse estudo foi qualitativa, escolhendo-se a técnica de estudo de caso
para análise do quadro de notas do curso de capacitação para professores da UFSM.
Segundo Pádua (1996), o estudo de caso é considerado um tipo de análise qualitativa,
uma tentativa de abranger as características mais importantes do tema “Notas – Portal do
Professor”. 

Para Triviños (1987), o estudo qualitativo permite analisar os aspectos implícitos ao
desenvolvimento das práticas organizacionais. Desta forma, a abordagem qualitativa é
praticada com o intuito de buscar o conhecimento de determinadas informações, além de
ser capaz de descrever os fatos e fenômenos de uma dada realidade.

4. Avaliação do curso Capacitação em Notas das atividades

Os professores que participaram do curso de Capacitação, ofertados em três semestres,
diante  da  alternativa  de  exportar  as  categorias  de  notas  do  Portal  do  Professor,
demonstraram boa aceitação no processo posterior de exportação das notas diretamente
do Moodle para o Portal. 

Apesar de todas as atividades terem sido realizadas pelos professores cursistas,
pela observação das disciplinas testes, percebe-se um certo medo de cometer erros na
divulgação das notas, o que se confirma pelos relatos de alguns sentirem necessidade de
apoio e verificação da configuração das notas. 

5. Considerações finais

Ao implementar o bloco de “Notas – Portal do Professor” no Moodle, a UFSM sinaliza a
intenção de integração das modalidades de ensino presencial  e a distância,  conforme
edital de convergência entre as modalidades presenciais e a distância prescritas no edital
07/2012  -  “Convergência  das  Modalidades  Educacionais  nos  Cursos  de  Graduação  -
UFSM 2012/1”. O objetivo do processo é incentivar a utilização do Moodle como apoio às
atividades presenciais. 

Os professores da instituição ainda não utilizam em grande escala a exportação
das notas do Portal do Professor para o Moodle. Para melhorar esta condição e ampliar o
uso da ferramenta de exportação, pensa-se em ofertar o curso como oficina prática, de
forma condensada.
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Resumo – O presente artigo relata a experiência de design de videoaulas inéditas 
no curso de Pedagogia a Distância do CEAD-UDESC-UAB. Com objetivo de 
oferecer um material didático alternativo e complementar aos acadêmicos, baseado 
no Caderno Pedagógico disponibilizado pelo curso, foi proposto o desenvolvimento 
de um novo formato de videoaulas produzidas por uma equipe multidisciplinar. A 
partir do baixo índice de acesso a um dos recursos audiovisuais regularmente 
disponibilizados aos acadêmicos do curso, foi desenvolvido um projeto dividido em 
quatro etapas principais: reconhecimento do problema; definição de formatos; 
planejamento e produção; e avaliação e resultados. A pesquisa realizada e os 
resultados obtidos em cada etapa são descritos como forma de subsidiar 
experiências futuras. Como resultados gerais do projeto, serão apresentados os 
dados de acesso aos novos recursos e as delimitações técnicas e de pessoal 
encontradas durante o processo. 

Palavras-chave: design; material didático; videoaulas; audiovisual; educação a 
distância 

Abstract – This article reports the designing of videolessons to the Distance 
Education Pedagogy course from CEAD-UDESC-UAB. In order to offer an alternative 
and complementary educational material to the students based on the Coursebooks 
available, it was proposed to develop a new videolessons format produced by a 
multidisciplinary team. From the low rate of access to one of audiovisual resources 
available to regular academic course, it was developed a project divided into four 
main stages: recognition of the problem; definition of formats; planning and 
production; and evaluation and results. The research carried out and the results 
obtained in each stage are described as a way to support future experiments. As 
general results of the project will be presented the access data to the new features 
and the technical and personnel boundaries during the process. 

Keywords: design; educational material; videolessons; audiovisual; distance 
education. 
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1. Introdução 

Este estudo apresenta o processo de produção de videoaulas para a oitava fase do 
curso de Pedagogia a Distância do Centro de Educação a Distância da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (CEAD/UDESC). As aulas foram produzidas no primeiro 
semestre de 2015. 

Em seu formato atual, o curso de pedagogia disponibiliza regularmente para os 
acadêmicos dois tipos de audiovisuais em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), o Moodle.udesc.br: as webaulas introdutórias e webconferências gravadas. 

As webconferências (WC) gravadas são conferências síncronas entre 
professores e acadêmicos, que ocorrem duas vezes por semestre em cada disciplina 
e contam com a utilização do software Adobe Connect. Essas conferências são 
gravadas e, posteriormente, disponibilizadas na íntegra em formato de vídeo, 
com  duração média aproximada de uma hora e trinta minutos (1h 30min)1. Nelas os 
professores esclarecem dúvidas sobre atividades do semestre e revisam os 
conteúdos do Caderno Pedagógico (CP), livro texto base de cada disciplina. Há dois 
tipos de CP no curso: os produzidos pelo CEAD/UDESC, com conteúdo gerado por 
professores vinculados à instituição; e aqueles selecionados em repositórios de 
objetos de aprendizagem, provenientes de outras Instituições de Ensino Superior 
(IES). 

As webaulas (WA) introdutórias, por sua vez, são utilizadas para apresentar, 
no início de cada semestre, informações pertinentes ao plano de ensino das 
respectivas disciplinas, como ementa, objetivos, agenda e avaliações. A duração 
média das WA introdutórias na sétima fase (no segundo semestre de 2014) era de 
dezesseis minutos (16min). Apesar de serem utilizadas de maneira assíncrona, são 
gravadas com a mesma ferramenta das WC - o Adobe Connect. Isso 
confere  aparência similar a ambos os recursos, com o vídeo dividido em quatro áreas: 
imagem do professor; apresentação; lista de participantes; e janela de bate-papo. 

No segundo semestre de 2014, a equipe do Multi.Lab.EaD, encarregada pelo 
desenho e produção de material didático do CEAD/UDESC (PANDINI et. al, 2014) 
observou através dos Relatórios de Participação do Curso gerados pelo AVA Moodle, 
que o índice de acadêmicos que estavam acessando as WA introdutórias era muito 
baixo. A média aproximada de acesso aos vídeos era de 3,5%, ou seja, cerca de 28 
acadêmicos com pelo menos um acesso na sétima fase do curso, de um total 
aproximado de 790. 

 A partir da constatação dos baixos índices de acessos dos acadêmicos aos 
recursos audiovisuais disponíveis nas disciplinas da sétima fase do Curso de 
Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC, foi elaborado um projeto para sistematizar 
e readequar a produção dos audiovisuais do curso. O presente artigo trata de 

                                                 

1 WC gravadas disponibilizadas para a sétima fase, no semestre de 2014/2. 
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descrever como foi este processo. 

 

Figura 1 – Quadro da WC gravada, similar à WA introdutória. Fonte: Curso de 
Pedagogia a Distância CEAD/UDESC/UAB.  

2. Projeto de produção de videoaulas 

O projeto foi elaborado pela  equipe do Multi.Lab.EaD, a partir de reunião com 
representantes do Departamento de Pedagogia e do Laboratório de Educação, 
Linguagem e Arte (LELA). Ele foi desenvolvido em quatro etapas, com estágios 
similares ao processo de elaboração de sistemas de instrução (ISD) apresentado por 
Moore e Kearsley (2013): 

1. Reconhecimento do problema; 
2. Definição de formatos e estruturas gerais; 
3. Planejamento e produção; e 
4. Avaliação dos resultados. 

2.1 Reconhecimento do problema 

A primeira etapa, reconhecimento do problema, consistiu em uma coleta presencial 
de dados qualitativos da experiência de uso das webaulas. Para buscar saber os 
motivos deste baixo acesso, foi organizado um questionário semi-estruturado e 
aplicado em encontro presencial com os acadêmicos da sétima fase (Polos de 
Florianópolis nas turmas B e C). O questionário teve como objetivo identificar os 
aspectos positivos e negativos dessas WA introdutórias, sob o ponto de vista dos 
acadêmicos. Os participantes foram estimulados a exporem suas impressões, tipos 
de uso e expectativas em relação às WA introdutórias. Entre as principais informações 
coletadas destacamos: 

 baixo interesse pelas WA introdutórias que abordavam questões pertinentes 
à estrutura do curso, como agenda, ementa e avaliações; 

 demanda por videoaulas que abordassem os conteúdos apresentados nos 
Cadernos Pedagógicos (CP); 
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 demanda por videoaulas mais dinâmicas; e 

 demanda pelas opções de download das videoaulas e sua versão em áudio 
para ouvir em dispositivos móveis.  

Além disso, os acadêmicos relataram o uso das WC gravadas como material 
de estudos preparatórios para as provas. Apesar de longas, este era o único recurso 
audiovisual que abordava os conteúdos dos CP de maneira mais detalhada nas 
disciplinas da sétima fase do segundo semestre de 2014. 

Ainda que o grupo avaliado constituía apenas uma pequena parte do universo 
total de acadêmicos da sétima fase (62 de 818), as informações levantadas  pelos 
questionários evidenciaram uma necessidade de revisão e replanejamento da 
produção do material didático audiovisual do curso. O principal objetivo era 
proporcionar aos acadêmicos do Curso de Pedagogia a Distância, através das 
videoaulas, uma nova alternativa de interação com os conteúdos das respectivas 
disciplinas, mais dinâmica e estimulante. Para tanto foram traçados os seguintes 
objetivos específicos: 

 Aprimorar o processo de produção das videoaulas; 

 Readequar a estrutura e o conteúdo das videoaulas; 

 Produzir videoaulas que contribuam para compreensão eficaz dos 
conteúdos das disciplinas; 

 Produzir videoaulas que estimulem o interesse dos alunos pelas disciplinas; 

 Empregar recursos de animação como forma de apresentar a informação 
quando possível/necessário; 

2.2 Definição de formatos e estruturas gerais 

As informações obtidas na primeira etapa serviram de base para a definição de 
formatos e estruturas gerais. Além das perspectivas dos usuários, outros três pontos 
foram considerados nesta etapa: as limitações técnicas e de recursos do 
CEAD/UDESC; exemplos de formatos de videoaulas de outras instituições; e 
recomendações para a construção destes materiais didáticos encontradas na 
literatura especializada. 

Quanto às limitações de recursos e técnicas, foram levantadas as condições 
de gravação das videoaulas nas instalações do CEAD/UDESC. Verificou-se que: 

 havia disponibilidade para gravação no Estúdio Multimídia; 

 o equipamento de iluminação e as condições do fundo infinito não permitiam 
o uso de planos de corpo inteiro; 

 era possível conseguir equipamentos de gravação (câmera e microfone) a 
partir de parceria com o Laboratório de Educação, Linguagem e Arte (LELA) 
e com o Laboratório Integrado Multimídia (LIM), administrado pelo Centro de 
Artes da UDESC; 

 não havia cinegrafista disponível na universidade para operar os 
equipamentos de vídeo; 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

5 

 por meio do convênio da UDESC com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
havia possibilidade de dispor de recursos para contratar cinegrafista; 

 o Multi.Lab.EaD possuía uma TV de 32 polegadas que poderia compor o 
cenário das videoaulas; 

 licenças de softwares de edição de vídeos (Adobe Premiere CS5.5) e 
animação gráfica (Adobe After Effects CS5.5); 

 02 professores do corpo docente do CEAD com expertise em fotografia, 
iluminação, roteiro para audiovisual, edição de vídeo e animação, com 
disponibilidade para envolver-se no projeto. 

Estas condições apontaram para a necessidade de produzir as videoaulas em 
um formato mais simples, com economia de recursos técnicos e visuais. Dessa 
maneira, a pesquisa por videoaulas de outras instituições também foi direcionada em 
busca de exemplos que estivessem dentro da capacidade técnica e pessoal do CEAD. 

Entre os principais exemplos encontrados na pesquisa estão as videoaulas da 
Univesp TV (UNIVESP TV, 2015) e da Universidade de Yale (YALE, 2015). Estas 
disponibilizam audiovisuais de diferentes formatos em seus canais no portal de vídeos 
Youtube, como gravações de aulas presenciais; programas de entrevista; videoaulas 
específicas para EaD, entre outras. Os vídeos escolhidos como referência 
apresentaram o seguinte padrão no formato: professores apresentando os conteúdos 
ao lado de uma televisão, na qual são ilustrados os conceitos e questões abordadas 
com imagens, gráficos e animações. Em alguns momentos ao longo do vídeo, estes 
gráficos e animações são exibidos em tela cheia, com objetivo de enfatizar a 
informação visual e tornar o vídeo mais dinâmico. As videoaulas da Univesp TV 
(UNIVESP, 2015) também fazem uso de outros recursos externos, como trechos de 
programas audiovisuais e ou trechos de filmes, exibidos em tela cheia. Esse foi o 
formato escolhido como modelo para nortear a produção das videoaulas. 

  

Figura 2 – Quadro das videoaulas da UNIVESP TV e YALE UNIVERSITY, utilizadas 
como exemplos. Fonte: UNIVESP TV (2015); e YALE (2015) 

A duração média das videoaulas produzidas nesse formato e analisadas 
durante o processo de pesquisa era de 15 minutos. Esta duração estava próxima da 
recomendada como limite para videoaulas (GUO, 2013), segundo estudo encontrado 
durante a pesquisa bibliográfica. De acordo com o estudo, vídeos com duração 
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superior a 12 minutos diminuem o engajamento dos estudantes (ibid.). Da pesquisa 
bibliográfica também foram recolhidas recomendações para a definição das fases de 
produção de videoaulas, apresentado por Spanhol e Spanhol (2009). Estas etapas 
são descritas adiante. Por fim, o formato de roteiro de duas colunas - imagem e áudio 
- foi escolhido com base na experiência da equipe e em estudos na área, como o de 
Mazzeu (2013). Na coluna da imagem são descritos o enquadramento da câmera e 
os textos ou imagens que serão exibidos. Na coluna do áudio é colocado o texto que 
o professor apresentador irá falar sobre o conteúdo da aula, além das indicações de 
trilha ou efeitos necessários. 

2.3 Planejamento e produção 

Para a etapa de planejamento e produção de cada um dos vídeos, foram definidas as 
seguintes fases e respectivos profissionais responsáveis 

 

# FASE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

1 Pré produção: contato com equipe; 
preparação Estúdio Multimídia 

Equipe Multilab; 
Prof. Educomunicador 

2* Roteiro das videoaulas: definição de 
conteúdo, texto, imagem, enquadramentos 

Designer Instrucional; Professores 
conteudistas / formadores 

3* Produção: desenvolvimento das 
apresentações, busca por recursos adicionais 

Designer Instrucional / Gráfico 

4 Gravação no estúdio Cinegrafista; Prof. Educomicador; 
Professores conteudistas / formadores 

5* Pré edição Bolsista; 
Designer Instrucional / Gráfico 

6* Finalização: inserção de animações e 
recursos extras em tela cheia 

Designer Instrucional / Gráfico 

7 Publicação no AVA Designer Instrucional / Gráfico; 
Técnico em Informática 

* Etapas sujeitas a aprovação dos professores conteudistas / formadores 

Tabela 1 – etapas do planejamento e produção das videoaulas. Fonte: desenvolvido 
pelos autores. 

Na fase de pré-produção, a proposta de formato e duração foi apresentada aos 
professores conteudistas e formadores das disciplinas que teriam videoaulas 
gravadas. Baseados nos capítulos ou seções dos CP (de sua respectiva autoria no 
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caso dos conteudistas), os professores foram instruídos a: elaborar seus próprios 
roteiros; elaborá-los em conjunto do designer instrucional (DI); ou indicar os conteúdos 
pertinentes para que o DI os elaborasse. Estimou-se a gravação de 14 videoaulas 
para as seguintes disciplinas da oitava fase: 06 de Educação Lúdica; 04 de 
Metodologia da Educação a Distância II; e 04 de Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Ainda na fase de pré-produção, foi contratada uma cinegrafista para operar os 
equipamentos de vídeo no estúdio, enquanto que as demais funções foram exercidas 
por integrantes do quadro funcional do CEAD/UDESC (Tabela 1). A iluminação foi 
definida pelo professor educomunicador, que tinha experiência na área, e era montada 
pela cinegrafista antes do horário da gravação. 

Dos roteiros finalizados, 06 foram elaborados pelos professores e tratados pelo 
DI; 06 foram elaborados pelos DI e aprovados pelos professores e 02 feitos em 
conjunto. Após a finalização dos roteiros, as apresentações e animações que seriam 
exibidas no monitor foram produzidas e submetidas a aprovação do professor. 

Durante a gravação o DI dirigiu a atuação dos professores e controlou a 
exibição da apresentação. Um tablet, disposto próximo da câmera com aplicativo de 
teleprompter, exibia ao professor o texto redigido no roteiro. Nesta etapa foram 
verificadas algumas dificuldades. Entre elas, a dificuldade de conciliar a agenda dos 
professores para a gravação; problemas de postura dos mesmos diante da câmera; 
uso de cenário improvisado; falta de outras opções de fundo ou de fundo preto. 

Após a gravação o material era salvo na ilha de edição e pré editado por um 
bolsista de acordo com o que estava definido no roteiro. Após aprovação da pré edição 
pelos professores apresentadores, um DI com experiência em edição de vídeos 
executava a finalização: tratamento de cores; equalização do áudio; inserção de 
recursos externos, como vídeos e gráficos; e alteração entre planos fechados e 
abertos2. 

Após aprovação dos professores apresentadores, as videoaulas foram 
publicadas no AVA para que fossem assistidos através de streaming na própria 
plataforma. 

 

 

                                                 

2 As gravações das imagens no estúdio foram feitas todas em plano aberto na resolução Full HD 
(1920 x 1080), mas as videoaulas foram disponibilizadas aos alunos em formato HDV (1280 x 
720), para facilitar transmissão via web. Isso permitiu redimensionar o vídeo digitalmente durante a 
edição, criando a sensação de reenquadramento no produto final 
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Figura 3 – Quadros de uma das aulas gravadas para o curso de pedagogia a 
distância. Fonte: “VideoAula_ELUD_Cap01-1_Luciane.mp4 (CEAD/UDESC, 2015) 

2.4 Avaliação 

A última etapa, de avaliação, foi dividida em três fases: análise dos dados de acessos 
às novas videoaulas; aplicação de questionário semiestruturado nos polos 
consultados na etapa de reconhecimento do problema; e aplicação de questionário, 
aos acadêmicos no AVA, de percepção de satisfação e adequação das videoaulas.  

De acordo com os relatórios de Participação do curso extraídos do AVA 
Moodle, o índice de acesso foi em média de 32%, 253 acadêmicos de um total 
aproximado de 790. Observou-se ainda que o número de acessos foi maior próximo 
ao período de provas. Aliado aos dados positivos de acesso, a satisfação com os 
novos recursos expressada pelos acadêmicos em visita ao polo de apoio presencial 
sugere que o processo de reestruturação e produção das novas videoaulas foi bem 
sucedido. A terceira fase da avaliação, que consiste na aplicação de questionário 
estruturado via AVA está em andamento. Ele foi dividido em duas partes: escala Likert 
(4 pontos) de satisfação, com 8 itens, baseada na avaliação apresentada por Donkor 
(2011); e 10 questões do tipo LIKERT (4 pontos) a respeito da adequação técnica das 
videoaulas, como duração, formato, etc.  

3. Considerações finais 

Este foi um passo importante na produção audioviosual de caráter educativo no 
âmbito da universidade. Uma produção que deve seguir acompanhada de pesquisa e 
com o envolvimento de diferentes agentes, pois “produzir materiais em áudio e vídeo 
geralmente é mais oneroso do que criar materiais impressos” (MOORE e KEARSLEY, 
2013, p.108), pois demandam uma diversidade de competências. Mesmo com as 
novas tecnologias de gravação, edição e distribuição de áudio e vídeo, que facilitaram 
a produção e o acesso a tais materiais, a qualidade destes ainda depende do 
conhecimento de especialistas na área (ibidem) 

O principal problema relacionado ao uso das mídias de áudio e vídeo na educação a 

distância é o fato de exigirem criatividade e conhecimento profissional especializado 

para a produção de programas de boa qualidade, e a criatividade custa mais tempo e 

dinheiro do que a maioria das instituições está disposta a pagar. (ibidem, p.105) 
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Dessa forma, a ausência de uma equipe completa especializada dedicada à 
produção dos audiovisuais pode ser considerada uma das dificuldades encontradas 
durante o processo de produção das videoaulas. Outras dificuldades encontradas, já 
relatadas ao longo do presente estudo foram: 

 Falta de experiência de alguns professores com a produção de roteiros para 
audiovisuais. Dos roteiros finalizados, 06 foram elaborados pelos 
professores e tratados pelo DI; 06 foram elaborados pelos DI e aprovados 
pelos professores e 02 feitos em conjunto; 

 Sintetizar de maneira satisfatória os conteúdos dos Cadernos Pedagógicos 
em poucos vídeos de curta duração; 

 Incompatibilidade entre agenda dos professores e disponibilidade do 
estúdio, especialmente no período de fechamento do semestre; 

 Falta de postura dos professores diante da câmera; 

 Uso de recursos com direitos comerciais (como trechos de filmes) que 
impede a divulgação ampla e aberta das videoaulas; 

 Dificuldade técnica na exibição dos vídeos nos Polos de Apoio presencial, 
por conta da baixa velocidade da rede de internet. Isso exigiu a distribuição 
dos vídeos em menor qualidade de som e imagem. 

Dentre os aspectos positivos destacam-se: 

 A criação e disponibilização de um novo recurso alternativo e complementar 
aos livros-base das disciplinas do curso, atendendo a diferentes estilos de 
aprendizagem; 

 A possibilidade de reaproveitamento dos vídeos em diferentes ofertas das 
disciplinas; 

 Baixo custo de desenvolvimento e produção. 

A importância da utilização do vídeo como recurso pedagógico pode ser 
constatada por alguns motivos principais. O uso de audiovisuais atende a questão dos 
múltiplos estilos de aprendizagem e inteligência, pois “muitos alunos aprendem melhor 
quando submetidos a estímulos visuais e sonoros, em comparação com uma 
educação tradicional, baseada principalmente em textos” (MATTAR, 2009, p.3). Ou 
seja, o uso de vídeos atende à flexibilidade da oferta de mídias, tão caro à EaD de 
acordo com  Moore e Kearsley (2013). A combinação de mídias, ou seja, a oferta do 
conteúdo do Caderno Pedagógico (texto) em formato de videoaulas (audiovisual) 
também atende ao princípio da repetição: “[...] no ensino é aceitável que o texto, o 
áudio, o vídeo ou o sistema baseado na informática, às vezes, repitam ideias e 
informações importantes” (MOORE e KEARSLEY, 2013, p.170). De maneira geral, 
cabe mencionar ainda a predominância e importância do audiovisual na cultura 
contemporânea. O Youtube, por exemplo, é o terceiro website mais acessado no 
mundo e quarto no Brasil (ALEXA, 2015). Este consumo frequente do audiovisual 
aponta ainda para uma sofisticação dos sistemas simbólicos dos usuários em sua 
relação com tais formatos de mídias. 
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Resumo – Na educação a distância, a interação é aspecto fundamental para que a 
sensação de “solidão virtual” dos alunos seja amenizada. Dentre as ferramentas 
interacionistas, as redes sociais ganham espaço pelo seu objetivo e o número de 
participantes conectados as mesmas. Nesse sentido, a presente pesquisa  
descreve a utilização do Facebook®, como uma plataforma interativa do curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará, 
em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Para tanto analisamos as ações 
desenvolvidas no grupo criado pela coordenação do curso com ênfase no perfil de 
seus membros e suas temáticas de postagens. Assim, o referido grupo é 
caracterizado como fechado, composto por 234 membros, sendo na sua maioria 
(77%) de discentes, mas também representado por professores, tutores e 
coordenadores do cursor. Dentre as postagens, as temáticas predominantes foram: 
interação entre os alunos, intra e interpolo presencial; divulgação de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e de notícias e curiosidades da temática de 
Ciências/Biologia e das atividades realizadas pelos e para os alunos nos diversos 
locais em que o curso é ofertado. Conclui-se, essa ferramenta cria uma unidade 
entre todos os participantes, contribuindo positivamente para a formação científica 
e cidadã dos alunos, podendo se constituir em aliado para a educação a distância. 

Palavras-chave: Redes Sociais. Interação. Biologia.  

 

Abstract - In Distance Education, interaction is key aspect to decrease the virtual 
solitude of students. Among the interactional tools, social networks gain space for 
its purpose and the number of participants connected the same. In this sense, this 
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research aims to describe the use of Facebook as an interactive platform of the 
course of degree in Biological Sciences distance from the State University of Ceará, 
in partnership with the Open University of Brazil. For such action were taken the 
information about the date of creation of the group, its members and the thematic 
threads of the same. Thus, the group is characterized as closed, composed 
currently by 234 members, mostly (77%) of students, but also is teachers, tutors 
and management group. Among the posts, the predominant themes were: 
interaction between students, intra and face interpole; dissemination of teaching, 
research and extension and news and curiosities of the theme Science / Biology 
and the activities carried out by and for the students in the various places where the 
course is offered. Anyway, this tool creates a unity among all participants, 
promoting scientific education and citizenship of students. 

Keywords: Social Networks. Interaction. Biology. 

 
 

Introdução 

Desde a revolução industrial, diversas modificações aconteceram na sociedade, 
dentre elas, a transformação de técnica em tecnologia. Essa tecnologia é 
conceituada como a utilização de conhecimentos científicos passíveis de definir os 
caminhos para efetivar ideias capazes de levar à concretização de produtos que 
possam ser multiplicados, como a informática, a microeletrônica e as 
telecomunicações. Desta forma, o incremento tecnológico ocasiona o crescimento 
da teia social, científica e cultural onde se instaura (CASTELLS, 1999).  

Lalueza, Crespo e Camps (2010, p.48) reconhecem que  

[...] as tecnologias próprias de cada momento histórico contribuem para 
promover metas coletivas, relações sociais, práticas cotidianas e 
expectativas de comportamento diferentes, o que mantem uma ligação 
direta entre homem e tecnologia.  

Assim sendo, em sendo essa ligação contínua não é possível definir seus 
limites históricos, em razão da conjugação da tríade cultura, sociedade e tecnologia 
(KENSKI, 2007). 

Nesse contexto histórico, os meios de comunicação são imprescindíveis na 
evolução da sociedade. Com isso, Mesquita (2014, p.12) afirma que os mesmos 
foram 

oriundos dos países desenvolvidos e incrementados na primeira metade do 
século XIX. Os vínculos com os interesses comerciais em larga escala se 
instituíram, em razão dos incrementos técnicos industriais, extensivos à 
imprensa. De lá para cá, a história de desenvolvimento empresarial 
midiático ocasionou uma gradativa diversificação deste segmento, mas 
também a concentração do controle dos maiores representantes do 
mercado. 
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O desenvolvimento e incremento dos meios de comunicação acabaram por 
possibilitar diferentes formas de interação. Historicamente, os mesmos evoluíram a 
ponto de influenciar no âmbito social e cultural, o que segundo Santanella (2003), 
configuram-se em diferentes eras culturais, influenciadas diretamente pela evolução 
histórico-tecnológica (figura 1).  

 

 

Figura 1. Evolução histórica dos meios de comunicação segundo Santanella (2003) 

 

Diante dessa evolução, modificou-se também o entendimento acerca do 
tempo e espaço, posto que as tecnologias trouxeram mobilidade à informação 
(BAUMAN, 2001), sedimentando um mercado informacional globalizado, o que 
caracterizou a denominada sociedade da informação, a qual por meio de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), vem catalisando 
modificações, fazendo surgir um novo tempo para a civilização (MESQUITA, 2014). 

Para o desenvolvimento das TDIC, destaca-se o surgimento da Internet, que 
permite a circulação instantânea de informações por meio de novas possibilidades 
de comunicação, dentre elas a transmissão de imagens, áudio e vídeo em tempo 
real. Isso tornou-se fator determinante para o surgimento da WEB 2.0, que para 
Primo (2007), criou maior diversidade de formas para publicação, compartilhamento 
e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação dos 
participantes. 

Diante da realidade, Gonçalves (2015, p.17) afirmam que  

o potencial tecnológico das TDIC tem intencionalidade e pode ser utilizado 
para promover as mudanças necessárias na educação. Não se trata de 
trazer à tona uma imagem da tecnologia como a redentora dos problemas 
educacionais, pois seria uma visão ingênua, mas de pensar criticamente o 
uso das potencialidades existentes, transcendendo a lógica meramente 
instrumental, fundamentada na racionalidade técnica e construindo uma 
nova lógica de uso das TDIC, proporcionando uma experiência de 
aprendizado mais estimulante e significativa aos alunos. 

Entre as ferramentas da Web 2.0 destacam-se as redes sociais, ponto focal 
deste trabalho, que ganhou popularidade e aceitação na vida de jovens e adultos 
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nos últimos anos. Elas favorecem o processo de interação, colaboração e partilha na 
construção dos saberes, fundamental na educação a distância. 

Fumian; Rodrigues (2013, p. 173), destacam a utilização da rede social 
Facebook® no âmbito educacional, sendo o mesmo considerado como  

uma ferramenta que torna o ambiente de aprendizado muito mais rentável 
pela não obrigatoriedade de participação. Os participantes da rede têm o 
poder de acessar o perfil educacional apenas quando interpretarem a 
informação ofertada como relevante o que da a cada individuo a 
oportunidade de construir seu conhecimento de acordo com suas 
preferências e interesses. 

Nessa mesma abordagem, Alencar; Moura; Bitencourt (2013) demonstram 
que 82% dos alunos pesquisado apoiam a ideia de inserir o Facebook® como uma 
plataforma educacional no cotidiano estudantil. Ele tem diminuindo a distância entre 
a rede e o usuário e aumentado a velocidade na transmissão das informações e 
conteúdos, facilitando o uso do mesmo como distribuidor de conhecimento (ARIMA; 
MORAES, 2011). 

Diante do exposto, o presente artigo relata a utilização do Facebook® como 
plataforma de interação e atualização entre discentes, professores formadores e 
equipe pedagógica (coordenação e tutores) de um curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas a distância. 

 

Metodologia 

A pesquisa é um estudo de caso descritivo e analítico, cuja abordagem é mista 
(quantitativa e qualitativa), que busca descrever e analisar as características do 
mesmo (CRESWELL, 2010; YIN, 2010; MALHEIROS, 2011; MINAYO, 2011). 

O objeto de pesquisa é o grupo privado oficial do curso de licenciatura em 
Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, modalidade à Distância 
(BioEaD), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil/UAB na mídia social 
Facebook ®. 

A coleta dos dados aconteceu durante o mês de abril de 2015, com a 
compilação das informações sobre a utilização do facebook ® pela equipe do curso, 
seguindo os parâmetros de número e categorização dos participantes e classificação 
das postagens por temas publicados no período de  janeiro à primeira quinzena de 
maio de 2015.  

 

Resultados e Discussão 

Em 02 de junho de 2013 deu-se início a uma nova forma de interação e 
comunicação entre os componentes do curso de Ciências Biológicas EaD-BIOEAD 
UECE/UAB, a partir da criação de uma página (grupo) na rede social Facebook ®.  
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O Facebook ® é uma rede social digital em que cada usuário, por meio do 
cadastro de uma conta pessoal, utilizando seu endereço de e-mail, constrói uma 
rede de relacionamentos virtual, por meio de uma página na web (COSTA; 
OLIVEIRA, 2013).  

Nesta rede social,  

os perfis dos usuários são integrados por um mural onde podem ser 
compartilhados comentários de até 540 caracteres, fotos, vídeos e textos 
em forma de nota. Ao postar uma informação de qualquer natureza através 
do mural surgem abaixo da mesma as opções de curtir; comentar; e 
compartilhar. As interações entre os usuários permitem a troca livre de 
informações de forma clara e dinâmica. Do ponto de vista educacional a 
rede social permite uma disseminação em grande escala da informação que 
para garantia na seriedade do processo deve ser cientificamente 
fundamentada e respeitando a propriedade intelectual da mesma (FUMIAN; 
RODRIGUES, 2013, p. 173)  

Nessa perspectiva, o grupo, que possui configuração de privacidade fechada, 
de forma que somente membros podem ver e atualizar as publicações, passou a 
trocar informações sobre o mundo biológico, além de publicitar as atividades 
desenvolvidas durante o decorrer do curso, o que corrobora com Marteleto (2001, 
p.72), o qual afirma que “as redes sociais representam um conjunto de participantes 
autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 
compartilhados”.   

Atualmente, o grupo tem 234 membros, entre alunos, professores formadores, 
tutores a distância, tutores presenciais, gestores do Curso, distribuídos de acordo 
com a tabela 1. 

 

CATEGORIA Nº DE PARTICIPANTES 

Discente 181 (77%) 

Professores Formadores 23 (10%) 

Tutores a distância 14 (6%) 

Tutores presenciais 8 (3,5%) 

Coordenadores de polo 1 (0,5%) 

Coordenação/Secretaria 
Administrativa 

5 (2%) 

Outros 2 (1%) 

Total: 234 (100%) 

Tabela 1. Distribuição de frequência dos componentes do grupo BioEaD/UECE/UAB no 
Facebook®. 
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Diante dessa ampla participação nas redes sociais, a equipe do curso diminui 
a distância geográfica e fortalece laços entre alunos, intra e interpolo presencial, e 
professores, em um ambiente informal, fora da sala de aula, propiciando maior 
interação e minimizando a solidão virtual, muito presente nessa modalidade de 
ensino. 

Recuero (2005) afirma que essas redes sociais são importantes para a  
interação social, pois buscam conectar pessoas e proporcionar sua comunicação e, 
portanto, podem ser utilizadas para forjar laços sociais, tornando a interação, 
segundo Lévy (1999), do tipo Todos-Todos e não mais Um-Um, nem Um–Todos. 

Fumian; Rodrigues (2013, p.178) afirmam que a utilização de “temas 
diversificados geram repercussões positivas e podem potencializar iniciativas 
individuais que resultem em ações sociais que revertam benefícios a comunidade na 
qual o individuo está inserido”, corroborando com o processo interacionista dos 
membros do grupo em estudo, no qual versa numa diversidade de assuntos, sendo 
os mesmos agrupados em três categorias: a) Interação direta entre os alunos; b) 
Notícias e curiosidades Biológicas; c) Informações acadêmicas sobre o 
funcionamento do curso.  

Dentro dessa categorização, observou-se um total de 294 postagens no 
período estudado, sendo as categorias interação entre alunos, noticias e 
curiosidades biológicas e informações acadêmicas tiveram 80 (27,2%), 151 (51,4%) 
e 63 (21,4%), respectivamente, tendo uma media mensal de 65 postagens. O 
detalhamento mensal do qualitativo de postagem pode ser visualizado no gráfico 1. 
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Gráfico 1. Número de postagem por categoria no grupo BioEaD/UECE/UAB no Facebook® 
durante o período estudado. 
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A primeira categoria foi intitulada de “Interação direta entre os alunos”, cuja 
média mensal é de 18 mensagens. Aqui ocorre um intercâmbio de saberes entre os 
alunos dos 05 polos presenciais atendidos pelo curso. As interações vão desde 
mensagens motivacionais até realizações acadêmicas, como as atividades 
acontecidas no dia-a-dia, como grupos de estudos, fotos de aulas de laboratório e 
de campo, perpassando pela socialização de duvidas e dificuldades passadas 
durante o decorrer do curso, conforme exemplos abaixo.  

Gente... Este semestre nos reuniremos para grupos de estudos todas as 
#Segundas_Feiras no polo Cvt, a partir das 19:00 horas. Temos #Ecologia 
para turma de 2012 & #Psicologia para turma de 2014. Os grupos de estudo 
são uma importante estratégia para socializar dúvidas, discutir respostas, 
responder os exercícios e atividades da apostila, bem como fazer 
pesquisas. Então não fiquem de fora, conto com você!! (Membro L) 

 

Aula prática de Fisiologia Vegetal #Turma_2012_Beberibe com Profº XXX. 
Muito show!! Excelente!! (Membro N) 

 

Salienta-se que as trocas de saberes e vivências entre os próprios 
participantes do grupo favorecem a uma aprendizagem ativa e participativa. Isto é 
corroborado por Laaser (1997) diz que na EaD o aluno deve permanecer envolvido 
no processo de aprendizagem ativa, podendo esta assumir três formas: pensar, 
escrever e fazer. Nesse caso, as redes sociais são excelentes perspectivas, 
principalmente no que tange aos aspectos de interação, autonomia, colaboração e 
cooperação (Oliveira; Mercado, 2013).  

Em uma ação complementar a supracitada, há postagens de notícias e 
curiosidades relacionadas a Ciências/Biologia, o que favorece o processo de 
informação e aquisição do conhecimento, conforme observamos a seguir. 

Pangolins!!! Parecem com tatus por uma razão, é o que se chama de 
"evolução convergente": Tanto tatus quanto pangolins são presas de 
grandes felinos (tatus encaram onças e pumas, pangolins - asiáticos e 
africanos - encaram tigres, leopardos e leões). (Membro A). 

 

Aproveitem! USP disponibiliza biblioteca virtual. 
http://canaldoensino.com.br/blog/usp-disponibiliza-mais-de-3-000-livros-
gratis-para-download-aproveite. (Membro B) 

 

Joguinho educativo e interessante para aprender um pouco mais sobre a 
nossa flora brasileira! Vale a pena conferir. 
http://www.deidimar.com.br/meioambiente/arvores/super_trunfo_arvores/ind
ex.html (Membro V).  

 

Dias; Couto (2011, p.637) corrobora com nossos achados, pois afirmam que 

https://www.facebook.com/hashtag/segundas_feiras?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ecologia?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/psisicologia?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/turma_2012_beberibe?source=feed_text
https://www.facebook.com/bruno.edson.56
http://canaldoensino.com.br/blog/usp-disponibiliza-mais-de-3-000-livros-gratis-para-download-aproveite
http://canaldoensino.com.br/blog/usp-disponibiliza-mais-de-3-000-livros-gratis-para-download-aproveite
http://www.deidimar.com.br/meioambiente/arvores/super_trunfo_arvores/index.html
http://www.deidimar.com.br/meioambiente/arvores/super_trunfo_arvores/index.html
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a constituição dos sujeitos passa pela formulação e circulação de um 
conhecimento do/no mundo, de um saber. Desse modo, é que as redes 
sociais aqui em questão se organizam para constituir um sujeito do 
conhecimento e que, a o mesmo tempo, é produtor de conhecimento.  

A última categorização de postagem versa sobre as informações acadêmicas 
do curso, principalmente baseados na perspectiva do tripé universitário (ensino-
pesquisa-extensão), conforme preconiza o artigo 207 da Constituição Brasileira de 
1988, de acordo com os exemplos a seguir. 

Prezados alunos, a matrícula via plataforma moodle irá iniciar hoje, dia 16-
01-2015 a partir da 19:00 h e permanecerá até o dia 26-01-2015. 
Vocês devem acessar a página principal da SATE: http://www.uece.br/sate/ 
e localizar no menu de notícias o link que dará acesso ao formulário de 
Matrícula (Membro G). 

 

ACC CIDADES SUSTENTÁVEIS. Prezados alunos a ACC Cidades 
Sustentáveis acontecerá no período de 27-01 a 24-02-2015. Não percam 
mais essa oportunidade de reunir horas para as atividades complementares 
(Membro G). 

 

Já sabe da novidade? O Projeto de Extensão Musicalizando a Biologia 
agora tem um blog! Nesse espaço iremos divulgar todos os trabalhos e 
ações que estão sendo realizadas. Confere lá a nossa 1ª postagem 
contando de uma maneira bem criativa como surgiu o Musicalizando. 
Semana que vem começamos as postagens das BioParódias * Dá uma 
passadinha lá! http://musicalizandoabiologia.blogspot.com.br/ (Membro T) 

 

Atenção! Vocês precisam fazer o cadastro no JEMS para o trabalho do 
ESUD. Acessem o link: https://jems.sbc.org.br/. (Membro W). 
 

De forma diferente ao que a legislação pressupõe, essas atividades são, 
muitas vezes, negligenciadas nos cursos de educação a distância, como pode ser 
observado no estudo de Silva (2012) que constatou-se uma série de irregularidades 
na formação profissional dos estudantes, deixando o inapto para exercer a profissão, 
pois, além de não exigir o contato com outros estudantes, também falha na 
dimensão investigativa, como a pesquisa e a extensão.  

Nesse interim, Fior e Mercuri (2009, p.5) reafirmam que os currículos da 
formação inicial devem ser sedimentados nas  

atividades vivenciadas pelos alunos e que as mesmas possam ter 
características obrigatórias, quando pertencerem ao conjunto de atividades 
que são previamente definidas como essenciais à conclusão do curso, 
quanto não obrigatórias, caracterizadas pelas atividades vivenciadas pelos 
alunos dentro ou fora da sala de aula ou do espaço físico da universidade, 
nas quais existe uma maior autonomia do estudante na seleção das 
experiências com as quais se envolverá. Essas atividades podem ser 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uece.br%2Fsate%2F&h=OAQGINNB0&enc=AZM9_loJ5cpYOj-UBdD92ozyBcdKOwYroIBO8Wd-v2Uwe-kiJOw6z4dM4kgxlGtFos5xtvrx5ZspwP0RdIWo234EahsE9oif5gllCy0McGViOoB7wdXY2L5U3urjEtP49mMTOwMu8X8t0sbWtWy0leR2bYEuettahXThgax7mIiFqA&s=1
http://musicalizandoabiologia.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjems.sbc.org.br%2F&h=3AQEWEJs-&enc=AZMaQKudK_RxKJ7sl4y0wLioTb7NiED6rPs2ymwiJiuhm5UVJ15TOjkjiPTx4c7Rd0aAMpKy4b2hDEhxFCoOO45gqabq5P4ONwUYDcrBhjY0Ko9aIYjP5cF6STEjbYUAbFaaxx5Bc_AmLfVHqXVQ0Ewjgkvz-SdS8fZczn-UeC4jWg&s=1
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ilustradas pela participação em monitoria, iniciação científica, nos órgãos de 
representação estudantil, em congressos e eventos científicos, entre outros. 

Vale salientar, que a postagem das diversas atividades realizadas durante o 
decorrer do curso, bem como assuntos ligados a temática de Ciências e Biologia 
favorecem uma série formativa do conhecimento, sendo uma preocupação do curso 
em estudo, já que o mesmo tem como um de seus objetivos a formação cidadã e 
qualificação profissional dos futuros professores de Ciências e Biologia. 

Esse fato pode ser corroborado por Oliveira; Mercado (2011, p.3), pois os 
autores afirmam que 

as redes sociais permitem a interação (síncrona e assíncrona) permanente 
entre os usuários, podendo servir como ambientes dinâmicos e 
colaborativos de aprendizagem que permitem a participação na produção e 
veiculação de informação e o incentivo na participação das atividades de 
disciplinas/curso. 

Baseado nisso, Marinho; Pessanha (2011) demonstram quão importante é a 
troca de informações, experiências, conhecimentos, competências e pensamentos 
entre os participantes de um curso de EaD para que possa construir suas bases 
cognitivas-conceituais. 

 

Considerações Finais 

Os avanços tecnológicos que aconteceram no decorrer dos últimos anos 
favoreceu a criação e o desenvolvimento da Educação a distância, tornando uma 
modalidade de ensino amplamente difundida pelo Brasil e pelo Mundo. 

As tecnologias da informação e as redes sociais possibilitaram ampliação da 
interatividade entre os indivíduos, fortalecendo as relações, como se estivessem 
presencialmente, assim, criou-se o grupo no Facebook®. 

Esse grupo facilitou a interação entre aluno-professores-gestão, bem como 
possibilitou a divulgação das atividades realizadas durante o curso e noticias e 
curiosidades de Ciências/Biologia, diminuindo a distância física entre os membros, 
bem como colocou o aluno como centro da construção do seu conhecimento. 

Enfim, baseado no exposto, a interação deve promover a humanização, 
incentivar e incrementar a participação, estabelecer diálogos constantes. Assim a 
interatividade, ao mesmo ponto que é um desafio, deve ser uma solução para que 
haja sucesso na aprendizagem, com ênfase na educação a distância. 
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Resumo – No setor de tecnologia da informação a integração entre sistemas tem se 
tornado um grande desafio com base em sua importância, complexidade de execução e principalmente pela necessidade de se estabelecer uma forma desses sistemas se 
comunicarem para gerar informações rápidas e com qualidade. Qualquer ambiente de trabalho que opte por escolher sistemas de informações diferentes para cada setor que o compõe, em algum momento necessitará integrar esses sistemas para otimizar processos, 
tornando possível gerar informações de suporte à decisão. Portanto, precisará definir uma estratégia de integração rápida, confiável e compatível com os sistemas a serem 
integrados. Há diversas abordagens de integração de sistemas, contudo um segmento que tem obtido destaque nos últimos tempos é a integração por meio de web services. Este artigo apresenta as principais características da integração através de web services, 
as principais plataformas de desenvolvimento, formato de dados e linguagens destacando suas vantagens, desvantagens e principais benefícios de cada uma no processo de integração de sistemas. 
Palavras-chave: Integração, sistemas de informações, web services. 
Abstract – In the information technology sector integration between systems has become 
a major challenge on the basis of their importance, complexity of implementation and mainly by the need to establish a way to communicate these systems to generate rapid and quality information. Any working environment you choose to choose from different 
information systems for each sector that makes up at some point need to integrate these systems to optimize processes so that you can generate decision support information 
therefore need to define a strategy for rapid integration, reliable and compatible with the systems to be integrated. There are several system integration approaches, however a segment that has achieved prominence in recent times is the integration through web 
services. This article presents the main features of integration through web services, the main development platforms, data formats and languageshighlighting their advantages, disadvantages and main benefits of each of the systems integration process. 
Keywords: Integration, information systems, web services. 
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1. Introdução 
 Integração de sistemas de informação, independente de plataformas de software e 
hardware, é um desafio central em sistemas distribuídos na Internet, como na infraestrutura 
subjacente a plataformas de Educação a Distância. Ademais, a proliferação massiva de 
dispositivos móveis nesse contexto reforça a necessidade de padronizações, provendo 
meios de integração e troca de dados em um cenário fortemente híbrido. Os web services 
apresentam-se como a principal solução para esses desafios de integração.  

Web service é um meio utilizado para integração de sistemas e de comunicação 
entre aplicações heterogêneas. De posse dessa tecnologia é possível que novas aplicações 
possam interagir com aquelas existentes no ambiente de trabalho e que sistemas 
desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Para Kalin (2010) um web 
service é, então, uma aplicação distribuída, cujos componentes podem ser aplicados e 
executados em dispositivos distintos. 

Os componentes dos Web services possibilitam às aplicações enviar e receber 
dados, por exemplo, em formato XML1. Por exemplo, a aplicação GoogleMaps, mantida 
pela Google, disponibiliza um web service que permite localizar cidades, endereços e 
bairros. Caso um desenvolvedor deseje localizar endereços de seus clientes em suas 
aplicações, por exemplo, poderá consumir essas informações diretamente do web service 
do Google, independente da linguagem de programação utilizada pela aplicação: Java, C#, 
Perl, Ruby, Microsoft .NET, Visual Studio, PHP, Python, etc. O web service em questão 
fornece as informações necessárias no formato XML e recebe a resposta também no 
mesmo formato por meio do protocolo HTTP2. 

 
 
 
 

 
Figura 1 – Funcionamento de um Web service. Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                 
1
   XML é a sigla para Extensible Markup Language, que significa em português Linguagem Extensível de Marcação 

Genérica. É uma recomendação para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais, tais como textos, 
banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os 
elementos de marcação. 

 
2
 HTTP: Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de transferência de Hipertexto) 
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Partindo deste princípio é importante destacar a filosofia SOA3. A chamada 
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) não é uma tecnologia, não é uma metodologia, não 
é um serviço, mas é um conceito de arquitetura que provê a integração entre aplicações 
que venham a ser construídas através da reutilização de serviços e não da criação de um 
novo código fonte, fazendo com que as organizações baseadas em Web venham a oferecer 
comodidade para seus clientes/fornecedores por meio de um conjunto de rotinas para 
comunicação com diferentes plataformas. Uma das maneiras possíveis de implementar 
SOA é através do uso de web services, onde o web service desempenha a função de prover 
serviços. 

Em vista dessas funcionalidades, conclui-se que os web services proporcionam 
uma ferramenta indispensável para cursos de Educação a Distância, onde, em um cenário 
ideal de funcionamento, sistemas de gerenciamento acadêmicos, ambientes virtuais de 
aprendizagem e dispositivos móveis interagem constantemente em uma escala de 
centenas ou milhares de usuários. Neste texto, apresentamos os principais conceitos e 
tecnologias empregadas para a implementação de web services, e discutimos uma 
possibilidade de uso no problema, enfrentado em muitas universidades brasileiras que 
oferecem cursos de Educação a Distância, de prover um intercâmbio automático de dados 
entre sistemas de gerenciamento acadêmicos e ambientes virtuais de aprendizagem. 
2. Formato de dados 
 
Conforme comentado na seção anterior, o formato de dados XML apresenta-se como forma 
tradicional de solicitar e receber informações por meio de Web services. Contudo há outros 
formatos que podem representar dados de forma estruturada e aninhada; o JSON4 é um 
deles. A presente seção apresenta os dois formatos. 
2.1. O formato XML 
O formato XML é recomendado pela W3C5 para criar documento com dados organizados de forma hierárquica. Estão entre suas principais características o fato de fornecer uma 
                                                 
   

3
 SOA - (Service-Oriented Architecture) – Arquitetura Orientada a Serviços. É uma especificação para a troca de 
informação entre sistemas, ou seja, uma especificação de formato de dados para envio de estruturas de dados entre 
serviços, com um padrão para permitir a interoperabilidade entre eles. 

 
4
   JSON – JavaScript Objetc Notation (Notação de Objetos JavaScript). 

5
   O World Wide Web Consortium (W3C) é a principal organização de padronização da World Wide Web. Consiste em 

um consórcio internacional com quase 400 membros, agregando empresas, órgãos governamentais e organizações 
independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web. 
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sintaxe básica que pode ser utilizada para compartilhar informações entre diferentes 
arquiteturas e aplicações.  

Quando aliado com outros padrões, torna possível definir o conteúdo de um 
documento separadamente de seu formato, facilitando a reutilização de código em outras 
aplicações para diferentes propósitos. Por outro lado, o uso de XML pode representar um overhead de espaço, em razão do uso sistemático de marcadores. Citando Mitchell (2013): 

“Qualquer pessoa que já tenha passado um bom tempo na Internet entenderá o estilo “cheio 
de sinais de maior e de menor” do XML e será capaz de lê-lo. O XML é um formato bem 
prolixo; a pontuação adicional e o escopo para atributos, os dados de caracteres e as tags 
aninhadas podem gerar dados um pouco mais extensos do que gerados por outros formatos.“ 

Segue um exemplo de representação de dados em XML por meio de uma lista de 
marcas de carros, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, Nissan: 

 
 

 
 
 
 
 

Listagem 1 – Representação de dados em XML. Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Outra de suas principais características é a maneira de representar dados de forma 
bastante detalhadas, pois é possível incluir informações sobre os tipos de dados com os 
quais se está trabalhando, incluindo tipos personalizados de dados.  

O XML é bastante difundido no meio dos desenvolvedores e por diversas 
plataformas tecnológicas tais como Oracle, .NET e Java, e, portanto, é o formato preferido 
de trabalho. Contudo quanto ao volume de dados a serem transferidos neste formato, 
dependendo dos dispositivos, da largura de banda e do formato mais extenso aplicado aos 
dados, pode apresentar problemas significativos. 

 
2.2 O formato JSON 
Este formato de dados pode ser escrito e lido facilmente por diversas linguagens, além de 
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JavaScript6. É caracterizado por ser um formato leve, simples e capaz de representar dados 
estruturados e aninhados.  

Tomando o exemplo anterior utilizado no formato XML, a lista de marca de carros 
na representação em JSON poderia ser representada como: 

    {“Lista”: [“Wolkswagen”,”Chevrolet”,”Ford”,”Fiat”,”Nissan”]} 
Esse exemplo mostra que os dados listados possuem um valor/chave chamado 

“Lista”. É possível representar estes mesmos dados de uma forma simplificada: 
   [“Wolkswagen”,”Chevrolet”,”Ford”,”Fiat”,”Nissan”] 

A característica mais positiva do JSON está no fato de ser um formato de dados 
muito simples e econômico se comparado ao XML, assim como não é complicada sua transferência por meio de conexões lentas, sendo ótimo para uso de aplicações mobile, 
pois, seu custo de decodificação é baixo.  

O seu uso é recomendado quando as informações sobre o formato de dados não 
forem essenciais, uma vez que ele não especifica os tipos de dados que estão sendo 
usados. 

 
3. Padrões para desenvolvimento de web services 
Os conceitos aqui explorados visam auxiliar na definição da escolha da arquitetura de 
software que será utilizada para desenvolver um web service, pois esta escolha definirá 
todos os componentes que devem ser utilizados na concepção do projeto de integração de 
sistemas heterogêneos. 

Atualmente existem dois padrões para o desenvolvimento de web services: o 
padrão SOAP e o padrão REST ou RESTful. 

 
3.1 Web services SOAP 
Originalmente SOAP significava Simple Object Access Protocol (Protocolo de Acesso a 
Objetos), mas nos dias atuais essa descrição não é mais válida. Segundo Gomes (2014) 
SOAP é o protocolo padrão para transmissão de dados dentro da arquitetura de web 
services proposta pelo W3C. O SOAP é um protocolo baseado no XML e segue o modelo 
“REQUEST-RESPONSE” (solicitação – resposta) do HTTP.  
                                                 
6
  JavaScript: Linguagem de programação interpretada originalmente implementada para navegadores web 

para que scripts pudessem ser executados no lado do cliente e interagissem com usuário. 
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Por padrão, as trocas de dados entre tecnologias baseadas em XML SOAP são 

descritas pela WSDL7. A WSDL descreve a localização de um serviço em particular, os tipos 
de dados, valores, métodos e parâmetros utilizados.  

Uma questão a destacar refere-se ao protocolo sobre o qual trafegam as 
mensagens SOAP. Embora prioritariamente estas utilizem o HTTP, a arquitetura proposta 
pelo W3C especifica que as respostas e solicitações XML possam trafegar por outros 
protocolos como FTP, TCP, SMP, etc. 

Conforme mencionado na Seção 2.1, referentemente ao formato XML, a pontuação 
adicional e o escopo para atributos, os dados de caracteres e as tags aninhadas podem 
gerar quantidades de dados mais extensas do que os gerados por outros formatos. Isto 
ocorre devido ao fato de existirem uma série de normatizações denominados Web Services 
Standards para desenvolver este padrão conforme a figura que segue. 

 

 
Figura 2 – Web Services standards 

Fonte: http://static.commentcamarche.net/en.kioskea.net/faq/images/0-pdpEtRZG-web.png 
                                                 
  

7
 WSDL - Web Service Description Language (Linguagem para descrição de web service). É um arquivo do tipo XML, 

cuja finalidade é descrever detalhadamente um web service. Essa descrição específica as operações que compõem o 
web service e define de forma clara como deve ser o formato de entrada e saída de cada operação. 
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A Web Services Standards define especificações de segurança, de mensagens, de 

interoperabilidade, etc. Cada padrão estabelece um conjunto de normativas em XML a se 
respeitar para o padrão SOAP. Ou seja, caso o desenvolvedor, utilizando o padrão XML 
SOA para desenvolver sua aplicação web service, necessite implementar as especificações 
de segurança, deverá consultar o Web Service Standards na seção Security Specifications 
para estar em acordo com a forma com a qual deve trabalhar utilizando o padrão SOAP, 
etc.  

 
Figura 3 – Funcionamento do XML SOAP. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
O desenvolvedor de posse do arquivo WSDL poderá criar uma aplicação cliente 

que efetuará uma chamada ao provedor web service que conseguirá obter resposta 
conforme o serviço que foi solicitado.  

As solicitações do cliente serão encaminhadas em formato XML, por sua vez o 
provedor web service receberá a solicitação e produzirá uma resposta no mesmo formato. 
O WSDL funciona como um descritor cujo objetivo é especificar o formato de entrada e 
saída de cada operação realizada de acordo com as especificações do Web Service 
Standards. Sobre o formato da solicitação e resposta (REQUEST – RESPONSE) do 
formato XML entre o cliente e o provedor web service, ambos se apresentam da seguinte 
forma: 
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(REQUEST) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem 2: Solicitação em XML.  
Fonte: http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_example.asp 

 ( RESPONSE) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Listagem 3: Resposta em XML. 

 Fonte: http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_example.asp  
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Com o formato XML no padrão SOAP, o código das solicitações e respostas está 

bem mapeado, ou seja, este padrão de arquitetura é muito completo e robusto. Contudo 
ele tem um custo, pois enquanto é gerado um pedido do cliente que será enviado ao 
servidor web service SOAP, este responde “empacotando” em um envelope a resposta de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo descritor (WSDL), o que pode tornar muito lento 
o tempo de resposta e aumentando o consumo de banda se comparado com outro padrão 
de arquitetura como REST.  

 
3.2 Web services REST ou RESTful 
O padrão arquitetural REST é acrônimo de REpresentational State Transfer (Transferência 
de Estado Representacional). Não é um protocolo mais sim um conjunto de boas práticas 
na modelagem de web services estabelecidas por Roy Fielding (http://roy.gbiv.com) para 
sua tese de PhD, onde são descritas as diretrizes do estilo REST.  

A tese de Fielding está disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: 
(http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm). 

O princípio básico do REST é possibilitar o desenvolvimento de web services de 
boa performance, que sejam simples, e que permitam trabalhar com informações via HTTP. 
Ao contrário do padrão arquitetural fixo XML SOAP, o REST pode ter uma representação 
de formato por XML, JSON ou qualquer outra opção. De fato, no que se refere a finalidade, 
o padrão REST é bastante similar ao padrão SOAP; contudo, o elemento diferencial entre 
ambos está no fato do padrão REST não trazer consigo o conjunto de regras do padrão 
SOAP estabelecido em seu Web Services Standards e WSDL. O mais próximo disso que 
há em REST é o WADL8.  Segundo Richardson e Ruby (2007), como na WSDL, um cliente genérico pode 
carregar um arquivo WADL e ter uma permissão imediata para acessar a funcionalidade 
completa do web service correspondente. Contudo WADL é mais falado do que utilizado, 
pois com base no princípio da simplicidade na qual opera o padrão REST ele funcionaria 
conforme descrito na figura abaixo: 
 

                                                 
8
   WADL: Web Application Description Language (Linguagem de descrição de aplicação Web) é um vocabulário XML 

utilizado para descrever os serviços web REST.  
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Figura 04 – Funcionamento do REST.  
Fonte: www.chemaxon.com/app/themes/chemaxon/images/product_pages/jws/rest.jpg  
 

Sem a necessidade de estabelecer descrições existentes no padrão XML SOAP 
por meio do WSDL, os web services REST se tornam simples de serem desenvolvidos. As 
características citadas anteriormente definem o modelo de arquitetura REST e caso uma 
aplicação siga todas as funcionalidades e definições deste modelo é chamada de RESTful. 

Entre as características-chave do REST pode-se também destacar o fato de ser um 
modelo Cliente-Servidor sem estado (stateless), na qual cada mensagem HTTP contém 
toda a informação necessária para compreender o pedido e em que grande parte ou todo 
o código é executado no servidor, minimizando problemas na aplicação oriunda da parte do 
cliente. 

Entre as vantagens do REST podemos destacar: 1. O tempo reduzido de 
aprendizagem para implantar o modelo REST, assim como sua baixa complexidade de 
codificação (favorecem a redução do tempo necessário entre a construção da aplicação e 
a sua disponibilização); 2. O consumo de rede e processamento de informações/dados são 
menores se comparados com o padrão XML SOAP; 3. A implementação da arquitetura 
REST pode ocorrer com qualquer linguagem que tenha suporte ao protocolo HTTP; 4. 
Arquitetura REST fornece serviços independentemente da plataforma e tecnologia, 
garantido interoperabilidade. 

Entre suas desvantagens podem ser destacadas: 1. Em se tratando de aplicações 
críticas onde o desempenho seja um requisito, a arquitetura REST pode demonstrar 
insuficiências; 2. A ausência de um descritor para especificar o formato de entrada e saída 
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de cada operação realizada para auxiliar desenvolvedores a criarem suas aplicações, tal 
como ocorre com o descritor WSDL no padrão SOAP. 

Em síntese, o REST é um modelo arquitetural prático capaz de atender requisitos 
de integração sem agregar complexidade, por meio de boas práticas de programação aliado 
a um modelo arquitetural simplista e robusto que reduz consideravelmente o tempo 
necessário para construção de aplicações.  
4. Proposta de Integração de sistemas no meio acadêmico na modalidade EAD 
4.1. Problemática para integrar sistemas por meio de web services 
O processo de integrar sistemas de informação no contexto acadêmico comumente ocorre 
entre os sistemas de gerenciamento acadêmico e o ambiente virtual de aprendizagem. 

A importação de dados do sistema de gerenciamento acadêmico para o ambiente virtual de aprendizagem normalmente envolve os seguintes dados:  
 

Municípios/Polos Nome da localidade de ensino dos discentes 
Cursos Descrição dos cursos em que estão matriculados os discentes. 
Disciplinas Descrição das disciplinas que serão cursadas por semestre/período 
Turmas Descrição das turmas de cada curso ofertado 
Matrículas Vinculo para cada discente aos cursos, turmas e disciplinas. 
Usuários Dados cadastrais de cada discente. 

Quadro 01: Dados a serem importados para ambiente virtual Fonte: Elaborado pelo autor 

Da mesma forma, os dados que devem ser importados do ambiente virtual de 
aprendizagem para o gerenciamento acadêmico (por exemplo, a média aritmética das notas 
obtidas pelos discentes no ambiente virtual de aprendizagem) devem compor um processo 
sincronizado entre ambos sistemas de forma que toda informação que precise ser replicada 
no sistema de gerenciamento acadêmico para o ambiente virtual de aprendizagem ocorra 
de forma automática e também de forma contrária, do sistema ambiente virtual para o 
sistema de gerenciamento acadêmico. 

Considerando um cenário no qual os cursos na modalidade de Educação a 
Distância possuam uma estrutura onde cursos ofertados podem ser compostos por várias 
turmas, estas por sua vez possuirão diversas disciplinas nas quais deverá existir um registro 
de cada discente matriculado por semestre/período nos diversos municípios/polos em que estarão sendo ofertados cada um destes cursos, hierarquicamente deverá ser criado no 
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ambiente virtual de aprendizagem uma estrutura que comporte, por exemplo, a seguinte 
situação: 

 
Município/Polo 
 Cursos 
   Turma 1 
   Disciplina 1  
   Disciplina 2 
   Disciplina n ... 
  Turma n... 
   Disciplina 1  
   Disciplina 2 
   Disciplina n ... 
Em um cenário hipotético, mas possível, cada discente matriculado fará parte de 

uma turma na qual estará ligado a um conjunto de disciplinas. Supondo 15.000 discentes 
matriculados em vários cursos, cada um destes matriculados em 06 disciplinas por 
semestre/período, haveriam cerca de 90.0000 registros a serem importados do sistema de 
gerenciamento acadêmico para o ambiente virtual de aprendizagem. 
 
4.2. Solução proposta 
Conforme destacado anteriormente sobre os padrões SOAP/REST, ambos possuem 
vantagens e desvantagens a serem consideradas para o processo de integração de 
sistemas. 

Na problemática apresentada na Seção 4.1, tem-se um volume considerável de 
registros a serem importados. O quadro abaixo apresenta a diferença entre a utilização de cada um dos padrões no desenvolvimento da solução que visa integrar os sistemas 
descritos. 
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PADRÃO SOAP REST 

Transporte de dados 
Pesado e oneroso, pois 
necessita empacotar em 
um envelope os registros 
de acordo com o padrão. 

Mais leve e ágil por não 
possuir um padrão 

determinado para os dados. 
Tipo de dados XML Qualquer tipo: XML, JSON 

ou qualquer outra opção. 
Modelo de Arquitetura É um protocolo 

reconhecido pela W3C. 
Conjunto de boas práticas 

na modelagem de web 
services. 

Funcionalidades Possui diversas previstas 
no Web Service Standards. 

Determina o básico dos 
serviços. 

 
Quadro 02: Resumo de padrões 

 Fonte: Adaptado de: http://www.devmedia.com.br/web-services-rest-versus-soap/32451 
 

Ao considerar o padrão SOAP para integração dos sistemas, deve-se levar em 
conta o volume de dados a serem importados, pois como o mesmo está atrelado a um 
rígido e inflexível modelo de arquitetura, pode-se comprometer o desempenho da estrutura 
de rede, tornando-a muito lenta em decorrência do tempo de resposta para processar os 
registros a serem importados. 

O padrão REST por outro lado apresenta condições mais favoráveis para 
resolução da problemática apresentada devido ao fato de ser mais ágil e leve em virtude 
de não seguir um modelo de arquitetura rígido, no qual é possível determinar o melhor tipo 
de dados para situação descrita anteriormente e por se basear em um conjunto de boas 
práticas para construção de web services. 
 
5. Conclusões 
Este trabalho discutiu algumas das características presentes nos padrões de arquiteturas 
SOAP/REST para auxiliar a escolha do desenvolvedor sobre o padrão a adotar no 
desenvolvimento de suas aplicações, por meio de web services, para que estas sejam 
capazes de atender aos requisitos de integração entre sistemas de informação e 
interoperabilidade entre eles, assim como apresentou-se algumas funcionalidades de 
ambas arquiteturas que visam a definição do formato de dados seria o mais adequado (XML, JSON). 
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A opção sobre a arquitetura a optar no momento do desenvolvimento de aplicações 

tem gerado discussões, pois ambas apresentam características favoráveis e desfavoráveis 
de acordo com alguns aspectos a serem considerados. 

O padrão SOAP possui um arcabouço estrutural bem definido e robusto que lhe 
garante confiabilidade, sendo o mesmo amparado pelo W3C como protocolo padrão para 
o desenvolvimento de web services. No entanto, a grande quantidade de serviços que 
precisa ser gerenciada lhe confere complexidade para desenvolver e seu desempenho 
depende do servidor onde o serviço está publicado, como também da rede. 

O padrão REST é tido como simples para desenvolvimento de aplicações e de bom 
desempenho, e a possibilidade de adoção de qualquer formato de dados lhe confere 
flexibilidade, porém para aplicações críticas e de alta disponibilidade seu desempenho pode 
ser prejudicado e a falta de padrão para desenvolvedores dificulta a criação de um modelo 
padrão para arquitetura. 

Em síntese, SOAP é uma boa opção para desenvolvimento de aplicações com 
padrões rígidos e complexos, pois possui um conjunto de parâmetros e especificações 
previstos em seu Web Service Standards. O REST por ser mais leve e dinâmico pode ser 
utilizado para aplicações web services que exigem rapidez para serem desenvolvidas e 
quando o requisito de desempenho não for exigido. 

Ao final, a abordagem para determinar a escolha do padrão arquitetural de web 
service ficará a critério do quadro com o qual o desenvolvedor se deparar.  
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A EaD no Brasil: avanços e desafios para sua consolidação 
nas IES públicas. 

 

Resumo Este artigo apresenta algumas considerações acerca da trajetória da 
Educação a Distância no Brasil e os avanços e os desafios para a sua 
consolidação nas Instituições Públicas de Ensino Superior, incorporando-se à 
matriz orçamentária e às políticas de gestão. Trata-se de um estudo 
contextualizado a partir das experiências vivenciadas na EaD  da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil. O estudo apresenta a possibilidade da oferta bimodal de  cursos de 
graduação e pós-graduação, alicerçados numa proposta pedagógica e 
organizacional integradoras. 

Palavras-chave: Educação a Distância; avanços; desafios; consolidação.  

 

Abstract This paper presents some considerations about the Distance Education 
trajectory in Brazil and advances and challenges for its consolidation in the Public 
Institutions of Higher Education, incorporating to the budget matrix and 
management policies. It is a study contextualized from the experiences lived in 
Distance Education, Federal University of Rio Grande - FURG under the System 
Open University of Brazil. The study presents the possibility of bimodal offer 
undergraduate and graduate, grounded in a pedagogical and organizational 
proposal inclusive. 

Keywords: Distance Education; Advances; Challenges; Consolidation. 

 

1. Introdução 
 

A sociedade contemporânea configura-se enquanto sociedade da informação, o que 
nos impulsiona e nos obriga a repensar conceitos e práticas educacionais, sejam 
elas mediadas ou não por tecnologias.  

Os inúmeros avanços e descobertas no campo científico, cultural, educacional 
e social do século passado, de inquestionável relevância e importância, já não 
conseguem dar conta das demandas geradas pela sociedade dos dias atuais e, em 
especial, na formação de um sujeito pensante e participativo. “A educação do futuro 
deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Conhecer o 
humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, e não separá-lo dele. Interrogar 
nossa condição humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo.” 
(Morin, 2000). 

Vivemos em tempos em que a nossa atuação, enquanto autores e atores, 
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frente aos espaços educacionais e de formação precisa contemplar os eixos que 
servem de base para a sociedade. Eixos como o da economia globalizada e do 
sócio-cultural virtualizado. Neles, as redes sociais assumem um papel determinante 
para a compreensão, o desenvolvimento e o crescimento da sociedade.   

Redesenha-se o modelo de sociedade, surgindo uma sociedade “virtual”, 
interligada por uma “rede”, na qual as tecnologias da informação e da comunicação 
realinham a informação, ao contrário do que se via há um tempo atrás. Uma 
sociedade dinâmica e sustentável que se reorganiza em “redes”, o que já nos dizia 
Castells, 2001.  

Nesse sentido, habitar espaços de convivência virtual possibilita o contínuo 
aperfeiçoamento do profissional da educação. Os Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA’s) favorecem o surgimento de novos espaços e novas formas 
de interação e de conexão entre as pessoas, constituindo redes e sub-redes  para o 
compartilhamento de saberes e experiências, potencializando produções individuais 
e coletivas, com base na interatividade, na liberdade e na autonomia. 

Diante desse novo cenário, outras relações de poder entre o homem e a 
sociedade são estabelecidas afetando diretamente  as concepções sobre educação 
e formação, exigindo que as instituições responsáveis pela  disseminação do 
conhecimento (escolas) repensem e reconstruam seu fazer, por meio de estratégias 
e ações que apontem para processos de ensino-aprendizagem dinâmicos, 
includentes e equânimes.   

Dessa forma e, considerando as vastidões geográficas do Brasil, surge a 
Educação a Distância como uma possibilidade de minimizar as diferenças, encurtar 
as distâncias e melhorar os índices educacionais do país. A Educação a Distância 
torna-se uma possibilidade real de expansão e interiorização do ensino superior, de 
flexibilização e de democratização do saber e de acesso à educação como forma de 
atender parte das demandas educacionais, as quais não poderiam ser atendidas por 
ofertas de cursos presenciais, haja vista a tamanha configuração geográfica do 
Brasil.  

No entanto, é importante pensar a expansão da Educação a Distância 
levando em consideração os aspectos organizacionais (legais, administrativos e 
pedagógicos) necessários para sua implementação e manutenção de forma eficiente 
e sustentável. A boa gestão da EaD, mesmo sendo complexa e desafiadora, poderá 
auxiliar na busca pela qualidade para esta modalidade.  

Diante do exposto, propomos o presente artigo como forma de reflexão 
acerca de alguns pontos relacionados à Educação a Distância e a sua maturação 
para sua consolidação nas instituições públicas.   

A seguir teceremos alguns comentários sobre os avanços da Educação a 
Distância no Brasil - Seção 2 e, após, na Seção 3, falaremos dos desafios que 
emergem desse processo de consolidação junto às instituições públicas. Ao final, na 
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Seção 4, seguem algumas considerações sobre este trabalho. 
 

2. A história da EaD no processo de expansão da educação formal e não 
formal no país 
 

Os primeiros apontamentos sobre as experiências em Educação a Distância no 
Brasil datam do século XX.  Possivelmente, os acontecimentos que antecedem esse 
período, não foram registrados.  

Para os estudiosos: MAIA & MATTAR, 2007; MARCONCIN, 2010; SANTOS, 
2010,  a Educação a Distância no Brasil pode ser assim demarcada: 

Em 1904 – anúncio, no Jornal do Brasil, de curso profissionalizante para 
datilógrafo, por correspondência; 

Em 1923 – começa a Educação a Distância pelo rádio, através da Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro que oferece cursos de Português, Francês, Silvicultura, 
Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia; 

Em 1934 – Edgard Roquette-Pinto implementa a Rádio–Escola Municipal no 
Rio. Aqui os estudantes acessavam, previamente, folhetos e esquemas de aulas, e 
também era utilizada correspondência para contato com estudantes;  

Em 1939 – é criado o Instituto Monitor, que oferece pela primeira vez, em 
caráter regular, cursos profissionalizantes a distância, por correspondência; 

Em 1941 – surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo instituto brasileiro a 
oferecer cursos profissionalizantes regulares. Ao longo dos anos, outras 
organizações similares juntaram-se ao Instituto Monitor e ao Instituto Universal 
Brasileiro, atendendo milhões de alunos em cursos profissionalizantes, abertos e a 
distância. Algumas dessas instituições desenvolvem atividades até hoje.  

Em 1947 – com o objetivo de oferecer cursos comerciais, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC) em 
parceria com emissoras associadas criam a Universidade do Ar. Os alunos 
estudavam nas apostilas e corrigiam exercícios com o auxílio de monitores. Essa 
experiência durou até o ano de 1961. O SENAC continua atuando com Educação a 
Distância até hoje; 

Em 1959 – surgem as escolas radiofônicas, originando o Movimento de 
Educação de Base (MEB), marco na Educação a Distância não formal no Brasil. O 
MEB, por meio de um sistema rádio-educativo para a democratização do acesso à 
educação, propiciou o letramento de jovens e adultos;  

Em 1962 – é fundada, em São Paulo, a Ocidental School, de origem 
americana, focada no campo da eletrônica;  
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Em 1967 – o Instituto Brasileiro de Administração Municipal inicia suas 
atividades na área de educação pública, por correspondência. A  Fundação Padre 
Landell de Moura cria seu núcleo de Educação a Distância, por correspondência e 
via rádio;  

Em 1970 – nasce o Projeto Minerva, uma parceria entre o Ministério da 
Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta, a meta 
era promover a educação e a inclusão social de adultos, através do rádio. O projeto 
foi mantido até o início da década de 1980;  

Em 1974 – o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começam os cursos de 5ª à 
8ª séries com material televisivo, impresso e monitores; 

Em 1976 – é criado o Sistema Nacional de Teleducação, com cursos através 
de material instrucional;  

Em 1979 – a Universidade de Brasília, cria cursos veiculados por jornais e 
revistas, que em 1989 são transformados no Centro de Educação Aberta, 
Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil EAD; 

Em 1981 – é fundado o Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do 
Colégio Anglo Americano que oferecia Ensino Fundamental e Médio a distância. O 
objetivo do CIER é permitir que crianças, cujas famílias mudem-se temporariamente 
para o exterior, continuem a estudar pelo sistema educacional brasileiro;  

Em 1983 – o SENAC cria “Abrindo Caminhos”, programas radiofônicos sobre 
orientação profissional, na área de comércio e serviços; 

Em 1991 – o programa “Jornal da Educação – Edição do Professor”, 
concebido e produzido pela Fundação Roquete-Pinto tem início e em 1995 com o 
nome “Um salto para o Futuro”, foi incorporado à TV Escola (canal educativo da 
Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação) tornando-se um 
marco na Educação a Distância nacional.  

Em 1992 – é criada a Universidade Aberta de Brasília;  

Em 1995 – são criados o Centro Nacional de Educação a Distância e o 
Programa TV Escola da Secretaria de Educação a Distância do MEC; 

Em 1996 – é criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo 
Ministério da Educação, dentro de uma política que privilegia a democratização e a 
qualidade da educação brasileira. É neste ano também que a Educação a Distância 
surge oficialmente no Brasil, sendo as bases legais para essa modalidade de 
educação, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, embora somente regulamentada em 20 de 
dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622, que revogou os Decretos n° 2.494 de 
10/02/98, e n° 2.561 de 27/04/98, com normatização definida na Portaria Ministerial 
n° 4.361 de 2004; 
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Em 2000 – surge a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância, 
consórcio que reúne 70 instituições públicas brasileiras comprometidas com a  
democratização do acesso à educação de qualidade, por meio da Educação a 
Distância, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. No mesmo 
ano, é criado o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 
(CEDERJ); 

Em 2002 – o CEDERJ é incorporado à Fundação Centro de Ciências de 
Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ); 

Em 2004 – o MEC implanta diversos programas para a formação inicial e 
continuada de professores da rede pública, dentre eles o Proletramento e o Mídias 
na Educação; 

Em 2005 – é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o 
MEC, estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de Educação 
Superior a Distância; 

Em 2006 – passa a vigorar o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que 
dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 
no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância; 

Em 2007 – entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, 
que altera dispositivos do Decreto n° 5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

Em 2008 – a legislação permite o ensino médio, com até 20% da carga 
horária a distância; 

Em 2009 – entra em vigor a Portaria nº 10, de 02 julho de 2009, que fixa 
critérios para a dispensa de avaliação in loco e dá outras providências para a 
Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil; 

Em 2011 – A Secretaria de Educação a Distância – SEED, é extinta. A 
Educação a Distância passa a ser gerida por uma Diretoria de Educação a Distância 
– DED, sediada na CAPES. 
 

3. A EaD e os primeiros passos para a sua consolidação nas instituições 
públicas  
 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil, deu asas à Educação a Distância. Desde 
então, uma grande parcela da população, na sua maioria de trabalhadores, passou a 
ter acesso ao ensino superior. O foco principal são os cursos de licenciatura, com o 
objetivo de formar e qualificar os profissionais da área da educação através da 
primeira graduação e/ou da formação continuada. 
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3.1 Panorama da EaD no Brasil, no âmbito do Sistema UAB 
 

 

Figura 1. Distribuição dos polos UAB no território nacional. Fonte:SISUAB 2014 

 
Estado Total de polos 

AC 8 

AL 22 

AM 29 

AP 6 

BA 70 

CE 50 

DF 9 

ES 40 

GO 32 

MA 42 

MG 119 

MS 21 

MT 38 

PA 47 

PB 30 

PE 31 

PI 51 

PR 58 

RJ 35 

RN 29 
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Tabela 1. Total de polos UAB, por estado. Fonte:SISUAB 2014 

 

 

Região Total Ativo Desligado Inativo Provisório 

Centro-Oeste 91 61 19 8 3 

Distrito Federal 9 4 4 1 0 

Nordeste 340 264 37 36 3 

Norte 132 100 23 9 0 

Sudeste 249 201 27 7 14 

Sul 164 133 5 24 2 

Tabela 2.  Polos UAB, por região. Fonte:SISUAB 2014 

Grande parte dos polos ativos encontram-se na região nordeste, devido à 
dificuldade ao acesso ao ensino presencial, e também destaca-se sendo a principal 
região com polos inativos ou desativados. O Distrito Federal e a região centro-oeste 
apresentam uma quantidade menor de polos, fazendo com que esses locais tenham 
uma quantidade menor de polos inativos e o sudeste possui o menor índice de 
unidades inativas. 

Os cursos a distância que vinham sendo ofertados, na sua maioria, por 
universidades privadas, ganham espaço nas instituições públicas e, 
concomitantemente, ocorre o fortalecimento da legislação e da melhoria dos padrões 
de qualidade para essa modalidade de ensino. As TDIC’s (Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação) passam a ocupar um espaço importante no processo 
ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, a Educação a Distância deixa de ser 
coadjuvante e passa a ser essencial para a expansão e a interiorização do Ensino 
Superior. Esse é, talvez, o primeiro grande passo do Estado para institucionalizar a 
EaD como educação formal. 

Segundo Weidle et al., (2011), a Educação a Distância quando se propõe a 
levar o ensino para qualquer lugar do país, tem de estar preparada para se habituar 
com diferentes culturas e políticas. 

É nesse cenário que a Educação a Distância (re)surge e se fortalece, com o 

Estado Total de polos 

RO 7 

RR 15 

RS 64 

SC 42 

SE 15 

SP 55 

TO 20 

TOTAL 985 
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propósito de auxiliar a suprir as carências existentes e de chegar aos lugares mais 
longínquos e às comunidades mais vulneráveis sócio-economicamente.  

Desde então, algumas universidades públicas passam a se utilizar dessas 
duas formas de expansão de seus cursos; cursos presenciais ofertados em campus 
fora da sede e cursos a distância. Uma modalidade não inviabiliza a outra, pelo 
contrário, pode contribuir para a convergência das modalidades num futuro bem 
próximo. 

As Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC’s) abrem 
novas perspectivas para a disseminação e a propagação do conhecimento em 
lugares longínquos. As populações menos prestigiadas e favorecidas 
economicamente, distantes dos centros urbanos, podem se integrar a essa nova 
realidade educacional, dentro de suas comunidades e com suas realidades. As 
distâncias desaparecem. A Educação a Distância é responsável por provocar essas 
mudanças e por potencializar as políticas públicas do Estado para expandir o acesso 
ao Ensino Superior.  

Com a expansão da Educação a Distância no cenário educacional brasileiro, 
surge a necessidade de consolidar esta modalidade junto às instituições públicas e 
uma das formas desta efetivação pode ser por meio da institucionalização da 
Educação a Distância. A EaD passa a integrar a estrutura pedagógica e 
organizacional da instituição a partir da matriz orçamentária e não mais através de 
programas/projetos governamentais.  

Considerando o modelo atual da EaD no Brasil, um dos grandes desafios 
para a sua institucionalização nas instituições públicas está diretamente relacionado 
à sua operacionalização, tanto em relação a recursos financeiros e humanos, quanto 
à logística.  

O desenho das universidades públicas  está alicerçado no modelo de ensino 
presencial, em que o espaço físico é comum, constituído por alunos e professores, 
com o compartilhamento de saberes num mesmo tempo e presencialmente. Ou seja, 
o ambiente é constituído de uma infraestrutura física, com a presença de alunos e 
professores, laboratórios de ensino e de pesquisa, projetos extensionistas, 
estruturas administrativa e pedagógica e aportes financeiros para manutenção desse 
sistema.  

Embora grande parte das instituições públicas tenham criado estruturas para 
oferecimento de cursos a distância, por ocasião de adesão ao Sistema UAB, será 
necessário um esforço para  acomodar a modalidade a distância dentro desse 
modelo essencialmente pensado para o ensino presencial, o que exigirá mudanças 
e adequações nas rotinas administrativas e pedagógicas das instituições, com vistas 
a atender as especificidades da Educação a Distância. 

Esse (re)desenho organizacional para atender as demandas advindas da 
Educação a Distância deverá contemplar questões relacionadas ao uso de  TDIC’s; 
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produção de materiais educacionais impressos e digitais - uma vez que a elaboração 
do material didático é de suma importância, pois é a ferramenta que vai auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem; de fundamental importância, também, é a web e 
o vídeo; a logística para os encontros presenciais, dentre outras. 

Talvez um dos grandes desafios para consolidar a Educação a Distância nas 
instituições públicas resida justamente em como inserir essa modalidade numa 
estrutura pronta, enrijecida e arraigada ao modelo de ensino presencial. A inclusão 
da Educação a Distância deverá se dar para além das esferas administrativas e 
pedagógicas. Precisará estar contemplada no Estatuto, no Regimento, no PDI e ter 
representatividade nos órgãos consultivos e deliberativos da instituição, como forma 
de legitimar-se.  

A consolidação da Educação a Distância exigirá, também, novas contratações 
de pessoal, uma vez que o quadro atual de servidores das instituições não será  
suficiente para operacionalizar as atividades que surgirão dessas duas modalidades. 
A organização institucional de hoje está estruturada para atender as demandas 
advindas das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação e 
pós-graduação presenciais e na própria sede da instituição.   

Outra demanda que surgirá, a partir da consolidação da Educação a Distância 
nas instituições públicas, será a de como operacionalizar a infraestrutura necessária 
para a oferta dos cursos (atualmente ocorre nos polos de apoio presencial - 
contrapartida dos municípios que integram o Sistema UAB). Neste novo cenário 
proposto, as instituições terão que reafirmar este apoio por parte das prefeituras que 
já possuem esses polos de apoio presencial e criar alternativas para estabelecer 
parceiras com aquelas que não possuem polos de apoio presencial, mas que 
apresentam demanda para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em 
suas comunidades. 

Segundo Alves (2012), o gestor de EaD deve ter conhecimento sobre a 
legislação da Educação a Distância e todos os instrumentos legais que regem a 
educação escolar brasileira, em especial os das áreas escolhidas para implantar os 
cursos de graduação ou especialização. Será necessário que esse gestor também 
reconheça o potencial das tecnologias em ambos modelos de ensino; faça uma 
avaliação, de forma clara, sobre as tecnologias inovadoras; possa identificar 
possíveis parceiros nas áreas pública e privada; participe do desenvolvimento 
técnico dos cursos; Impulsione sua equipe a realizar mudanças, quando necessário; 
trabalhe com parâmetros preconizados pelas teorias de gestão do conhecimento. 

Pinho et al., (2011), relata que os coordenadores dos núcleos de EaD são os 
principais colaboradores para gestão da equipe organizacional e do espaço físico, 
assim como para a promoção dos serviços a distância. As funções do gestor ainda 
estão em fase de institucionalização, por isso se faz útil a instrução dos 
coordenadores, do suporte e da universidade para obter sucesso no desempenho 
destas funções. 
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Cardoso et al. (2011), ressalta que os gestores muitas vezes se defrontam 
com algumas dificuldades na execução de seus processos, e ao mesmo tempo 
precisam guiar toda sua equipe para que seja desenvolvido um trabalho de 
qualidade. Segundo Moraes (2007), a gestão em ensino a distância precisa 
contemplar algumas dimensões e, sobretudo, perceber que inserir um programa de 
EaD nas políticas e na estrutura funcional de uma IES requer determinação e 
responsabilidade. 

Por último, mas não menos importante, está o desafio de fazer com que o 
repasse de recursos financeiros, por parte do MEC, se dê através da matriz 
orçamentária, possibilitando a oferta contínua da Educação a Distância e 
propiciando a sua efetiva inserção no conjunto de ações institucionais, delineadas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 
 

3.  Considerações Finais  
 

Este artigo propõe uma reflexão acerca  dos avanços da Educação a Distância no 
Brasil; sua influência nos espaços educativos, formais e não formais; experiências 
vivenciadas a partir do Sistema UAB, implementado pelo governo federal, e  os 
desafios para a consolidação dessa modalidade nas instituições públicas. 

Os desafios são muitos. Entre eles estão: romper definitivamente com o 
preconceito à modalidade; vencer a exclusão social; fomentar ações que propiciem a 
convergência das modalidades presencial e a distância; integralizar-se à matriz 
orçamentária das instituições públicas; contribuir para melhorar os índices de evasão 
no ensino superior; qualificar de forma contínua os profissionais da educação, 
através de cursos de pós-graduação. 

A demanda por cursos a distância e a crescente adesão das instituições 
públicas a essa modalidade deu início à discussão de como tornar essa modalidade 
educacional sustentável e contínua dentro das instituições públicas.  

A adequação e a operacionalização das especificidades da modalidade 
precisam ser compreendidas e conduzidas de forma natural dentro das instituições 
com vistas a promover a sua consolidação e manutenção no panorama do ensino 
superior, contribuindo de forma efetiva e relevante para a melhoria da qualidade da 
educação que chega a cada brasileiro, esteja ele nos grandes centros urbanos ou 
nos mais longínquos rincões deste nosso vasto Brasil.  

A atual conjectura financeira global e nacional dificulta tecer um panorama 
sobre o futuro da EaD no Brasil, pois não se sabe o quanto a escassez de recursos 
irá afetar os investimentos na área da educação. Além disso, o acesso às vagas nas 
universidades públicas ainda é muito concorrido e muitos candidatos não 
conseguem ingressar, o que nos leva a uma  incerteza quanto ao crescimento das 
vagas na modalidade.  
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Apesar de tudo, a EaD continuará no cenário educacional brasileiro 
acalentando e propiciando a realização do sonho de muitos brasileiros e brasileiras 
de ingressar em um curso superior.  
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A Rede ****** como Política de Democratização do 
Acesso ao Ensino Superior nas Periferias da Cidade de 

São Paulo 

 

 
 

Resumo 
 

Este trabalho tem por objetivo relatar a implantação e implementação do 
funcionamento dos anos inaugurais (2013-2015) dos trinta e um (31) Polos 
de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na cidade de 
São Paulo, que atualmente compõem a Rede *****. Esse relato de 
experiência apresenta uma reflexão a partir de dados categóricos levantados 
no acompanhamento desse processo. Ressaltamos que a política da Rede 
***** vem ao encontro da concepção democrática da educação, fortalecendo 
a produção acadêmica e pesquisa científica, alinhada a um projeto que leva 
em conta as dinâmicas das realidades locais, potencializando o protagonismo 
das diferentes gerações que dão vida e singularizam esses territórios, e 
objetivando, assim, a democratização do acesso ao Ensino Superior de 
qualidade. 
 
Palavras-chave: UAB; Vulnerabilidade; Educação a Distância; Rede *****. 

 

 

 

1. Introdução 
 
 
Ao longo dos anos, a educação no Brasil tem passado por mudanças, cada vez 
mais se fazendo necessário um olhar atento para a inclusão social. Pensando 
nessa necessidade, a *****, em parceria com profissionais da educação e 
atendendo o Programa de Governo da *****, compartilhou de um projeto cujo 
propósito era implementar trinta e um (31) Polos de Apoio Presencial da  UAB, 
o que mais tarde gerou a Rede *****, localizada nos Centros Educacionais 
Unificados na Cidade de São Paulo, com o intuito de democratizar o acesso ao 
Ensino Superior. 

Nesse contexto, o trabalho apresentado tem por objetivo mostrar o 
processo de elaboração e desenvolvimento do projeto de implantação e 
implementação da Rede *****.  

O relato foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa e observação 
participante, levando em consideração alguns aspectos importantes 
vivenciados pelos Coordenadores de Polos e profissionais da *****, e 
apresentando uma breve discussão sobre os pontos relevantes.   
 
 
2. Perspectiva Teórica 
 
2.1 Um breve histórico da Rede UAB/***** 
 
 



Dentro do Programa de Governo da ***** eleita pela maioria da população que 
compartilha de um projeto de cidade humanizada e educadora, em 
cumprimento ao Plano de Metas de Governo da Cidade de São Paulo, havia a 
proposta da implementação efetiva de trinta e um (31) Polos de Apoio 
Presencial da UAB, que formariam a futura Rede ***** localizada nos Centros 
Educacionais Unificados -  CEUs na cidade. 

Para a efetivação dessa meta, a ***** partiu do princípio de que a Rede 
UAB/***** vem ao encontro de uma concepção democrática, holística e 
inclusiva de educação que teve início com a implantação dos CEUs na Cidade 
de São Paulo.  

Os Polos inaugurados, compartilhando desses espaços educativos, 
inserem a ideia de que o equipamento CEU abrange, além das manifestações 
de educação básica e da educação informal, do fortalecimento das práticas 
culturais locais e a ampliação de repertórios, das práticas esportivas e de lazer, 
agora também traz para a discussão a ideia do “Território CEU” como um 
espaço de vivência e produção acadêmica e pesquisa científica consolidados 
nas periferias mais distantes dos centros de produção cultural e, em particular, 
acadêmica e hegemônica da Cidade de São Paulo. 

No ano de 2015, com a efetivação de nove (9) Coordenadoras pela 
CAPES, a ***** fundou, a princípio, o GT9, Grupo de Trabalho que se reúne 
semanalmente, a fim de pensar a incorporação da Universidade Aberta do 
Brasil como Política Pública de ampliação do acesso às IES Federais e 
Estaduais dentro do Programa de política educacional do Município de São 
Paulo. 

Cabe destacar que essa estratégia, que estabelece uma Rede de Polos 
UAB/***** na cidade, objetiva a democratização do acesso das populações 
marginalizadas ao ensino superior de qualidade, bem como o estabelecimento 
desses Polos UAB/***** em regiões caracterizadas por elevados índices de 
vulnerabilidade social, via de regra, desprovidas de equipamentos públicos de 
qualidade.  

Tal fato estabelece um novo parâmetro de centros de produção de 
conhecimento, na medida em que essas regiões sempre estiveram distantes da 
produção cultural hegemônica, e, em particular, acadêmica, da Cidade de São 
Paulo. 

Quando de sua implantação na Cidade de São Paulo, no ano de 2003, o 
Programa CEU foi criado por meio de uma ação governamental intencional, 
levando em conta, inclusive, a localização do equipamento que: 

 
objetiva atender à finalidade central do projeto: transformar o 
acentuado quadro de exclusão social, cultural, tecnológica e 
educacional vivido, principalmente nas regiões periféricas da cidade. 
Como polo de desenvolvimento da comunidade, o **** integra 
experiências culturais, configurando-se também como um espaço de 
referência e de inovação das experiências educacionais, a serem 
partilhadas com as demais escolas da região. (GADOTTI, 2004, p. 4) 

 
A *****, por sua vez, impulsionou um movimento para encurtar as 

distâncias do processo educativo e, neste sentido, a EaD (Educação a 
Distância) que desde 2005 fora adotada como estratégia no nível macro da 
educação brasileira, foi também incorporada no nível municipal para que se 



garantisse o atendimento às populações historicamente marginalizadas da 
educação formal e, em particular, do Ensino Superior de qualidade.  

A Universidade Aberta do Brasil surge como maneira de levar as IES 
públicas a lugares remotos do território nacional onde as populações nativas, 
entre outras, dificilmente conseguiriam conceber-se inseridas, o que corrobora 
com a afirmação de Paulo Freire:  

 
“Ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 

aprender; a necessidade de aprender é anterior historicamente e vai-se 
criando a necessidade de criar métodos, caminhos para ensinar” 
(FREIRE, 1996, p.24). 

                 

A tecnologia da informática e a utilização da Rede Internacional de 
Computadores aparecem como ferramentas do processo educativo, tendo em 
vista o encurtamento das distâncias, isto é, na condição de um novo caminho 
para se ensinar. Todavia, não desconsidera as relações humanas e a produção 
crítica do conhecimento vinculada historicamente às Universidades Públicas e, 
por extensão, aos seus currículos e exigências, que, por sua vez, são mantidos 
na modalidade à distância, bem como sua produção na condição de centros de 
pesquisas científicas, comprometidos com uma prática educativa qualificada. 

Essa questão da Tecnologia é embasada por Freire quando considera 
que: 
 

Uma das tarefas da prática educativo-progressiva é o 
desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Esta 
curiosidade nos defende de irracionalismos ou do excesso de 
racionalidade neste mundo extremamente tecnologizado; nos coloca 
diante da tecnologia de forma criticamente curiosa, sem divinizá-la 
nem diabolizá-la. (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

 A Cidade de São Paulo em um movimento inovador, investiu no 
Programa por acreditar numa lógica diversa, humanizada, criativa, 
progressista, inovadora e criticamente curiosa de utilização da  EaD.  

Assim, a implantação da Rede UAB/****** nos territórios educativos dos 
CEUs firma-se como política pública que visa  melhorar a qualidade de vida 
social para além dos muros da escola, construindo ferramentas para o 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais, raciais, de gênero e geracionais 
que afetam a vida dos moradores das periferias do Brasil, no sentido de 
procurar a superação das desigualdades. 

Sawaia, ao comentar sobre os processos de exclusão, afirma que: 
 

Perguntar por sofrimento e por felicidade no estudo da exclusão é 
superar a concepção de que a preocupação do pobre é unicamente 
sobrevivência e que não tem justificativa trabalhar a emoção quando 
se passa fome. Epistemologicamente, significa colocar no centro das 
reflexões sobre exclusão, a ideia de humanidade e como temática o 
sujeito e a maneira como se relaciona com o social (família, trabalho, 
lazer, e sociedade), de forma que, ao falar de exclusão fala-se de 
desejo, temporalidade e de afetividade ao mesmo tempo de poder, de 
economia e de direitos sociais. (SAWAIA, 2001, p. 57)  
 

Segundo Aldaiza Sposati (1996) a sociedade brasileira tem como uma 
de suas principais características o processo de exclusão, o que significa que a 



pobreza, a discriminação negativa, a subalternidade, a vitimização pela 
violência, a impossibilidade de acesso aos bens culturais e econômicos e a 
não-representação no espaço público são todas questões determinantes da 
vida na sociedade brasileira.   
 Considerando os elementos trazidos por Sposatti (1996) para a 
compreensão da sociedade brasileira como horizonte, bem como as análises 
dos indicadores sociais desagregados por raça e gênero, desenvolvido por 
Ricardo Henrique (2002), evidenciam que tais desigualdades presentes no 
Brasil são elementos contundentes para os questionamentos relacionados às 
condicionantes de privilégios organizadores da sociedade brasileira e que 
historicamente foram denunciadas pelo movimento social, negro e de 
mulheres.  

Dentre os fatores preponderantes que determinam a posição das 
pessoas na estrutura social, a escolaridade ocupa papel decisivo. O que 
equivale dizer, na voz de Sposatti (1996), que o grau de escolaridade implica 
necessariamente na possibilidade de mobilidade social ascendente na 
sociedade brasileira. 
 Dessa forma, um dos maiores desafios a ser enfrentado pela nossa 
sociedade diz respeito à elevação do nível da escolaridade da população geral, 
em particular dos grupos sociais que historicamente foram alijados dos 
processos de educação formal. Isto significa tanto repensar metodologias 
didáticas de ensino e aprendizagem quanto elaborar estratégias para incluir no 
sistema educacional as populações que ainda não protagonizavam esse 
espaço.    
 Nesse sentido, a Cidade de São Paulo impõe-se, como uma de suas 
principais metas, a inclusão dessas populações e, por isso, em sua *****, há 
ações que têm como objetivo favorecer o acesso e acolhimento democrático à 
educação básica, como também, protagonizar desde o ano de 2013, a criação 
de uma frente de trabalho exclusiva para se dedicar à inclusão da população 
em geral, e dos grupos sociais no Ensino Superior, na contramão do processo 
de clivagem social que amplia o distanciamento entre as camadas econômicas 
da população e reduz as possibilidades de mobilidade social ascendente. 

Chauí (2013, p. 39) afirma que o Ensino Superior no Brasil, e em 
particular a Universidade Pública, não somente, mas, sobretudo, durante os 
anos 90, passou “a funcionar como uma espécie de ‘variável flutuante’ do 
modelo econômico que ora é estimulada com investimentos ora é 
desestimulada com severos cortes em seus orçamentos, segundo critérios 
totalmente alheios à educação e à pesquisa” de maneira que passou a 
responder às necessidades impostas pelo capital desvinculando e 
desarticulando o tripé fundamental do Ensino Superior que é a Pesquisa, o 
Ensino e a Extensão.  
 Empreendeu-se assim, de acordo com Chauí (2013), um processo 
acelerado de desmonte do sistema público do ensino e a sobrevalorização do 
ensino privado, aumentando o processo de exclusão social, o que na prática 
configurou o que a autora nomeia por ideologia da competência. 
 

Na medida em que essa ideologia está fundada na desigualdade 
entre os que possuem e os que não possuem o saber técnico-
científico, este se torna o lugar preferencial da competição entre 
indivíduos e do sucesso de alguns deles contra os demais (…). 



Dessa maneira, a universidade alimenta a ideologia da competência e 
despoja-se de suas principais atividades: a formação crítica e a 
pesquisa. (CHAUÍ, 2013, p. 58) 

 

É desse ponto de vista, de compreender o desenvolvimento da vida 
humana para além da materialidade objetiva imediata, mas também das 
condições necessárias para que as pessoas possam se desenvolver em sua 
integralidade e na plenitude das possibilidades positivas da humanização, que 
a Rede UAB/***** foi inserida na rede de educação municipal.  

O Programa teve como prioridade ofertar a formação inicial de 
professores em exercício efetivo na educação básica pública que não 
possuíam graduação, bem como a formação continuada dos demais 
profissionais que atuam no sistema educacional prioritariamente público, mas 
também aos profissionais da rede privada, além do que, objetivava reduzir as 
desigualdades de oferta ao ensino superior desenvolvendo um amplo sistema 
nacional de Educação Superior pública semipresencial. 

A Cidade de São Paulo considera, então, que a constituição de um 
sistema de universidades públicas, gratuitas e com qualidade social de 
iniciativa dos ***** seja uma política pública de contraposição efetiva aos 
determinismos sociais justificados por uma organização social demarcada por 
variáveis interdependentes como as raciais, econômicas, de gênero e geração 
e amplia consideravelmente o número de vagas no ensino superior através dos 
Polos da Rede UAB/****, bem como potencializa o desenvolvimento 
sustentável das regiões nas quais o Programa está inserido. 

 Essa iniciativa do **** na Cidade de São Paulo vem ao encontro de uma 
concepção inclusiva de educação apresentando, notoriamente, a preocupação 
com a elevação da qualidade da educação básica nacional por meio de um 
grande investimento na formação de seus educadores e educadoras, uma vez 
que: 

  
Faz parte da natureza docente, a indagação, a busca, a pesquisa; ser 
professor-pesquisador não é uma qualidade. É uma exigência. A 
pesquisa faz passar da curiosidade ingênua (que caracteriza o senso 
comum) para a curiosidade epistemológica. (FREIRE, 1996, p. 29) 

 

Assim, a Cidade de São Paulo, no último biênio, implantou e está 
implementando trinta e um (31) Polos de Apoio Presencial da UAB, que formam 
hoje a Rede denominada *****. 

São estes as primeiras unidades acadêmicas que apoiam os cursos e 
programas ofertados à distância e/ou na modalidade semipresencial por 
Universidades de Ensino Superior pública, criando a possibilidade da 
população do entorno dos CEUs enxergar-se como parte de uma sociedade, 
que, ainda num passado recente, estava à margem dos processos de 
escolarização formal. 

A Rede UAB/***** viabiliza que essa população comece a ampliar seus 
horizontes dentro de uma perspectiva de autonomia, intervenção positiva de 
sua realidade e empoderamento sobre a tomada de decisões referentes à sua 
própria região, garantindo assim a interferência e participação nos 
acontecimentos fundamentais que decidem os rumos do país. 
 
3. Metodologia e Procedimentos 



 
 

Para Lakatos e Marconi (2003, p. 85), método é “um conjunto de atividades 
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 
alcançar os objetivos do trabalho”, ou seja, consiste em traçar os caminhos a 
serem seguidos. O método utilizado pelo grupo de trabalho foi a pesquisa 
qualitativa. 

Segundo Bortoni (2008, p. 34), “a pesquisa qualitativa procura entender, 
interpretar fenômenos sociais inseridos em contexto”.  

Nesse sentido, o trabalho foi realizado por este tipo de pesquisa – 
exploratória qualitativa com observação participante –, que busca aprofundar 
sobre o assunto, visando responder a pergunta problema da pesquisa, que 
buscou saber: É importante em áreas vulneráveis implantar uma rede de 
universidades para atender a formação de professores e a população que não 
teve acesso à universidade?  

A hipótese elaborada para responder essa questão foi: Para melhorar a 
vulnerabilidade social e educacional é fundamental ampliar o acesso ao ensino 
superior. 

Quanto aos procedimentos foi elaborado um relato a partir da vivência 
dos envolvidos durante as várias etapas de implantação. 

 
4. Relato de Experiência 
 
 

A partir da vivência e acompanhamento da implantação da Universidade Aberta 
do Brasil na Cidade de São Paulo como estratégia de governo para a inclusão 
social, foi possível identificar alguns pontos importantes, relatados abaixo, que 
contribuíram para tal implementação, isto é, a estratégia em ação.  

A Cidade de São Paulo via ****, no ano de 2013, assinou um Termo de 
Cooperação com o ***** e realizou a implantação inicialmente de dezoito (18) 
Polos de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil nos Territórios 
CEUs1, dando o primeiro passo para a implantação da Rede *****/*****. 

Tal ação ocorreu pela compreensão de que sua política está alinhada a 
um projeto de educação que considera as dinâmicas das realidades locais das 
comunidades empobrecidas, potencializando assim o protagonismo das 
diferentes gerações que dão vida e singularizam esses territórios: idosos, 
crianças, jovens, educadores, ou seja, todos os atores locais que aos poucos, 
passam a ser reconhecidos enquanto autores de um projeto educativo em seu 
bairro/cidade e, com este, construindo sentidos de pertencimento positivo, 
tornando-se sujeitos empoderados e autônomos que possam, diante das 
condições adversas em que estão inseridos, subverter o que historicamente 
lhes foi ofertado.  
                                                           
1Territórios CEU: projeto lançado pela *****, que objetiva alcançar maior equidade na oferta de serviços 

públicos por meio da integração física, de gestão dos diversos equipamentos municipais, de um 

planejamento integrado e intersecretarial objetivando articulação das redes de garantia de vida digna à 

população das áreas de maior vulnerabilidade social de modo a valorizar as origens e as identidades 

locais, estimulando maneiras positivas e inovadoras de uso e apropriação dos bens públicos, fortalecendo 

os vínculos e sentidos de pertencimentos positivos da comunidade e fazendo do bairro e, por 

consequência, da cidade, espaços educadores. 



Dessa forma, foi implantada a UAB nos primeiros polos da Cidade de 
São Paulo em locais com alto índice de vulnerabilidade social, buscando 
atender as populações mais carentes e sem acesso à universidade.   

Os territórios nos quais a UAB seria implantada foram determinados a 
partir da existência dos equipamentos CEUs já estabelecidos na cidade. Em 
seguida, a ***** organizou uma pesquisa virtual de demanda da cidade, com o 
apoio dos Polos da Rede UAB/*****, organizando e sistematizando os dados 
para sua posterior publicização.  

Vimos que a *****, tendo sempre no horizonte de trabalho a 
humanização das relações no âmbito da educação institucional, a 
compreensão de que a educação é um bem cultural que se constrói de forma 
dialética entre educador e educando, e levando em conta a importância do 
processo de formação integral e contínua de todos os cidadãos e cidadãs de 
São Paulo, entendeu que uma das questões prementes para o alcance desses 
horizontes é a necessidade de que haja políticas públicas que venham 
promover a ampliação da oferta, bem como a criação de mecanismos que 
garantam o acesso, permanência e qualidade social da educação pública e 
gratuita como direitos a serem assegurados pelo Estado. Neste sentido, foram 
realizadas parcerias entre as universidades e a *****.  

A UAB/***** foi ampliada para outros polos atingindo atualmente o total 
de 31 polos. Foram abertos fóruns formados pelos Coordenadores de Polo e 
representantes de ***** para trocas de experiências, visando padronizar um 
sistema de atendimento qualificado em todas as unidades acadêmicas.  

Com a formação do Grupo de Trabalho (GT9), já descrito anteriormente, 
deu-se início à construção de um regimento próprio da UAB, pautado em uma 
ação formativa, administrativa, organizacional e consolidadora do Programa 
através do debate, estudo e aprofundamento das orientações normativas.  

Dessa forma, foi implantada a Rede *****. Destaque-se para o fato de 
que a Cidade de São Paulo é a única a possuir uma rede interligada de Polos 
da Universidade Aberta do Brasil 2. 

Como a implementação é recente e a maioria das turmas ainda está em 
curso, num próximo trabalho pretendemos ampliar esse relato com as 
contribuições dos acadêmicos e os resultados obtidos a partir das intervenções 
em suas áreas de atuação, evidenciando os benefícios do Programa UAB/*****. 

 
 

5. Discussão dos resultados 
 
 

Considerando a estratégia elaborada, vimos que os objetivos propostos foram 
alcançados, haja vista que a *****, no Termo de Cooperação com o *****, 
implantou trinta e um (31) Polos de Apoio Presencial da Universidade Aberta do 
Brasil – UAB que formaram a Rede *******.   

Entre 2013 e 2014 foram ofertados 235 cursos, sendo 31 
aperfeiçoamentos, 40 licenciaturas, 10 bacharelados e 154 especializações, 
com a parceria de quatorze (14) universidades aptas pela CAPES na 
modalidade de curso a distância. Esses dados confirmam que o programa 
                                                           
2
 O Decreto nº 56.178 de 19 de junho de 2015 institui a Rede *****, voltada à implementação e 

multiplicação dos Polos de Apoio Presencial Universidade Aberta do Brasil – UAB . 



busca atingir cada vez mais a população que não teve acesso à universidade, 
reconhecendo a importância da inclusão social. Foram inscritos nos cursos 
15.382 alunos, sendo 5.057 alunos matriculados. Destes destacam-se ainda os 
cursistas da área de saúde e engenharias atendidas pelas vagas destinadas à 
demanda social.  

Em 2015 a previsão é de 11.155 vagas, sendo destas, 1670 ofertadas 
até maio deste ano.  

Cabe ressaltar que a cidade ainda está na fase de implementação do 
Programa, embora os trinta e um (31) Polos já estejam em funcionamento, 
atendendo ao projeto de inclusão social que segundo Gadotti (2004) busca 
transformar o acentuado grau de exclusão social, cultura, tecnológica e 
educacional. 

 
 

6. Considerações Finais 

Na Cidade de São Paulo, os Polos da Rede UAB/***** está implantada nos 
Territórios CEUs e por isso há uma relação muito próxima com equipamentos 
públicos de educação, saúde, cultura e esportes, tornando-se assim uma 
importante implementação para a superação das desigualdades sociais  e 
exclusão social.  

Essa integração de instituições de diversos níveis constitui múltiplas 
possibilidades de diálogo junto à comunidade dos territórios, pois contribui para 
a formação dos atores do território a partir dos anseios e necessidades 
formativas da comunidade, visto ser de suma importância considerar os 
saberes e conhecimentos locais produzidos na relação da unidade acadêmica 
com o seu entorno e com os conhecimentos científicos produzidos e 
acumulados historicamente. 
 Neste sentido o relato de experiências apresentado aponta para uma 
reflexão acerca da observação participante da implantação dos Polos da UAB 
na Cidade de São Paulo, que atualmente compõem a Rede *****, a partir de 
dados categóricos levantados no acompanhamento desse processo. 
 Com base nas observações constantes no relato de experiência 
apresentado, concluímos que é fundamental a implementação dos Polos da 
Rede UAB/****** nos Territórios CEUs, corroborando para a diminuição das 
vulnerabilidades existentes nas áreas periféricas da Cidade de São Paulo 
através do acesso a formação acadêmica do professor e da população em 
geral.   
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BASES PARA A CONFORMAÇÃO DE UMA REDE DE 
FORMAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E AS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO1 
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Resumo – Este artigo traz uma reflexão sobre as bases para a conformação de uma 
rede de formação na Polícia Militar da Bahia, tendo em vista se tratar de um sistema 
de ensino que, embora legalmente estruturado, não se reconhece como rede. Sua 
principal intenção é analisar os pressupostos conceituais e legais referentes ao 
funcionamento dos processos formativos na organização policial-militar e identificar 
as possibilidades de conformação de uma rede de comunicação com a inserção das 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Para isso, toma por base os 
ensinamentos presentes nas obras de autores como Giddens (1991), Lévy (1999), 
Castells (2000), Hetkowsky (2004), Lima Júnior (2013) e Sales (2003), além dos 
documentos oficiais que regulam a formação de Praças da PMBA. O estudo 
estabelece a análise documental como método de organização das etapas da 
pesquisa, para o alcance os objetivos propostos, de forma a investigar como as TIC 
podem contribuir para a conformação de uma rede de comunicação no Curso de 
Formação de Soldados PM. 

Palavras-chave:  TIC; Rede de Formação; Curso de Formação de Soldados. 

Abstract - This article presents a reflection on the foundation for forming a training 
network in the Military Police of Bahia, considering it is an education system which, 
although legally structured, is not recognized as a network. Its main intention is to 
analyze the conceptual and legal requirements for the operation of formative 
processes in the police-military organization and identify the possibilities of forming 
a communication network with the inclusion of Information and Communication 
Technologies. For this, it is based on the teachings in the works of authors such as 
Giddens (1991), Levy (1999), Castells (2000), Hetkowsky (2004), Lima Junior (2013) 
and Sales (2003), in addition to official documents Squares regulate the formation of 
the PMBA. The study establishes the documentary analysis as method of 
organization of the stages of research, to achieve the proposed objectives, in order 
to investigate how ICT can contribute to forming a communication network in PM 
Soldiers Training Course. 

Keywords: ICT; Training Network; Soldiers Training Course 

                                                 
1 Esse exercício teórico se configura como um dos resultados parciais da pesquisa de Mestrado realizada no 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), que se encontra em sua última etapa de coleta e interpretação dos dados. 
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. 

Introdução  

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) é um órgão em regime especial da administração 
direta do Governo do Estado que integra a estrutura da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP). É alicerçada sob base militar, tendo a hierarquia e a disciplina como 
seus pilares fundantes e essenciais, cujo principal objetivo encontra-se definido no §5º 
do artigo 144 da atual Constituição Federal (CF), que estabelece como missão 
fundamental da PMBA “a preservação da ordem pública”.  

A Constituição Estadual (CE) acolhe a previsão legal da CF/88 para os órgãos 
da segurança pública e estabelece diretrizes de atuação, dentre as quais a 
responsabilidade de promover processos formativos a seus integrantes, conforme o § 
3º do artigo 146, no qual orienta que os “órgãos de segurança pública, além dos cursos 
de formação, realizarão periódica reciclagem para aperfeiçoamento, avaliação e 
progressão funcional dos seus servidores” (CE, 1989).  

Assim, a PMBA conta com um Sistema de Ensino Policial-Militar (SEPM) para 
realizar a preparação profissional dos candidatos aprovados em concurso público para 
ingresso em seus quadros organizacionais, através da realização de Cursos de 
Formação que ocorrem em Núcleos de Ensino (NE) localizados na capital e também 
em diversas cidades do interior baiano. Contudo, embora formal e legalmente 
estruturado, com definição de papéis e funções, o sistema de ensino PM não se 
reconhece ou não atua como rede, pois o processo de acompanhamento dá indícios 
do uso precário das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 
desenvolvimento do Curso de Formação de Soldados (CFSd PM), com impacto nas 
ações comunicativas entre os diversos pontos dessa estrutura. 

Nesse sentido é que se apresenta uma das questões essenciais dessa análise: 
considerando as características e peculiaridades da PMBA, como as TIC podem 
contribuir para a conformação de uma rede de comunicação no curso de 
formação de praças?  

Na busca da compreensão e construção de um posicionamento ante essa 
indagação, toma-se como objetivo desse estudo analisar os pressupostos conceituais 
e legais referentes ao funcionamento do Curso de Formação de Soldados da PMBA 
e identificar as possibilidades de conformação de uma rede de comunicação com a 
inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

Por isso, é preciso nesse primeiro momento estabelecer sobre quais 
fundamentos teóricos se firmam as discussões sobre as bases para a conformação 
de uma rede de formação na PMBA. Para tanto, recorreu-se aos ensinamentos sobre 
as TIC e seu potencial comunicativo presentes nas obras de Giddens (1991), Lévy 
(1999), Castells (2000), Hetkowsky (2004), Lima Júnior (2013) e Sales (2003). Torna-
se necessário também compreender a estrutura do sistema de ensino PM, com 
destaque ao processo de acompanhamento e desenvolvimento da formação de 
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Praças, a partir dos documentos oficiais que estabelecem as diretrizes que regulam o 
funcionamento do CFSd PM.  

Dessa forma, a análise documental foi o método escolhido para organizar os 
as ações efetivadas para o alcance das finalidades dessa análise. Este estudo faz 
uma revisão bibliográfica no esforço de compreensão das TIC e da sua relação com 
os processos formativos, cuja intenção é localizar de que ponto é tratada a tecnologia 
e as TIC, especificamente, através do diálogo com os autores referenciados. A seguir 
é feita uma descrição de contexto no qual ocorre o CFSd PM, tomando por base os 
documentos legais, de forma a apresentar o desenho da estrutura e funcionamento 
do sistema de ensino PM, com destaque ao processo de acompanhamento e 
desenvolvimento da formação de praças, para que possa expor os pressupostos e 
potencialidades das TIC na intenção de conformar uma rede de formação PM. 

Assim, esse artigo está estruturado em quatro partes essenciais, iniciando essa 
reflexão com a introdução, na qual são apresentadas as intenções, organização e 
estrutura da pesquisa. Em seguida, são discutidas as fundamentações teóricas que 
subsidiarão o entendimento do objeto e a busca de resposta para sua problemática. 
A análise de dados surge na sequência para expor os principais resultados do estudo. 
E, por fim, as demais considerações são elencadas na conclusão desse trabalho.   

1 TIC  

As TIC vem se apresentando como um tema cada vez mais presente nos estudos que 
visam tratar das transformações que a sociedade vem passando especialmente nas 
últimas décadas. De fato, as TIC parecem representar o cenário que retrata as 
mudanças na forma como as pessoas se comunicam, trocam informações, ou seja, 
favorecem suas interações imediatas, superando limitações impostas anteriormente 
pelo espaço ou tempo, porque “conforme diferentes áreas do globo são postas em 
interconexão, ondas de transformação social penetram através de virtualmente toda 
a superfície da Terra” (GIDDENS, 1991, p 12).  

Por isso, conforme os efeitos ou impactos dessas “ondas” são percebidos 
efetivamente no cotidiano das pessoas, a tendência parece ser a reconstrução do 
entendimento de temas como a informação ou ainda, a redefinição de conceitos e 
estratégias para diversas áreas, dentre elas a própria educação. 

Pois: 

[…] devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 

uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 

“níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos, e convergindo para saberes 

“superiores”, a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de 

conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 

reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa 

uma posição singular e evolutiva. (LÉVY, 1999, p. 158). 

Assim, um dos desafios da atualidade é justamente pensar em novas formas 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

4 

de interligar e compartilhar informações e experiências, a partir das potencialidades 
que as TIC oferecem, de forma a (res)significar o modo como aprendemos. Porém, a 
busca por novos processos de construção de conhecimentos parece se vincular 
somente à busca de recursos, instrumentos, ferramentas tecnológicas como 
facilitadores dos processos educativos.  

Contudo, os avanços promovidos pelas TIC não devem ser creditados apenas 
aos acessos a ferramentas digitais ou a processos de telecomunicação, pois tal 
postura restringiria seu alcance e possibilidades. Castells (2000) ensina que “as novas 
tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 
processos a serem desenvolvidos” (p.50-51).  

De fato, o desafio proposto está justamente no exercício de ampliação 
conceitual das TIC, para além dos instrumentos e aparatos tecnológicos ou digitais, 
mas como um processo humano criativo e colaborativo de integrar pessoas, não 
apenas por meio de plataformas online.  

Assim: 

A compreensão das TIC requer, portanto, pensar nas diferentes linguagens como 

forma de inserir e explorar na escola a cultura da informação e do conhecimento. E 

mais, é por meio da oralidade como laço visceral, da escrita como possibilitadora de 

sentidos e significados que as informações, através das mídias, estreitam os espaços-

tempo da sociedade e alargam os horizontes da Educação (HETKOWSKI, 2004, p. 

91). 

A partir desse outro lugar na compreensão das TIC, é possível observar suas 
potencialidades que “estreitam os espaços-tempo”, aproximando as pessoas, e que 
sugerem novas formas de atuar, especialmente no contexto educacional, pois 
favorece diversas formas de interação. Por isso, em outra vertente, as TIC também 
interferem na concepção linear da comunicação, situada outrora num plano estático, 
previsível e descritível de papéis e funções no processo comunicativo, indicando 
outras perspectivas de entendimento.  

Afinal: 

Pela natureza social do processo de comunicação, seu caráter constitutivo é dialógico, 

ontológico e dinâmico. Dialógico porque a conversação se dá em razão dos 

interlocutores estarem no mesmo status de sujeitos, operando com autonomia, tanto a 

estrutura linguística da comunicação, quanto a produção de sentido no circuito 

conversacional. Não há, pois, uma lógica externa ao processo nem à condição dos 

sujeitos, que possa ser padronizada uniformemente, como um modelo a priori, 

estático, com valor de verdade sobre o ato comunicativo [...], pois o que importa é o 

sentido consensual, que é construído pelos sujeitos da enunciação, os interlocutores, 

os falantes, que atuam na comunicação, tornando-a exprimível, exteriorizada, 

materializada em pragmáticas linguístico-semânticas e em forma de laço subjetivo 

(LIMA JR., 2013, p. 44-45). 

Nesse sentido que o potencial comunicativo das TIC se apoia principalmente 
nas relações de troca e compartilhamento de informações e experiências, de maneira 
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colaborativa, tendo em vista o fortalecimento do coletivo por um lado, mas, por outra 
via, buscando reconhecer e considerar o indivíduo e respeitar sua autonomia e 
diversidade. Assim, o diálogo se destaca como estratégia fundante e fundamental 
nessa dinâmica comunicativa, de forma a construir uma “via de mão-dupla”, na 
circulação dos saberes em rede, que não apenas atinge os seus diversos pontos, mas 
integra-os, articula-os. Nesse entendimento, a pedagogia das redes2, sugere a 
comunicação e o diálogo como seus elementos essenciais, indicando também a 
interligação como principal desafio. 

Pois, se a conexão é peculiar à rede, sua efetivação está na cooperação entre 
seus agentes, de forma a operar junto. Dessa forma, (...) a colaboração pode ser 
entendida como uma filosofia de vida e a cooperação como uma interação projetada 
para facilitar a realização do trabalho, da atividade e da tarefa (SALES. 2013, p. 154-
155). Assim, é possível pensar em trabalho cooperativo em rede, mesmo em 
estruturas organizacionais verticalizadas, marcadas essencialmente pelos princípios 
da hierarquia e disciplina, como a Polícia Militar.  

Na verdade, a PMBA estabelece no seu Estatuto como princípio da instituição 
e do profissional a prática da solidariedade e o desenvolvimento permanente do 
espírito de cooperação3. Tal fundamento legal sustenta a intenção de refletir sobre 
os fundamentos de uma rede de formação para a PMBA, com a finalidade de 
potencializar, por meio do uso das TIC, seus processos comunicacionais atualmente 
desenvolvidos no processo de acompanhamento e desenvolvimento dos cursos 
previstos no Sistema de Ensino Policial Militar (SEPM), especialmente o Curso de 
Formação de Soldados PM. 

2 Curso de Formação de Soldados PM: cadeia formativa  

A formação de Praças foi considerada pela Diretriz Geral de Ensino (DGE) 
como “Educação Técnica Profissional de Nível Médio”, entendida em seu artigo 23, 
como sendo: 

[...] aquela destinada à formação e o aperfeiçoamento de policiais militares e 

bombeiros militares para a ocupação de cargos e desempenho de funções profissionais 

correlatas aos quadros de praças, cuja responsabilidade para a realização é do Centro 

de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), com exceção do Curso de 

Formação de Oficiais Auxiliares cuja responsabilidade é da Academia de Polícia 

Militar (APM). (Art. 23, inc. II. § 2º, DGE, 2012). 

Dessa forma, a “Educação Técnica Profissional de Nível Médio” compreende, 
dentre outros, o Curso de Formação de Soldados PM, cuja principal finalidade é a 
promoção da formação profissional dos aprovados em concurso público, para 

                                                 
2 Entendimento apresentado por Antônio Nóvoa no III Seminário Internacional de Educação – Redes 

Colaborativas: biografia da mudança, ocorrido em Salvador/BA, no dia 29 de setembro de 2014.  
3 Artigo 39, inciso VII, da Lei nº 7.990 de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do 

Estado da Bahia). 
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exercerem o cargo e as funções inerentes à graduação de Soldado da PMBA:  

Artigo 46 - O ingresso no Curso de Formação de Soldado se dá através do concurso 

externo, após autorização do Governo do Estado, conforme requisição do Comando 

Geral da Corporação, onde o processo seletivo é regido por Edital específico, 

confeccionado pela SAEB e PMBA em conjunto [...] (DGE, 2012). 

Ou seja, o concurso público é disciplinado por edital, assinado pela Secretaria 
de Administração, e prevê, normalmente, a realização de cinco etapas de seleção: 
prova escrita e redação, avaliação psicológica, exame médico, teste de aptidão física 
e investigação social; sendo as duas primeiras de responsabilidade de empresa a ser 
contratada pela SAEB e as últimas são promovidas pelo Departamento de Pessoal da 
PMBA, através de seu Centro de Recrutamento e Seleção. Finalizado o processo de 
seleção, os candidatos aprovados são matriculados no Curso de Formação de 
Soldados.  

O curso é considerado técnico e tem a duração de, em média, nove meses. Ao 
longo desse período, são cumpridas quase mil horas de atividades educativas, com 
uma grade curricular composta por matérias teóricas e práticas, além da realização 
de estágio, em sua etapa final. Tem a previsão de ocorrer em regime de semi-
internato, ou seja, os alunos-a-soldados participam das atividades educativas ao longo 
do dia e permanecem no quartel à noite, sendo liberados no final de semana, exceto 
quando são empregados no serviço interno ou quando cumprem sanções 
disciplinares.  

A realização do CFSd PM conta com uma tríplice estrutura: administrativa, 
pedagógica e disciplinar. O organograma dos órgãos de ensino é mais completo, 
envolvendo outras unidades, mas para uma visão geral é possível identificar a esfera 
administrativa como sendo responsável pelas ações nas áreas de recursos humanos 
e financeiras. As questões relativas ao acompanhamento de ensino, aprendizagem, 
materiais didáticos, serviço de orientação psicopedagógico, entre outros, ficam a 
cargo da coordenação pedagógica. E, por fim, a unidade discente faz o 
acompanhamento e controle disciplinar dos alunos do curso.  

A escola corporativa denominada “Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças”, sendo responsável pela realização do CFSd PM, coordenava e executava 
com exclusividade a formação inicial dos graduados da PMBA. Mas, desde o início 
deste século, o Curso de Formação de Soldados vem sofrendo uma fragmentação, 
representada por um processo de desconcentração, que fez com que a formação dos 
soldados ocorresse nas unidades educativas da PMBA, mas também em unidades 
operacionais que, a cada edição do CFSd PM, apresentam propostas para sediarem 
um Núcleo de Formação, conforme previsto no artigo 29 da DGE, com destaque ao 
terceiro parágrafo: 

Artigo 29 – Aos órgãos de ensino, que são subsistemas do SEPM, têm sob sua 

subordinação os Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação (BEIC), os Núcleos de 

Ensino (NE) e os Núcleos de Ensino Especializados (NEE) que são estruturados da 
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seguinte forma: 

I – Batalhões de Ensino para a Educação Técnica de Extensão Profissional: 

Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação das regiões do Estado; 

II – Núcleo de Ensino para a Educação Técnica Profissional de Nível Médio  

Núcleos de Ensino das Unidades Operacionais. 

III – Núcleo de Ensino para a Educação Técnica de Extensão Profissional:  

Núcleos de Ensino Especializados das Unidades Especializadas.  

§ 3º - As Unidades Operacionais poderão constituir Núcleos de Ensino (NE) para a 

educação técnico-profissional de nível médio quando apresentarem estrutura 

adequada para este fim, conforme parecer favorável do DE, ficando sob a coordenação 

do CFAP.  

Atualmente, enquanto o Curso de Formação de Oficiais (CFOPM), é realizado 
em uma única escola denominada “Academia de Polícia Militar”, com estrutura física, 
administrativa e pedagógica unificada e direcionada à aprendizagem dos 400 (em 
média) futuros Aspirantes da corporação, a formação das Praças é compartilhada 
entre o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Batalhões de Ensino, 
Instrução e Capacitação e também nos Núcleos de Formação sediados em diversas 
cidades baianas.  

A inclusão dos Núcleos de Ensino e dos chamados “Batalhões-escola” no rol 
de unidades educativas da PMBA, foi motivada, dentre outros aspectos, pela 
transferência da sede do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da cidade 
de Governador Mangabeira para a capital. A antiga estrutura oferecia espaço 
suficiente para a formação de turmas de Praças da PMBA; contudo, com a contratação 
de quase 2000 policiais militares por edição de CFSd PM foi preciso expandir, 
emergencialmente, o processo formativo de Soldados da Polícia Militar da Bahia, pois 
a nova estrutura física do CFAP não comportava simultaneamente as turmas tão 
numerosas, já que o curso funciona em regime integral: manhã, tarde e noite. 

A solução institucional adotada foi de compartilhar a responsabilidade de formar 
os novos Soldados da PMBA com os chamados “Batalhões-Escola”, criados com a 
finalidade de realizar processos educativos em sua área de responsabilidade 
territorial; e também aos assim denominados “Núcleos de Formação”, funcionando em 
quartéis da PM responsáveis pelo policiamento nos mais diversos municípios, desde 
a capital, a RMS e o interior do estado. A principal responsabilidade era a de promover 
a formação inicial dos novos integrantes da corporação policial-militar, com a 
promoção de atividades e disciplinas que não cuidavam apenas da dimensão técnico-
operacional, mas que também trabalham a esfera social e pessoal. Tomando o 
exemplo do processo educativo ocorrido em 2011, a formação dos Alunos-a-Soldado 
PM (Al Sd PM) foi realizada em 27 Núcleos de Formação, sendo 21 no interior, em 
cidades como: Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro e Vitória da Conquista, dentre 
outras. Porém a estrutura de acompanhamento pedagógico permaneceu da capital, 
de onde são emanadas as orientações técnicas, por ofício ou através de visitas de 
inspeção, de forma verticalizada e fragmentada. Isto é, a estrutura de 
acompanhamento dos cursos de formação de Praças da PMBA é sediada em 
Salvador e as necessidades de alinhamentos são resolvidas por ofício ou através de 
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reuniões que ensejam em longos deslocamentos que geram custos e resultam no 
afastamento de coordenadores e professores de suas demais atividades profissionais. 

3 Análise de Dados 

Um dos principais desafios da realização do Curso de Formação de Soldados 
PM nos moldes atuais é o aprimoramento de seu acompanhamento e 
desenvolvimento, buscando uma atuação mais articulada e integrada, especialmente 
no apoio ao Núcleos de Formação sediados em unidades operacionais, pois não são 
fixos, variando a cada edição do CFSd PM, de acordo com a quantidade de aprovados 
em concurso público. Ainda recorrendo à normativa e orientações presentes na DGE, 
observa-se de forma clara as funções de coordenação e controle da formação dos 
Soldados realizada pelos Núcleos de Ensino e nos Batalhões de Ensino, Instrução e 
Capacitação, conforme previsto no artigo a seguir: 

Artigo 36 - As atribuições do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 

prevista em legislação específica, são: 

I - De forma geral:  

a) promover a formação, aperfeiçoamento e educação continuada dos quadros de 

praças. 

I - De forma específica:  

a) organizar, orientar, coordenar e controlar os cursos e outras modalidades de 

ensino referentes à formação e ao aperfeiçoamento de praças;  

b) ... 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

f) ... 

g) ... 

h) ... 

i) ... 

j) coordenar, estabelecer diretrizes de ensino/avaliação e controlar os cursos de 

formação e aperfeiçoamento técnico profissional para praças desenvolvidos nos 

Núcleos de Ensino e nos Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação; 

k) ... 

l) ... 

m) ... 

n) ...  

Parágrafo único - ... 

Se por um lado, não resta dúvida com relação à responsabilidade do CFAP em 
promover o desenvolvimento e realizar o acompanhamento do CFSd PM, de outra 
vertente, o documento não orienta de forma e sob quais moldes o processo 
comunicativo deverá ocorrer. Com isso, o fluxo de informação se organiza com base 
apenas na hierarquia funcional entre os órgãos do sistema de ensino PM. O quadro a 
seguir pretende ilustrar os canais de circulação das informações durante a realização 
do CFSd PM, considerando os processos comunicacionais nas atividades 
pedagógicas, incluindo os estágios operacionais: 
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Fluxo de informações no processo de acompanhamento do CFSd PM 

         
NE 
□             

NE 
□    

                          

               
 NE 

□          

      
BEIC

□                    

         
NE 
□                 

                          

      
BEIC

□      
NE 
□       

NE 
□      

NE 
□ 

 

 
 

                       
SCMD°

□  
DE 
□  

CFAP

□     
NE 
□                 

                          

  
COPP

M□  
CPR

□  
BEIC

□         
 NE 

□       
NE 
□   

                          

         
NE 
□                 

      
BEIC

□             
NE 
□       

            
NE 
□              

                          

                          

         
NE 
□              

NE 
□   

 LEGENDA 

SCMDº 
 Subcomando Geral 

DE 
 Departamento de Ensino 

COPP
M  Comando de Operações Policiais Militares 

CFAP 
 Centro de Aperfeiçoamento de Praças 

CPR 
 Comando de Policiamento Regional 

BEIC 
 Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação  

NE 
 Núcleo de Ensino 

Fonte: Elaborada pelas autoras, em 18 abril 2015 
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Nesse ponto é interessante observar como se forma e se processa o desenho 
da atual estrutura de formação de Praças da PMBA. A relação é basicamente 
unilateral, com fluxo quase sempre descendente de trânsito das informação. Fica 
evidente, com isso, a fragmentação desse sistema que embora formalmente 
organizado e ordenadamente sistematizado, não se reconhece como rede. 

A questão geográfica se coloca como relevante aspecto a ser observado nesse 
processo de interação, uma vez que os órgãos responsáveis pelo acompanhamento 
situam-se na capital, enquanto as demais unidades de ensino onde o CFSd PM é 
realizado, em sua maioria, localizam-se no interior da Bahia. 

Mas, essa fragmentação funciona, intencionalmente ou não, como uma espécie 
de controle, na sua acepção mais evidente. Ou seja, dividem-se os papéis e as 
reponsabilidades para fins de organização do trabalho, mas também para funcionar 
como uma espécie de garantia de cumprimento das ordens emanadas, e direciona a 
escolha dos instrumentos de interação, priorizando o registros escritos. 

Da expedição de ofícios, telefonemas, realização de reuniões de alinhamento, 
visitas de inspeções, etc. ao mailing, videoconferência, intranet e uso de aplicativos 
como o “Whatsapp”, não há previsão específica nos documentos normativos de como 
realizar o acompanhamento do CFSd e nem um orientação quanto ao uso de TIC. 

Nesse aspecto, o potencial comunicacional das TIC poderia promover a 
integração de cada organismo envolvido no processo de acompanhamento e 
desenvolvimento da formação do soldados PM. Por isso, é interessante observar o 
esforço de comunicação entre a coordenação-núcleos, núcleo-núcleos, e outras 
variações de diálogo, para enxergar a dinâmica de interação entre os participantes do 
processo educativo, baseada em algumas oportunidades no uso das TIC. 

Mas, é preciso entender como a utilização das TIC pode contribuir para a 
construção de um modelo de gestão e desenvolvimento de cursos de formação de 
soldados, ocorrida em todo estado baiano, possibilitando a difusão dos conhecimentos 
essenciais para a atuação profissional e princípios básicos da PMBA, além de 
instrumentalizar os Núcleos de Formação para superar a fragmentação decorrente do 
processo de desconcentração.  

A rede de computadores interna (intranet) da PMBA, por exemplo, é usada no 
acompanhamento e desenvolvimento de cursos de maneira compartilhada com outras 
áreas da PMBA, como a operacional e administrativa, através do canal “Mural do DE”, 
onde são veiculadas as diretrizes e orientações técnicas do Departamento de Ensino 
(DE) da PMBA. Por outro lado, a utilização das TIC como a videoconferência, blog e 
site institucional ainda mostra indícios de ser escassa e desarticulada. 

Assim, observa-se as peculiaridades de um cenário de formação profissional 
que, segundo sua própria normatização, precisa atuar de forma cada vez mais 
integrada. São desafios que a educação da Polícia Militar deve enfrentar no sentido 
de possibilitar a construção colaborativa e compartilhamento de conhecimentos 
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necessários para uma atuação eficaz daqueles que tem por missão constitucional a 
preservação da tranquilidade, paz e ordem pública.  

Considerações Finais 

O esforço desse estudo foi de apresentar as bases conceituais e legais para a 
conformação de uma rede de formação em segurança pública, observando como as 
TIC podem contribuir nos processos comunicativos do Curso Formação de Soldados, 
tendo em vista as especificidades e peculiaridades da PMBA.  

Nessa trajetória, o exercício teórico de reflexão sobre as TIC, bem como a 
análise da estrutura e funcionamento do sistema de ensino da Polícia Militar da Bahia 
possibilitaram a construção do desenho sobre o fluxo de informações entre os órgãos 
envolvidos na realização do CFSd PM, sinalizando a importância dos processos 
comunicativos nas ações de acompanhamento e desenvolvimento da formação dos 
Soldados da PMBA. 

O cenário apresentado indica que apesar de estar formalmente estruturado, 
com definição específica de papéis e funções, o sistema de ensino PM não atua em 
rede. Esse aspecto não compromete essencialmente o seu funcionamento, mas pode 
dificultar a troca de informações e experiências entre os diversos pontos da estrutura 
educacional responsável pelo funcionamento dos cursos de formação. 

Assim, é possível pensar em novas estratégias de atuação nos processos 
formativos profissionais em segurança pública, de forma dinâmica e articulada, sem ir 
de encontro aos pilares institucionais da hierarquia e disciplina castrenses. Isso 
porque, no caso específico da PMBA, existe a previsão legal de desenvolvimento 
permanente do espírito de cooperação, isto é, “operar junto”, resultando na 
possibilidade de uma ação conjunta e integrada desse sistema educacional. 

O esforço, contudo, não é apenas de obtenção de instrumentos tecnológicos 
para construir canais de comunicação, a fim de “facilitar” o acompanhamento e 
desenvolvimento do CFSd PM. A ampliação do entendimento das TIC mostra que 
apenas a aquisição desses aparatos não resulta em ações interativas; é preciso uma 
mudança de postura e perspectiva, que possibilite a conexão e participação de todos 
envolvidos no acompanhamento da formação de Soldados PM, na medida de seus 
papéis e responsabilidades. 

Nesse sentido, o potencial comunicativo das TIC se apresenta como uma  
alternativa para a conformação de uma rede de comunicação no curso de formação 
de Praças, de forma a unir e integrar os pontos do sistema de ensino da PMBA,  
promovendo um ambiente de cooperação mútua, de troca de informações e 
experiências, especialmente entre os responsáveis pelas ações de acompanhamento 
e desenvolvimento do Curso de Formação de Soldados, realizado pelo (no) Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, situado na capital baiana, bem como nos 
Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação e Núcleos de Ensino, situados no 
interior.  
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Dessa forma, esse estudo cumpre sua finalidade de analisar a estrutura e 
funcionamento da formação de Praças da PMBA, através do desenho estrutural do 
sistema de ensino PM, do qual o CFSd PM faz parte, indicando os potenciais de 
conformação de uma rede de comunicação com a inserção das TIC.  

Contudo, ao apresentar a possibilidade de conformação de uma rede de 
comunicação na formação profissional em segurança pública, através do uso das TIC 
para favorecer o diálogo e a cooperação em suas ações educacionais, ainda não é 
possível apresentar indicativos reais de seu funcionamento, tendo em vista que a 
pesquisa que gerou esses primeiros resultados ainda se encontra na fase da coleta 
de dados. É desse ponto que outras oportunidades de aprofundar o tema se 
desdobram, de modo a ampliar o entendimento de redes de comunicação 
potencializadas pelo uso das TIC, aceitando o desafio de refletir sobre novas 
estratégias de atuação conjunta, cooperativa e integrada no desenvolvimento de 
processos formativos.  
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Resumo – O presente trabalho teve como objetivo conhecer e analisar o perfil dos 
alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar, 
modalidade à distância da RC/UFG. Foi aplicado um questionário a 131 alunos que 
estavam presentes no II Encontro Presencial do Curso de Especialização em 
Educação Física Escolar no dia 22/11/2014 nos polos de Alto Paraíso de Goiás, 
Anápolis, Catalão, Cezarina, Goianésia e Uruaçu. Os dados foram analisados de 
forma quantitativa. Como resultados, obtivemos que o curso tem cumprido com seu 
objetivo central de proporcionar formação continuada para os professores de 
Educação Física da Educação Básica, considerando que 86 dos 131 alunos são 
professores da rede, compreendendo a faixa etária considerada comum para a 
modalidade à distância, que exige um perfil de aluno autodidata e que consegue 
cumprir sua agenda de estudo. Pelo perfil dos alunos do curso de Especialização é 
possível construir um panorama de quais municípios estão sendo atendidos e 
assim direcionar melhor outras formações ou a reedição dessa nos polos UAB 
disponíveis, um compromisso da Universidade Pública em fazer-se acessível, 

levando para as diversas localidades, ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Física escolar; Educação à 
Distância. 

 

Abstract – This study aimed to identify and analyze the profile of students enrolled 
in the course of Specialization in School Physical Education , distance mode of RC 
/ UFG. A questionnaire to 131 students who were present in the Classroom II 
Meeting of Specialization in Physical Education on 22.11.2014 was applied at the 
poles of Alto Paraiso de Goias , Anapolis , Catalan, Cezarina , Goainésia and 
Uruaçu . Data were analyzed quantitatively. As a result we found that the course 
has accomplished its main objective to provide continuing education for physical 
education teachers of basic education , whereas 86 of the 131 students are 
teachers of the network, covering the age range considered common for the 
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distance mode , which requires a self-taught student profile and can meet your 
study schedule. The profile of the specialization course students can build a picture 
of what municipalities are being met and thus better target other formations or 
reprint this in UAB poles available , a commitment of the Public University in making 
it available , leading to various locations , teaching, research and extension. 

Keywords: Continuing Education ; Physical Education ; Distance education. 

 

 

Introdução 

O Curso de Educação Física do Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás 
– RC\UFG, implantado em 1990, tendo formado até o presente momento vinte e 
uma turmas, vem garantido um avanço significativo na qualidade do ensino de 
Educação Física e da Educação em nossa cidade e em toda a região, posto que 
recebemos alunos de aproximadamente dez cidades vizinhas, bem como de outras 
regiões mais distantes. 

Entendendo como um dos primordiais papéis da Universidade, a formação 
inicial e continuada de professores no sentido de qualificá-los para atuar no âmbito 
da escola, sobre os prismas do ensino e da pesquisa, e com base na experiência de 
três Cursos de Especialização de Educação Física Escolar realizado na modalidade 
presencial, o Departamento de Educação Física do RC/UFG avaliou a necessidade 
da oferta de uma nova turma do referido curso, nessa oportunidade na modalidade 
de Ensino à Distância (EaD). Isso porque durante a realização dos cursos 
presenciais identificamos, por meio dos relatos dos alunos, alguns problemas 
relacionados aos deslocamentos de outras cidades e de incompatibilidade das 
atividades realizadas no Curso com os horários dos alunos trabalhadores. 
Considerando à flexibilidade de tempo e espaço para a concretização do ensino e 
aprendizagem da EaD, a realização desse Curso na modalidade à Distância visa 
viabilizar a formação continuada dos professores que precisam trabalhar e dos que 
têm interesse em participar, mas não podem se deslocar até a cidade de Catalão-
GO.  

Nesse contexto, é de fundamental importância ampliar as diferentes 
estratégias e modalidades de formação a serem utilizadas, considerando as 
diversidades que constituem a realidade educacional em nosso País (MILL; 
PIMENTEL, 2010).  

O Curso de Especialização em Educação Física Escolar está pautado numa 
metodologia de ensino centralizada numa perspectiva epistemológica crítica e 
sociocultural de currículo, que vislumbra o compromisso de formar professores-
pesquisadores com capacidade para identificar em sua própria prática objetos de 
investigação e propor estratégias de intervenção qualitativa junto à realidade, no 
sentido de responder aos desafios colocados pela Educação. 
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Nesse sentido, o Curso de Especialização em Educação Física Escolar na 
modalidade de Ensino à Distância, constitui hoje, uma grande expectativa para a 
comunidade acadêmica, que verifica nele um espaço sistematizado e qualificado 
para o exercício da reflexão crítica da prática pedagógica bem como para a 
qualificação dos professores que atuam na rede pública de ensino, além de 
possibilitar um crescimento no campo da produção científica da área. 

Para o Curso de Licenciatura em Educação Física, que tem procurado todas 
as formas de melhorar qualitativamente o processo de formação de professores, a 
garantia da abertura de um Curso de Especialização em Educação Física Escolar na 
modalidade de ensino à distância fortalece a perspectiva da pesquisa no âmbito da 
escola.  

Este curso também visa qualificar e atualizar o quadro de professores no 
campo da reflexão crítica, bem como na construção de metodologias de ação 
educativas, pois, ao se estabelecer compromissos diretos com a formação de 
professores, articulado através da formação de um projeto de estudos calcado nos 
dados da realidade estará respondendo aos principais desafios no âmbito da 
modificação da realidade da Educação e da Educação Física em particular. A EaD 
tem se apresentado como uma modalidade de educação que pode contribuir 
significativamente para mudar o quadro de formação e qualificação dos profissionais 
da educação.  

Nesse contexto o presente trabalho teve como objetivo conhecer e analisar o 
perfil dos alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física 
Escolar, modalidade à distância da RC/UFG. Mais especificamente buscamos, 
descrever a organização e metodologia utilizada para o desenvolvimento do curso e 
conhecer e analisar o perfil dos cursistas.  

Segundo Ferreira e Figueiredo (2011, p.5) estabelecer o perfil dos alunos 
“que procuram esta metodologia de ensino, é uma forma de desenvolvimento e 
aprimoramento desta ferramenta, podendo tornar-se mais adequada às 
características de seus usuários”. 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, essa pesquisa é um estudo social de 
caráter descritivo. O universo compreendeu os 156 alunos matriculados no curso de 
Especialização em Educação Física Escolar, modalidade à distância, distribuídos em 
seis polos de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, sendo 25 no Polo 
de Alto Paraíso de Goiás, 29 no Polo de Anápolis, 27 no Polo de Catalão, 26 em 
Cezarina, 26 em Goianésia e 23 em Uruaçu. Foi aplicado um questionário a 131 
alunos que estavam presentes no II Encontro Presencial do Curso de Especialização 
em Educação Física Escolar no dia 22/11/2014 nos referidos polos. Os dados foram 
analisados de forma quantitativa. 

 

Apresentação do Curso 
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O curso de Especialização em Educação Física Escolar, modalidade à distância tem 
como público alvo os professores licenciados em Educação Física e/ou áreas afins. 
Está sendo realizado no período que compreende de 25 de agosto de 2014 a 31 
julho 2016, perfazendo uma carga horária total de 400 horas. 

O Curso tem como objetivo geral a formação continuada dos professores 
licenciados em Educação Física e/ou áreas afins para atuar nos diferentes espaços 
e dimensões da Educação Básica. Mais especificamente visa: 

 Intervir no processo de capacitação e formação continuada de professores, 
atualizando conhecimentos na área de Educação Física, com o intuito de 
contribuir, também, com o próprio Curso de Licenciatura em Educação Física do 
RC/UFG face ao desenvolvimento da pesquisa e da reflexão sistematizada sobre 
a intervenção social; 

Contribuir para o avanço das pesquisas científicas e das ações educativas e sócio 
pedagógicas junto à realidade educacional; 

 Articular o curso de licenciatura ao de especialização nas atividades acadêmicas 
que possam responder satisfatoriamente ao projeto de formação continuada; 

 Propiciar o debate e a reflexão crítica sobre a crise da educação em geral e da 
Educação Física Escolar em particular, no contexto da sociedade brasileira. 

O eixo metodológico deste curso situa-se no campo da reflexão crítica sobre a 
teoria pedagógica, a organização do fazer pedagógico e suas exigências, a 
produção do conhecimento e a ação pedagógica do professor de Educação Física 
no quotidiano da escola. Todos os professores ao construírem as suas atividades 
pedagógicas específicas, devem ter como parâmetros balizadores as quatro 
dimensões referenciais apontadas, procurando, sobretudo, estabelecer coerência 
entre as diversas disciplinas e seus conteúdos de ensino e a perspectiva da 
intervenção dos professores na prática educativa. 

A dinâmica das atividades didático-pedagógicas para o desenvolvimento dos 
conteúdos das disciplinas são mediada pelas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC’s) disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) - 
Moodle. Esse ambiente dispõe de recursos e ferramentas necessárias ao 
desenvolvimento do curso e permite a realização de atividades colaborativas. 

Na Educação à Distância (EaD) o aluno é o principal responsável por sua 
aprendizagem, pois depende dele acessar o ambiente de aula e desenvolver as 
atividades propostas em cada disciplina. Nesse sentido, o processo de ensino e 
aprendizagem, mediado pelas TIC´s, com alunos desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos, a interação e a comunicação com eles, 
bem como a utilização de diferentes recursos e atividades disponíveis no Moodle é 
imprescindível para que a nossa intenção de ensinar alcance sintonia com a ação de 
aprender dos alunos. É necessário adotarmos estratégias pedagógicas visando 
instigar a participação interativa, autônoma e colaborativa dos alunos. 
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Para a realização deste Curso são previstas a realização de atividades 
síncronas e assíncronas. As principais atividades a serem utilizadas para o 
desenvolvimento das disciplinas no Moodle serão: a) Fórum; b) Tarefa (Envio de 
arquivo único; Texto online e/ou texto off-line); c) Chat; d) Glossário; e) Wiki; f) 
Estudo de caso; g) Vídeos e/ou outras mídias; h) Leitura orientada de textos; i) 
Pesquisa em sites da WEB; j) construção de blog; dentre outras. Serão 
disponibilizados também avisos e informações pertinentes ao curso, literatura para 
aprofundamento, etc. conforme as especificidades de cada disciplina, bem como, no 
decorrer do Curso serão gravados diferentes vídeos de interação para estimular a 
participação dos alunos.  

Em conformidade com o sistema da Universidade Aberta do Brasil, as ações 
do Curso são realizadas por uma equipe composta por: a) Coordenador de Curso; b) 
Sub Coordenador; c) Coordenador de Tutoria; d) Secretário Acadêmico; e) Suporte 
Tecnológico, f) Professor Conteudista; g) Professor Formador; h) Professores 
Orientadores; i) Tutor à Distância; j) Tutor presencial no Polo. 

O curso foi sistematizado a partir das seguintes disciplinas: Metodologias em 
EaD; Filosofia e História das Atividades Corporais e a Formação da Cultura 
Brasileira; Filosofia e História das Atividades Corporais e a Formação da Cultura 
Brasileira; Metodologia da Pesquisa Científica; Educação Física e Infância; 
Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar I; Metodologia do Ensino da 
Educação Física Escolar II; Metodologia do Ensino da Educação Física para 
Pessoas com Deficiência; Metodologia do Ensino Superior; Trabalho de Conclusão 
de Curso.  

A estrutura básica das disciplinas que compõem o Curso é disponibilizada em 
Salas Ambientes organizadas em cada Polo, atendendo a 30 cursistas cada. Para a 
realização do Curso estão previstos encontros presenciais nos respectivos Polos 
para que os cursistas possam sanar as dúvidas diretamente com o professor da 
disciplina, para a realização das avaliações e defesa do trabalho de conclusão de 
curso. 

As avaliações são realizadas de acordo com os Planos de Ensino de cada 
professor responsáveis pelas disciplinas, os quais são submetidos à aprovação do 
Colegiado do Curso de acordo com as normas vigentes na IES.  

O Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado sob a forma de um 
artigo científico que será defendido de forma presencial, nos respectivos Polos de 
matrícula, mediante Banca Examinadora num encontro presencial constituindo um 
Seminário Final de curso (conforme exigência da Resolução CNE/CES/001 01 de 
julho de 2007), para a socialização das pesquisas. Para realização desse trabalho o 
cursista será orientado por um professor e o tema precisa estar vinculado ao campo 
das necessidades, dos problemas da Educação Física Escolar e resultar em um 
encaminhamento propositivo que contenha reflexões, soluções e propostas de 
alterações da realidade estudada. A média final das avalições das disciplinas e do 
Trabalho de Conclusão de Curso será 7,0.  
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Análise Geral 

Com a aplicação do instrumento de coleta de dados, pudemos levantar as 
informações, que nos ajudam analisar o perfil dos alunos matriculados no curso de 
Especialização em Educação Física Escolar, na modalidade à distância da RC/UFG. 

No que se refere ao sexo, 54 alunos são do sexo masculino e 77 do sexo 
feminino, com idade entre 20 a 50 anos, sendo que 75 alunos estão na faixa etária 
dos 20 a 30 anos, 44 entre 31 a 40 anos e 12 entre 41 a 50 anos, sendo que, no 
polo de Uruaçu, não há nenhum aluno na casa dos 41 à 50 anos. Identificamos 
também que dos 131 alunos, somente 1 possui deficiência auditiva. 

Podemos apreender dos resultados expressos acima que 58,7% dos alunos 
são do sexo feminino. Esses dados vão ao encontro do estudo de Ferreira e 
Figueiredo (2011) no qual dos 17 alunos que participaram da pesquisa 06 eram do 
sexo masculino e 11 do sexo feminino. 

No que se refere a faixa etária segundo Palloff e Pratt (2004, p. 5) “o aluno 
on-line típico geralmente tem mais de 25 anos, procuram desenvolver-se 
profissionalmente e buscam novas fontes de conhecimento”. Segundo esses autores 
o perfil desejado de um aluno à distância, é composto geralmente por pessoas com 
mais idade e maturidade. 

O aluno virtual precisa ser autodidata e saber conduzir sua agenda de estudo de 

maneira que as tarefas sejam realizadas sem a necessidade de cobrança por parte do 

professor; o aluno precisa também saber levantar questionamentos, trocar 

informações, dar sugestões e opiniões, elaborando e expressando suas ideias de 

forma clara e concisa.  O sucesso do aluno do curso a distância está diretamente 

ligado a alguns fatores como: a ferramenta utilizada, a forma pela qual o professor 

conduz sua turma, principalmente à sua motivação para fazer o curso. O aluno deve 

encontrar uma ferramenta que seja fácil de usar e com os recursos necessários para a 

interatividade desejada. A intervenção do professor como mediador é de 

fundamental importância, para que atento às atitudes dos alunos possa inseri-los 

nesse processo de colaboração; o professor deve conduzir sua turma promovendo 

debates, colocando textos atualizados e informações que ajudem o aluno na 

construção de seu conhecimento. Considera essa aprendizagem como uma proposta 

pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando 

como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento 

sobre um dado objeto. Tal proposta de desenvolvimento traduz-se pela possibilidade 

de oferecer ao aluno liberdade na construção do próprio conhecimento, trabalho 

cooperativo e o estímulo ao uso do próprio conhecimento que este possui que pode 

ser reforçado através do desenvolvimento e conseqüente utilização de recursos 

multimídia desenvolvidos para esta finalidade. Enfim, o aluno que tem a opção de 

fazer um curso EaD, deve ter ciência de que terá que estudar na maior parte do 

tempo sem o acompanhamento de um professor, deverá apresentar no mínimo 

algumas das características apresentadas pelos autores; possivelmente o aluno terá 

um bom desempenho no curso a distância que escolher fazer e fará um curso com a 

qualidade desejada (Ferreira; Figueiredo, 2011, p. 6). 
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No que tange ao estado civil, 61 são casados, 66 solteiros, 3 divorciados e 1 
possui união estável. Como podemos verificar 46, 5% dos alunos são casados. 
Segundo Ferreira e Figueiredo (2011, p. 5) a opção pelo ensino à distância é 
minimizar o deslocamento para o ambiente escolar e os alunos veem nessa 
modalidade de educação a “possibilidade de suprir suas necessidades de 
aprendizagem sem precisar distanciar-se da família”.  

Em relação à escolaridade dos 131, 115 alunos possuem graduação em 
Educação Física, 6 são formados em Pedagogia, 3 em Letras, 1 em Teologia, 1 em 
História, 1 em Biologia, 1 Administração de Empresa, 1 Matemática, 1 Fisioterapia, 1 
Geografia. Três alunos possuem mestrado completo e outro incompleto. 
Destacamos que no Polo de Anápolis todos são graduados em Educação Física e 
que o Polo de Alto Paraíso tem mais alunos graduados em outras áreas do 
conhecimento. Conforme podemos observar a maioria dos alunos (87,7%) fizeram 
graduação em Educação Física que corresponde à área do curso de Especialização 
que estão cursando. Entretanto, verificamos que os outros alunos são de outra área 
do conhecimento, esses dados vão ao encontro do estudo de Ferreira e Figueiredo 
(2011) cuja opção por um curso em EaD nem sempre é a na mesma área de 
conhecimento. Um dos fatores é que as cidades são muito distantes das 
Universidades e que o aluno aproveita a oportunidade para aprimorar o seu 
aprendizado em cursos que são oferecidos nos Polos próximos de suas cidades. 

Dos 131 alunos apenas 15 (11,4%) residem na cidade do Polo em que estão 
matriculados: Alto Paraíso de Goiás (5), Anápolis (3), Catalão (1), Cezarina (2), 
Goianésia (1) e Uruaçu (3). Os demais são oriundos das cidades que demostram o 
quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Número de cursistas por cidade/estado onde residem 

Cidade Quantidade 

Abadia de Goiás - GO 1 

Alexânia - GO 2 

Alvorada - GO 2 

Amorinópolis - GO 1 

Anápolis - GO 4 

Aparecida de Goiânia - GO 7 

Brasília - DF 11 

Cavalcante - GO 2 

Cidade de Goiás - GO 4 
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Córrego de Ouro - GO 1 

Formosa - GO 3 

Goiânia - GO 27 

Goianira - GO 2 

Guará - DF 1 

Itaberaí - GO 1 

Itapuranga - GO 1 

Jandaia - GO 1 

Jataí - GO 4 

Jussara - GO 1 

Limeira – SP 1 

Luziânia - GO 1 

Mineiros - GO 1 

Monte Carmelo - MG 3 

Montes Claros de Goiás - GO 1 

Niquelândia - GO 1 

Nova Aurora - GO 1 

Nova Crixás - GO 1 

Nova Gama - DF 1 

Palmeira de Goiás - GO 1 

Patos de Minas – MG 1 

Planaltina – DF 2 

Porangatu - GO 2 

Posselândia - GO 1 

Santa Maria - GO 1 

São Francisco de Goiás - GO 1 

São João d`Aliança - GO 2 

São Luiz de Belo Monte - GO 2 

São Miguel do Passa Quatro - GO 2 

Senador Canedo - GO 1 
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Trindade - GO 3 

Uruana - GO 1 

A cidade que mais tem alunos matriculados no Curso é Goiânia, seguido de 
Brasília e Aparecida de Goiânia. São 41 cidades, destas 36 são pertencentes ao 
Estado de Goiás, duas do Estado de Minas Gerais e 3 do Distrito Federal. Esses 
dados demonstram que o curso cumpre um dos seus principais objetivos, ao 
proporcionar o acesso de alunos oriundos de diversos municípios, vários deles não 
disponibilizam em seu próprio território Ensino Superior público. Rompendo com as 
barreiras de tempo e distância que caracterizam como primeiro impedimento de 
acesso a formação continuada.  

Dos 131 alunos 86 (66%) matriculados no curso atuam na Educação Básica, 
sendo 70 professores da rede pública, 13 da rede privada e 3 da rede pública e 
privada de ensino. O Polo de Anápolis é o que tem mais alunos professores da rede 
(16). O que nos confirma o objetivo do curso em proporcionar qualificação para 
professores da Educação Básica. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 125 alunos tem 
acesso em casa, 1 no Polo UAB, 3 no trabalho, 1 na Lan House, 1 na Biblioteca, 1 
na casa da tia e 2 no celular. Desses 25 acessam em casa e no trabalho. Como 
podemos apreender a maioria dos alunos acessam a plataforma em sua residência. 
Esses dados vão ao encontro do estudo de Ferreira e Figueiredo (2011). Para essas 
autoras, acessar a sala virtual em casa, levam os alunos a obedecerem a suas 
agendas individuais em relação à horário e tempo de estudo, o que exige do perfil do 
aluno, uma certa autonomia e auto organização. Demostra também, o alcance da 
famílias ao acesso à internet e como ela se tornou um mecanismo importante no 
processo de formação e informação. O aprimoramento tecnológico nas áreas da 
informação e comunicação, gera mudanças na sociedade e, também, na educação, 
pois observa-se o crescimento da Educação a Distância (EaD) como modalidade de 
ensino aprendizagem. (CHAQUIME; MILL, 2012) 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância, 59 dos alunos já 
tiveram experiência com o ensino à distância, graduação, especialização, 
aperfeiçoamento dentre outros. 

Analisando os dados levantados observando as especificidades dos polos, 
obtivemos os seguintes resultados: 

 

- Polo de Alto Paraíso - 

Dos 25 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Alto Paraíso de Goiás, 24 estavam presentes no Encontro do dia 
22/11/2014 e responderam ao questionário. Nenhum dos alunos possui deficiência. 

Dos 24 alunos 8 são do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com idade entre 25 a 
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46 anos, sendo que 13 alunos estão na faixa etária dos 25 a 30 anos, 9 entre 31 a 
40 anos e 2 entre 41 a 46 anos. 

No que se refere ao estado civil 13 são casados, 10 solteiros e 1 possui união 
estável. 

Em relação a escolaridade 19 possuem graduação em Educação Física, 2 
são formados em Pedagogia, 2 em Letras e 01 em Teologia. Destacamos que 5 
alunos possuem graduação em mais áreas do conhecimento: Educação Física e 
Pedagogia; Educação Física e Artes Plásticas; Educação Física e História; 
Educação Física e Sistema de Informação e Letras e Pedagogia. Uma aluna possui 
mestrado completo e outra incompleto. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Alto Paraíso 5 moram na 
cidade, 9 são oriundos de Formosa-GO, 3 de São João d´Aliança, 2 de Cavalcante-
GO, 2 de Brasília, 2 de Planaltina e 1 de Guará. 

Dos 24 alunos 11 são professores da rede pública.  

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 21 tem acesso em 
casa, 1 no Polo UaB, 1 em lan house e 1 no trabalho, lojas e lanchonete. 3 dos 
alunos acessam em casa e no trabalho. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância 21 dos alunos já 
tiveram experiência com o ensino à distância. 15 fizeram graduação, sendo 11 
graduação em Educação Física, 3 Pedagogia e 1 Letras. Os demais tiveram 
experiência em curso de especialização, extensão e aperfeiçoamento. 

 

- Polo de Anápolis - 

Dos 29 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Anápolis 24 estavam presentes no Encontro do dia 22/11/2014 e 
responderam ao questionário. Nenhum dos alunos possuem deficiência. 

Dos 24 alunos 5 são do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com idade 
entre 22 a 50 anos, sendo que 14 alunos estão na faixa etária dos 22 a 30 anos, 9 
entre 31 a 40 anos e 1 entre 41 a 50 anos. 

No que se refere ao estado civil 12 são casados e 12 solteiros. 

Em relação à escolaridade os 24 alunos são graduados em Educação Física. 
Destacamos que três alunos possuem graduação em mais áreas do conhecimento: 
Educação Física e Pedagogia e Educação Física e Gestão Pública. Um aluno possui 
mestrado. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Anápolis três moram na cidade, 
10 são oriundos de Goiânia-GO, Brasília (2); Alexânia-GO (2); Aparecida de Goiânia-
GO (2), Goianira-GO (1); Itaberaí-GO (1); Cidade de Goiás-GO (1); Nova Gama (1) e 
Senador Canedo (1). 
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Dos 24 alunos 16 são professores da rede pública e três da rede privada de 
ensino. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 23 tem acesso em casa e 
1 no trabalho e biblioteca. Seis dos que acessam em casa, tem acesso também no 
trabalho e um no celular. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância nove dos alunos 
já tiveram experiência com a Educação à Distância, identificamos 5 que fizeram 
graduação, sendo desses, 4, em Educação Física e um em Música. Os demais 
tiveram experiência em curso de especialização, extensão e aperfeiçoamento. 

 

- Polo de Catalão - 

Dos 27 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Catalão, 22 estavam presentes no Encontro do dia 22/11/2014 e 
responderam ao questionário. Nenhum dos alunos possui deficiência. 

Dos 22 alunos 12 são do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idade 
entre 20 a 49 anos, sendo que 15 alunos estão na faixa etária dos 20 a 30 anos, seis 
entre 31 a 40 anos e um entre 41 a 49 anos. 

No que se refere ao estado civil seis são casados e 16 solteiros. 

Em relação à escolaridade 21 possuem graduação em Educação Física e um 
em Administração de Empresa. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Catalão, um mora na cidade, 
cinco são oriundos de Goiânia-GO, três de Monte Carmelo-MG; Trindade-GO (3); 
Aparecida de Goiânia (2), Anápolis-GO (1), Luziânia (1), Patos de Minas-MG (1), 
Nova Aurora-GO (1), Limeira-SP (1), Nova Crixás-GO (1), Mineiros-GO (1) e Jataí 
(1). Dos 22 alunos oito são professores da rede pública e quatro da rede privada de 
ensino. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 21 tem acesso em 
casa e um na casa da tia. Quatro alunos acessam além da casa, no trabalho e na 
faculdade. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância quatro dos 
alunos já tiveram experiência com a educação à distância. Três fizeram graduação 
em Educação Física e o outro fez curso de formação de tutores. 

 

- Polo de Cezarina -  

Dos 26 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Cezarina 20 estavam presentes no Encontro do dia 22/11/2014 e 
responderam ao questionário. Nenhum dos alunos possui deficiência. 
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Dos 20 alunos 11 são do sexo masculino e nove do sexo feminino, com idade 
entre 22 a 48 anos, sendo que 10 alunos estão na faixa etária dos 20 a 30 anos, seis 
entre 31 a 40 anos e 4 entre 41 a 48 anos. 

No que se refere ao estado civil 11 são casados, oito solteiros e uma divorciada. 

Em relação à escolaridade 17 possuem graduação em Educação Física, 1 em 
Matemática, 1 em Fisioterapia e 1 em Pedagogia. Um aluno tem graduação em 
Educação Física e Fisioterapia. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Cezarina 2 moram na cidade, 5 
são oriundos de Goiânia-GO, Jataí-GO (3), São Luiz de Monte Belo (2), Córrego de 
Ouro (1), Abadia de Goiás (1), Montes Claros de Goiás (1), Palmeira de Goiás (1), 
Jandaia (1), Posselândia (1), Aparecida de Goiânia (1) e Amorinópolis (1). 

Dos 20 alunos 14 são professores da rede pública. Um é professor da rede pública e 
privada de ensino. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 19 tem acesso em 
casa e 1 no trabalho. Três alunos acessam em casa e no trabalho. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância cinco dos alunos 
já tiveram experiência com o ensino à distância. Três fizeram graduação em 
Educação Física, um fez especialização e outro fez um curso relacionado prevenção 
de uso de drogas. 

 

- Polo de Goianésia - 

Dos 26 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Goianésia 23 estavam presentes no Encontro do dia 22/11/2014 e 
responderam ao questionário. Nenhum dos alunos possui deficiência. 

Dos 23 alunos 9 são do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com idade 
entre 22 a 48 anos, sendo que 11 alunos estão na faixa etária dos 22 a 30 anos, 8 
entre 31 a 40 anos e 4 entre 41 a 48 anos. 

No que se refere ao estado civil 11 são casados, 11solteiros e um divorciado. 

Em relação à escolaridade 20 possuem graduação em Educação Física e três 
em Pedagogia. Sendo que um aluno está cursando Educação Física. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Goianésia 1 mora na cidade, 7 
são oriundos de Goiânia-GO, Brasília (4), Aparecida de Goiânia (2), Cidade de Goiás 
(2), Itapuranga (1), Jussara (1), São Francisco de Goiás (1), São Miguel do Passa 
Quatro (1), Anápolis (1), Goianira-GO (1) e Santa Maria-GO (1). 

Dos 23 alunos 13 são professores da rede pública e 3 da rede privada de 
ensino. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 23 tem acesso em 
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casa, apenas 4 acessam em casa e no trabalho e 1 acesa em casa e celular. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância 12 dos alunos já 
tiveram experiência com o ensino à distância, obtivemos, 5 que fizeram graduação 
em Educação Física e os demais fizeram cursos de especialização, aperfeiçoamento 
dentre outros. 

 

- Polo de Uruaçu - 

Dos 23 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação Física Escolar 
no polo de Uruaçu 18 estavam presentes no Encontro do dia 22/11/2014 e 
responderam ao questionário. Um aluno possui deficiência auditiva/surdo. 

Dos 18 alunos nove são do sexo masculino e 9 do sexo feminino, com idade entre 
23 a 39 anos, sendo que 12 alunos estão na faixa etária dos 23 a 30 anos e 6 entre 
31 a 39 anos.  

No que se refere ao estado civil 8 são casados, 9 solteiros e 1 divorciado. 

Em relação à escolaridade 14 possuem graduação em Educação Física, 1 em 
Geografia, 1 em Letras, 1 em História e 1 em Biologia. Um aluno possui mestrado. 

Os alunos que estão matriculados no polo de Uruaçu 3 moram na cidade, 3 
são oriundos de Brasília, Goiânia-GO (2), Anápolis (2), Porangatu (2), Alvorada (2), 
Cidade de Goiás (1), Niquelândia (1), Uruana (1) e São Miguel do Passa Quatro (1). 

Dos 18 alunos 8 são professores da rede pública, 3 da rede privada e 2 da 
rede pública e privada de ensino. 

No que refere ao local onde acessa a Plataforma do Curso 18 tem acesso em 
casa. Desses, 5 acessam em casa e no trabalho. 

Ao serem questionados se já fizeram outro curso a distância 8 dos alunos já 
tiveram experiência com o ensino à distância. Dois fizeram graduação em Educação 
Física e os demais fizeram cursos de especialização, aperfeiçoamento dentre outros. 

 

Considerações Finais 

A modalidade EaD exige uma mudança de paradigma com relação a prática 
pedagógica do professor, que deve prever e antecipar todo o percurso a ser 
percorrido pelo aluno, exigindo um planejamento detalhado, cuidadoso com as 
linguagens, que devem ser diversificadas e claras, bem como os recursos e 
ferramentas de aprendizagem.  

As especificidades dessa modalidade, exigem também um novo perfil de 
aluno, um aluno mais maduro no que se refere à capacidade de organizar o seu 
tempo dedicado ao estudo e realização das atividades propostas pelo curso. 
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Buscando sistematizar uma rotina, que o mantenha envolvido com a dinâmica do 
curso, tendo em vista que este acontece mediante ao acesso e participação do 
aluno no ambiente virtual de aprendizado. 

Os dados obtidos, demonstraram que a faixa etária dos cursistas compreende 
um período extenso indicando atender recém-formados e profissionais que já atuam 
na Educação Básica há mais tempo. Destaca que o curso atende ao objetivo 
principal de atender aos professores da rede de ensino, considerando que 66% dos 
alunos já atuam na educação e o interesse dos demais em vir a atuar. 

Percebemos pelos dados levantados que existe uma demanda real de 
formação continuada na área da Educação Física Escolar, tendo em vista, que o 
edital de seleção de cursistas previa 180 vagas e se inscreveram 322 alunos.  

Confirmamos nos relatos dos alunos, durante os encontros presenciais, a 
necessidade de debater e refletir sobre sua prática pedagógica, encontrando no 
curso esse espaço de diálogo, reafirmando ou confrontando sua ação docente. 

Pelo perfil dos alunos do curso de Especialização é possível construir um 
panorama de quais municípios estão sendo atendidos e assim direcionar melhor 
outras formações ou a reedição dessa nos polos UAB disponíveis, um compromisso 
da Universidade Pública em fazer-se acessível, levando para as diversas 
localidades, ensino, pesquisa e extensão. 
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EVASÃO NOS CURSOS A DISTÂNCIA: QUAIS OS 
POSSÍVEIS MOTIVOS? 

Yara Maria Guisso de Andrade Facchini1, Andreza Silva Areao 2  

1IFSP, yarafacchini@ifsp.edu.br 

  2 IFSP, aareao@gmail.com 

 

Resumo – O presente estudo teve por objetivo identificar os motivos de desistência 
de dois cursos a distância. Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo quanto 
aos fins, sendo que a abordagem qualitativa delineou essa pesquisa, utilizando como 
técnica a análise de conteúdo dos depoimentos inseridos no questionário 
disponibilizado via internet para alunos em curso e alunos evadidos de dois cursos 
técnicos a distância do governo federal no estado de São Paulo, do eixo tecnológico 
Gestão e Negócios. Participaram da pesquisa 143 alunos. O instrumento utilizado 
no trabalho foi validado por Almeida (2007), baseado no estudo de comportamento 
e atitudes do aluno em relação a cursos a distância de Moura-Walter (2006). Na 
análise de conteúdo dos motivos que levariam ou levaram o aluno a desistir 
emergiram cinco categorias: fatores situacionais; problemas com a tecnologia; falta 
de apoio acadêmico; sobrecarga de trabalho e problemas com a organização do 
curso.  

Palavras-chave: Educação a Distância, Evasão Escolar, Fatores influenciadores da 
evasão.  

Abstract – This study aimed to identify the reasons for withdrawal of two e- learning 
courses. This was an exploratory and descriptive study as to the purposes, and the 
qualitative approach outlined this research, using as technical content analysis of the 
statements entered in the questionnaire available via the Internet for current students 
and dropout students from two technical distance courses the federal government in 
the state of São Paulo, technological axis Business and Management. The 
participants were 143 students. The instrument used to work was validated by 
Almeida (2007), based on the behavior of study and student attitudes toward distance 
learning courses de Moura-Walter (2006). On content analysis of the reasons that 
lead or led the student to give up five categories emerged: situational factors; 
problems with technology; lack of academic support; work overload and problems 
with the organization of the course.  

Keywords: Distance Education, School evasion, Evasion factors influencers. 
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Introdução 

A evasão escolar não é um problema restrito apenas a algumas instituições ou 
modalidade de ensino, mas é uma questão nacional que vem ocupando um papel 
relevante nas discussões e pesquisas educacionais no cenário brasileiro. Percebe-se 
ainda que existem vários fatores que podem influenciar na evasão discente. 

O termo evasão significa saída, fuga, desculpa astuciosa, desvio, retirada. 
Desta forma, quando nos referenciamos a evasão escolar nos remetemos a uma 
diversidade de situações de não-permanência do aluno nos cursos e não apenas 
daquela em que o aluno escolhe sair (evadir-se) da instituição (ARAÚJO e SANTOS, 
2012). 

Na modalidade a distância fatores como insatisfação com o tutor; dificuldade 
de acesso à complexidade das atividades; dificuldade de assimilação da cultura 
inerente à falha na elaboração do curso; expectativas erradas por parte dos alunos; 
tecnologia inadequada, falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente e 
tempo de realizar os estudos (COELHO, 2002; MOORE; KEARSLEY, 2008). 

Facchini (2014) realizou um estudo sobre evasão escolar nos cursos técnicos 
a distância ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo e identificou que a Qualidade de Vida no Trabalho dos professores tutores, bem 
como o perfil do professor tutor influencia na taxa de evasão dos cursos. 

Observando o Censo da Educação a Distância (2013) realizado pela 
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e o Anuário Estatístico de 
Educação Aberta e a Distância (2008), é possível constatar que mesmo com a 
ampliação da oferta desta modalidade que permite flexibilidade ao aluno aumentando 
suas oportunidades de estudo, não se conseguiu evitar a grande taxa de evasão nos 
cursos. 

Para Queiroz (2002), as questões que envolvem o fracasso escolar podem ser 
classificadas em externas ao ambiente escolar (trabalho, desigualdades sociais, a 
própria criança e a família) e intraescolares (a própria escola, a linguagem e o 
professor). 

Almeida (2007) destaca a importância do tema evasão, para a autora, muitos 
alunos que estudam a distância não planejam cumprir todas as atividades ou 
avaliações exigidas, além disso, muitos alunos nem chegam de fato a começarem o 
curso. 

Xenos et al (2002) classificam em três grandes categorias os fatores que levam 
a evasão: (1) fatores internos relacionados às percepções do aluno e seu lócus de 
controle - interno-externo; (2) fatores relativos ao curso e aos tutores; (3) fatores 
relacionados a certas características demográficas dos estudantes, como idade, sexo, 
estado civil, número de filhos, tipo de trabalho ou profissão, entre outras. 

A evasão discente encontrada nos cursos estudados por Facchini (2014) foi 
alta, sendo que três dos quatro cursos possuíam evasão superior a 50%. Os três 
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cursos do eixo tecnológico Gestão e Negócios tiveram evasão de 34%, 61% e 63% e 
o curso do eixo de Tecnologia e Informação teve 74% de evasão discente. 

Segundo o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação – 
Pradime (BRASIL, 2006, p.9):  

A garantia do direito à educação não se resume à provisão de matrícula. 
Devem-se assegurar meios capazes de proporcionar aos alunos condições 
de permanência, aprendizagem e conclusão, conduzindo assim ao aumento 
do nível de escolarização da população. 

Para Formiga, Sá e Barros (2011), o problema da evasão escolar, pode estar 
relacionado com a deficiência da conscientização da cidadania, seja por parte da 
família ou pelo próprio aluno.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo possibilitar que o aluno que 
ingressou no curso a distância expresse sua opinião sobre o que faria com que este 
viesse a desistir do curso, a fim de identificar possíveis problemas antes que o aluno 
venha a evadir. 

 

Aspectos Metodológicos  

Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo quanto aos fins, conforme a 
taxionomia apresentada por Vergara (2000). O estudo foi realizado por meio da 
aplicação de um questionário online para coleta de dados sobre o perfil dos alunos 
que estavam cursando e dos alunos evadidos de dois cursos técnicos a distância do 
governo federal no estado de XXXXXXXX, do eixo tecnológico Gestão e Negócios 
com um ano e meio de duração (três módulos). O instrumento utilizado foi validado 
por Almeida (2007), baseado no estudo de comportamento e atitudes do aluno em 
relação a cursos a distância de Moura-Walter (2006). Neste trabalho foi utilizado parte 
desta coleta de dados realizada no segundo semestre de 2014. A amostra consistiu 
143 pessoas. Tendo como intuito preservar a identidade dos gestores dos cursos 
analisados, optou-se por utilizar letras A e B para identificar cada curso. 

Na abordagem qualitativa, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo da 
questão aberta do instrumento onde os alunos deveriam responder o que fariam os 
mesmos desistirem do curso. Os dados textuais foram tratados por meio da análise 
de conteúdo, segundo pressupostos metodológicos propostos por Bardin (1970, p. 42) 
que designa o termo como: 

... um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

Por meio da técnica de análise de conteúdo foi feita a análise categorial 
temática, segundo Bardin (1970), realizar uma pesquisa categorial significa descobrir 
"núcleos de sentido", desta forma, a unidade de análise é o tema que é definido como 
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uma afirmação sobre um assunto que naturalmente se liberta do texto analisado. Por 
fim as verbalizações foram agrupadas em categorias pelos critérios de semelhança 
dos conteúdos lógica e pertinência. 

 

Resultados e Discussão 

Do grupo de alunos estudado 42,7% estão no Módulo I do curso, 31,5% estão no 
Módulo II, 11,9% estão no Módulo III, 3,5% concluíram o curso e 10,5% desistiram do 
curso. Sendo 37,8% pertencentes ao curso A e 62,2% pertencentes ao curso B. 

Em relação ao gênero, 77,6% são do sexo feminino e 22,4% são do sexo 
masculino; 31,5% são solteiros, 49% são casados, 9,8% são separados/divorciados; 
1,4% são viúvos e 8,4% moram com o companheiro. 

O grupo estudado apresenta uma faixa etária variada, sendo que 31,5% estão 
na faixa etária de 26 a 35 anos, 28,7% possuem de 36 a 45 anos e 26,6% possuem 
mais de 45 anos. 

Em relação ao nível de formação 50,3% possuem somente ensino médio 
completo, 12,6% possuem ensino técnico completo, 30,1% possuem ensino superior 
completo e 7% possuem pós-graduação, sendo 82% do grupo funcionários públicos 
e 59% destes possuem tempo de serviço de até 5 anos. 

De acordo com o contexto de motivos para desistência, os resultados da 
análise contemplaram cinco categorias-síntese: Sobrecarga de trabalho; Problemas 
com a organização do curso; Problemas com a tecnologia; Fatores situacionais e Falta 
de apoio acadêmico. O gráfico 1 apresenta o percentual de respostas do grupo 
estudado para cada categoria. 

As categorias-síntese emergidas foram as mesmas encontradas na pesquisa 
de Almeida (2007), isso evidencia a importância da investigação de tais fatores que 
podem influenciar na evasão dos cursos a distância. 
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Gráfico 1 – Percentual de respostas do grupo estudado por categoria-síntese. 

  

A categoria-síntese 1 se refere à Sobrecarga de trabalho. Esta categoria 
engloba os casos que por causa do excesso de trabalho não conseguem conciliar 
trabalho, família e estudos. Muitos alunos relataram que por acúmulo de trabalho não 
conseguem conciliar os estudos. Alguns descrevem que fazem mais de um curso 
presencial ou a distância. Muitos relataram que além do trabalho, tem problemas 
familiares, por esta razão tem pouco tempo disponível, outros relataram ter cansaço 
físico e mental e por esta razão não conseguem ter disciplina para concluir as tarefas 
que o curso exige. O quadro 1 exibe os temas e verbalizações desta categoria. 

 

Quadro 1- Temas e verbalizações da categoria-síntese 1 

Temas Verbalizações 

Dificuldade em 
conciliar trabalho, 
família e estudos. 

Falta de tempo para 
se dedicar ao curso. 

Cansaço físico e 
mental atrapalham os 
estudos. 

“[...] não queria desistir, mas estou tendo dificuldade com o tempo para fazer 
os exercícios, pois além de trabalhar tenho uma filha de 4 anos, que ainda 
exige muito de mim”. 

“Tenho falta de temo e cansaço por trabalhar fora”. 

“ Não conseguir conciliar com outro curso”. 

“Falta de tempo,de não conseguir assimilar as matérias”. 

“Cansaço, provocado pelo excesso de obrigações: trabalho na escola, 
serviço de casa(família) e curso .” 
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Do grupo que indicou esta categoria como motivo para desistência 77,6% são 
do sexo feminino e 57,1% são casados. 

A pesquisa realizada por Almeida (2007) demonstrou que muitos alunos 
desistiam por comprimirem uma jornada de trabalho extra, muitas vezes com mais de 
13 horas diárias, para poderem suprir as necessidades econômicas pessoais e 
familiares. O Censo EaD (2013) relata que acúmulo de atividade de trabalho é um dos 
três maiores motivos para a evasão em cursos na modalidade EaD, já o primeiro 
motivo é a falta de tempo para estudar e participar do curso. 

A categoria-síntese 2 se refere ao Problemas com a organização do curso. Esta 
categoria engloba os casos em que a organização do curso causa problemas para o 
aluno e influencia na sua desistência. Muitos relataram que a quantidade de atividades 
e o prazo para entrega das mesmas não estão em concordância o que dificulta a 
conclusão das tarefas e acompanhamento do curso. Outros relataram que a escolha 
do material didático e forma como é entregue causa problemas. Alguns descreveram 
que não conseguem comparecer às provas presenciais devido ao dia da aplicação 
das mesmas. O quadro 2 exibe os temas e verbalizações desta categoria. 

 

Quadro 2- Temas e verbalizações da categoria-síntese 2 

Temas Verbalizações 

Problemas com 
prazo de entrega das 
atividades. 

Dificuldades com 
material didático. 

Problemas com dia 
das provas 
presenciais. 

“A quantidade de atividades por um prazo curto, principalmente quando os 
prazos fecham durante o meio da semana, pois no fim de semana se tem 
mais tempo para realizá-los.” 

“Os prazos da entrega de atividades é muito curto e o numero de matérias é 
extenso.” 

“O material didático é de boa qualidade, só senti falta de ter mais acesso ao 
material impresso.” 

“Acho que deveria ter alguns videos principalmente nas matérias de exatas 
e especificas.” 

“Provas em dias da semana, de segunda a sexta.” 

 

 

A dosagem da quantidade de atividades vs. tempo ainda é algo que as 
instituições ofertantes de cursos EaD estão aprimorando, ainda não há um consenso 
acadêmico sobre o tema. Na prática vemos que poucas atividades com muito tempo 
desestimulam os alunos e muitas atividades com pouco tempo para execução provoca 
a evasão. 

Segundo o Censo EaD (2013) a falta de adaptação a metodologia do curso é a 
3ª maior causa de evasão nos cursos pesquisados. 
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A categoria-síntese 3 se refere ao Falta de apoio acadêmico. Esta categoria 
engloba os casos em que a falta de apoio acadêmico pode levar a evasão dos alunos. 
Muitos relataram que a falta apoio, sensibilidade e organização por parte do tutor a 
distância. Outros relataram que o tutor a distância não responde em tempo hábil as 
dúvidas. Alguns descreveram a falta de interação/comunicação por parte do tutor 
resultou na reprovação em alguma disciplina. Outros relataram ainda que alguns 
tutores utilizam a ferramenta bate papo ou chat como meio de interação, mas que se 
sentem constrangidos com as respostas do tutor. O quadro 3 exibe os temas e 
verbalizações desta categoria. 

 

Quadro 3- Temas e verbalizações da categoria-síntese 3 

Temas Verbalizações 

Falta de apoio do 
tutor. 

Falta de feedback por 
parte do tutor. 

Constrangimento ao 
tirar dúvidas com o 
tutor. 

“Falta de maior atenção e explicação do tutor.” 

“A falta de interação com os Tutores.” 

“Demora do feedback, pois em muitas situações fazíamos nossos 
questionamentos com relação a tarefas, venciam-se os prazos da entrega e 
nem sabíamos o que fazer.” 

“A falta de respeito do tutor com opiniões expressadas, penso que se você 
dá uma opinião sobre algo ela não tem que ser questionada para que outras 
pessoas possam ver, isso se torna constrangedor para o aluno.” 

 

Almeida (2007) afirma que: “a falta de apoio administrativo da instituição, 
problemas de desenho do curso e mal desempenho do sistema de tutoria podem 
agravar as dificuldades do aluno adulta que estuda a distância”. A autora explicita que 
quando há interação e apoio entre os colegas o aprendizado é favorecido e a evasão 
tende a diminuir, mas para haver interação o tutor deve criar condições para tal. 

A categoria-síntese 4 se refere ao Problemas com a tecnologia. Esta categoria 
engloba os casos em que as dificuldades em se utilizar a tecnologia podem influenciar 
na desistência do aluno. Muitos relataram ter problemas para entregar as atividades 
do curso em razão de não saber utilizar as tecnologias que o curso utiliza. Outros 
relataram que não conseguem visualizar informações na plataforma. O quadro 4 exibe 
os temas e verbalizações desta categoria. 

 

Quadro 4- Temas e verbalizações da categoria-síntese 4 

Temas Verbalizações 

Dificuldade em 
entregar atividades 
em razão de 
problemas com a 
tecnologia. 

“Dificuldade em realizar alguma atividade que necessite de programas com 
maior conhecimento dos programas na internet.” 

“[..]estou com um pouco de dificuldades para usar os recursos virtuais que o 
curso oferece.” 
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Dificuldades em 
visualizar 
informações na 
plataforma em razão 
de problemas com a 
tecnologia. 

“Quem não sabe enviar arquivos, tem uma dificuldade muito grande no 
curso.” 

“Dificuldades na parte de informática. Faço as atividades que os tutores 
pedem, me dão nota não aparece para mim, fiz prova no polo, sei que tinha 
acertado tudo,enviei e não salvou.” 

 

Embora os cursos analisados tenham disciplina “Ambientação em EaD” e 
“Introdução a Informática” percebe-se que pelos relatos que estes dois componentes 
curriculares não são suficientes. Faz-se necessário mais estudos sobre como o polo 
de apoio presencial poderia auxiliar estes alunos efetivamente. 

Para Almeida (2007) problemas com as tecnologias são relatados com 
recorrência na literatura que trata evasão em cursos EaD. 

A categoria-síntese 5 se refere aos Fatores situacionais. Esta categoria engloba 
os casos em que algum específico pode influenciar na evasão do aluno. Alguns alunos 
relataram que tem problemas com a localização do polo, apontando a distância como 
possível motivo de evasão. Outros apontaram como motivo de desistência problemas 
de saúde deles ou da família. O quadro 5 exibe os temas e verbalizações desta 
categoria. 

 

Quadro 5- Temas e verbalizações da categoria-síntese 5 

Temas Verbalizações 

Problemas com a 
distância do polo. 

Problemas de saúde. 

“O local do polo onde faço o curso e muito longe, pois não tem mais perto.” 

“[..] o polo é longe e estou gravida de 7 meses e dependo de alguem pra me 
levar e nem sempre é possivel.” 

“O motivo que me levou à desistência do curso do foi de doença em família 
durante os estudos [...].” 

 

Tratando de fatores situacionais Carr 1(2000 apud ALMEIDA, 2007, p.138)  
“afirma que os alunos mais velhos, por terem mais obrigações em determinadas 
situações, priorizam as questões familiares, logo nessas circunstâncias tendem a 
desistir dos cursos a distância”. 

O Gráfico 2 exibe a comparação de respostas entre cursos por categoria-
síntese. 

Pode-se notar que existe diferença nas respostas dos alunos com relação aos 
fatores que podem levar à evasão em cada curso. 

                                                 
1 CARR, S. As Distance Learning Comes of Age, the Challenge is Keeping the Students. Chronicle of 
Higher Education. Disponível em: http://chronicle.com/free/v46/i23/23a00101.htm. Acesso em 12 mai 
2006. 
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Em relação à categoria-síntese 1 as respostas dadas pelos alunos estão 
próximas, uma vez que 41% dos alunos do curso A e 40% dos alunos do curso B 
disseram que poderiam desistir por sobrecarga de trabalho. 

É possível observar que existe uma diferença nítida em relação as respostas 
referentes a categoria-síntese 2, 27% dos alunos do curso A relataram que poderiam 
desistir por problemas com a organização do curso, sendo que no curso B 43% dos 
alunos disseram que poderiam desistir por este motivo. 

Em relação as categorias-síntese 3 e 4 as respostas dos alunos de cada curso 
ficaram próximas, sendo que 10% dos alunos do curso A e 8% dos alunos do curso B 
disseram que poderiam desistir por falta de apoio acadêmico e este mesmo percentual 
relatou que poderiam deixar o curso por problemas com as tecnologias. 

Pode-se ainda observar que 12% dos estudantes do curso A e 1% do curso B 
relataram que poderiam abandonar o curso por fatores situacionais. 

 

 

Gráfico 2 –Comparação de respostas entre cursos por categoria-síntese.  

 

Em relação aos alunos desistentes, 66,7% pertencia ao curso A e 33,3% ao 
curso B. Sendo que 50% relataram que desistiram por sobrecarga de trabalho, 25% 
disseram que saíram por problemas com a organização do curso, 6% relataram que 
desistiram por falta de apoio acadêmico, sendo que este mesmo percentual apontou 
que desistiu por problemas com a tecnologia e 13% relataram que saíram do curso 
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por fatores situacionais. 

Conclusão 

Este trabalho demonstrou que os alunos dos cursos a distância estudados possuem 
fatores que fariam os mesmos evadirem que vão de encontro com ao estudo de vários 
autores sobre este tema. 

A maioria dos fatores elencados pelos estudantes como motivadores da evasão 
compreendem problemas de organização e gestão dos cursos, sendo estes: 
Problemas com a organização do curso; Falta de apoio acadêmico e  Problemas com 
a tecnologia. 

É necessário um planejamento apropriado por parte da instituição de ensino 
para que não ocorram frustrações que podem obstruir a aprendizagem do aluno 
levando o mesmo a desistir do curso. Além disso, a utilização das tecnologias 
adequadas e a promoção da comunicação de forma interativa são essenciais para o 
ensino/aprendizagem dos mesmos. 

Sugerimos que através de pesquisas e conversas com os alunos os problemas 
organizacionais e de falta de apoio acadêmico sejam elencados, analisados e 
corrigidos, evitando assim maior evasão.  

Em relação aos problemas com tecnologia é necessário um maior apoio ao 
estudante através de cursos presencias, uma vez que o domínio insuficiente das 
tecnologias de informação e comunicação podem se tornar um obstáculo insuperável 
para alguns alunos inviabilizando esta modalidade de ensino. 

Já em relação a “Sobrecarga de Trabalho” e “Fatores Situacionais” a instituição 
poderia oferecer apoio do núcleo sócio pedagógico para a elaboração de uma agenda 
e roteiro de estudos para estes alunos.  

Trabalhos futuros poderão analisar a evasão por áreas de conhecimentos, 
verificando se os fatores são recorrentes entre as áreas ou se diferenciam. 
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Resumo – A Educação a Distância (EaD) é uma prática educativa que está 
consolidada no mundo. A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) faz 
parte do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e 
oferta o curso de Bacharelado em Administração Pública através da Diretoria de 
Educação a Distância. O processo de formação na modalidade EaD é influenciado 
por uma série de fatores que devem ser considerados. A pesquisa quali-
quantitativa buscou descobrir quais fatores mais influenciam os alunos a 
permanecerem no curso, através da análise do perfil do aluno e dimensões que 
envolvem o contexto deste aluno frequente no final do curso. Como resultado, 
obteve-se um perfil de aluno amadurecido, pertencente à baixa e média classe 
média, responsável, que se relaciona bem com a família, colegas de sala e tutores 
presenciais; que encontraram diversas dificuldades relacionadas aos contextos 
geográficos, logísticos e tecnológicos, mas souberam superá-las, mediante apoio 
da família e motivação para uma vida melhor (profissionalmente e financeiramente) 
após a conclusão do curso. Como sugestão de melhoria, propõe-se a adoção de 
métodos de ensino que atenda as especificidades, maior interação com os 
professores, uso de diversos mecanismos de comunicação, ação política da 
UNEMAT para cobrar melhorias nos acessos aos polos e a implantação da 
Avaliação Institucional no final de cada semestre letivo.  

Palavras-chave: Gestão da Permanência; EaD; UAB; UNEMAT; 

Abstract – The Distance Education course, is an educative practice, which is 
consolidated in the world. The UNEMAT, part of the program PNAP, offers the 
Public Administration, a bachelor course, through Distance Board Education. The 
formation process in the Distance Education course is influenced by a whole series 
of factors that must be considered. This quali-quantitavive research aimed to find 
out which factors are more influence to do the learners remain on course. As a 
result, we obtained a responsible and mature student profile belonging to low class 
and middle class, who relates well with the family, classmates and present tutors; 
that found several difficulties related to the geographical contexts, logistical and 
technological, but they overcame them, thought support of the family and motivation 
for a better life (professional and financial life) after conclusion of the course. As 
suggestion of improvement, we propose the adoption of teaching methods that 
solve the specificities, greater interaction with the teachers, the use of various 
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communication mechanisms, UNEMAT’s political action for collect improvements in 
access to the poles and the implementation of the Institutional Evaluation at the end 
of each semester. 

Keywords: Management of permanence; Distance education course; UAB; 
UNEMAT; 

1 Introdução 

Até poucos anos, os cursos de Administração, assim como os demais cursos 
superiores do país, eram ofertados apenas presencialmente. Porém, com o 
acentuado desenvolvimento da tecnologia da informação e o advento da internet, 
vários cursos de graduação e pós-graduação, dentre esses os da área de 
Administração, passaram a ser oferecidos também na modalidade à distância.  

Outro fator que revolucionou a área de aprendizagem foi a democratização do 
ensino. As oportunidades de acesso ao ensino superior têm trazido à tona questões 
novas, haja vista a heterogeneidade de alunos no que concernem as diferenças no 
desempenho, condições socioeconômicas, background cultural, entre outros fatores 
intervenientes na relação ensino-aprendizado. Essas diferenças se acentuam ao 
considerarmos o ensino à distância. Isto porque não somente lidar com a 
diversidade é um desafio para a instituição de ensino, mas, sobretudo a manutenção 
dos vínculos entre instituição e discentes. Tomando como base os desafios advindos 
da interculturalidade na educação à distância, este trabalho ingressa na pesquisa 
sobre os fatores que influenciam na permanência do aluno virtual no ensino superior. 

Para ampliar a compreensão sobre os fatores influenciadores do processo de 
evasão na formação de administradores públicos no contexto da educação à 
distância, surgiu o interesse em desenvolver um estudo que respondesse a seguinte 
questão: quais os fatores que motivam as pessoas a permanecerem no curso de 
Bacharelado em Administração Pública? Para a realização da pesquisa buscou-se 
como objetivo geral descobrir quais os fatores que motivam as pessoas a 
permanecerem no curso de bacharelado em administração pública. Algumas 
questões desdobraram-se como objetivos específicos para estudo: descrever qual é 
o perfil socioeconômico dos alunos do curso de bacharelado em administração 
pública da UAB/UNEMAT; analisar se esse perfil tem influencia na permanência ou 
evasão; examinar os fatores que motivaram-lhes a escolher e ingressar no curso; 
compreender dentro das cinco dimensões, quais os fatores mais significativos para 
permanência ou evasão do aluno.  

Este estudo mostra-se relevante devido à sua contribuição prática e social. A 
identificação do perfil socioeconômico do aluno virtual de bacharelado em 
administração pública, assim como das relações existentes entre as diferenças 
individuais e do estado de motivação dos alunos inseridos nesse contexto permitirá a 
visualização e compreensão da interferência de fatores mediadores da 
aprendizagem em ambiente virtual, podendo assim contribuir para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos cursos nesse formato, bem como gerar 
melhorias no ensino e na formação do administrador público. 
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2 Fundamentação teórica 

A Educação a Distância (EaD) é uma prática que já está consolidada no mundo 
ocidental há muitos anos. No Brasil, por muito tempo acreditou-se que não era 
possível fazer ensino regular à distância, o que ocasionou um represamento da EaD 
no país. Todavia, ainda que a EaD não seja a modalidade predominante no ensino 
brasileiro, ela já se faz presente no processo educacional, tanto em instituições 
públicas quanto privadas (SARTORI, 2002, p. 38). 

Laruccia, Almeida e Ruiz (2010) destacam que a educação a distância tem 
ocupado um lugar expressivo na sociedade do conhecimento. O número de cursos a 
distância em nível de graduação e pós-graduação universitária vêm crescendo no 
Brasil, onde as matrículas de graduação EaD (incluindo cursos de licenciatura, 
bacharelado e tecnológicos) correspondem a 15,83% do total de cursos de nível 
superior oferecidos (MEC/INEP, 2012)1.  

Convém destacar, que o processo de formação na modalidade à distância é 
influenciado por uma série de fatores,tais como: perfil e características intrínsecas ao 
aluno, metodologia utilizada no curso, a estrutura e a organização do ambiente 
virtual e relação do aluno com os demais agentes envolvidos no processo de 
aprendizagem. Nesse cenário, compreender o sistema de ensino-aprendizagem e 
conhecer o perfil do aluno inserido nesta modalidade de ensino são aspectos 
fundamentais para o avanço da Educação à Distância. 

Os alunos que estudam na modalidade à distância têm diversas formações e 
necessidades, origens em variados grupos socioeconômicos, diferentes idades e 
compromissos familiares. Conhecer o perfil e o estilo de aprendizagem, incluindo 
anseios, motivações e limitações, do aluno que opta por esta modalidade, abre 
possibilidades de se adequar o planejamento e a didática do ensino às 
necessidades dos envolvidos. 

Na Educação a Distância, as fontes de incentivo devem ser uma constante, onde 

pressupõe-se o uso da mídia e estando os alunos e professores distantes uns dos 

outros. As interações são possíveis, não somente porque elas permitem o acesso ao 

aluno para receber a informação, mas também porque proporcionam a participação 

nas demais interações. (BOLZAN, 1998, p.26). 

Vygotsky (1993) destaca que o aprendizado depende da interação dos 
indivíduos envolvidos no processo, ou seja, a aprendizagem envolve a interação 
social. Para o autor, o ser humano cresce em um ambiente social e o seu 
desenvolvimento está associado à interação com outras pessoas. Dewey (1973, p. 
23) corrobora, afirmando que “[...] toda educação é social, sendo, como é, uma 
participação, uma conquista de um modo de agir comum.”. 

Devido a pressões internas como o desejo de aumentar a satisfação no 
trabalho, de maximizar a autoestima e melhorar a qualidade de vida, o aprendiz 

                                                 
1
 MEC/INEP. Censo da educação superior 2012: resumo técnico. Brasília, 2014. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/resumo_tecnico_censo_educacao_su
perior_2012.pdf>. Acesso em: 6/ jul. 2015. 
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adulto apresenta-se mais motivado para aprender. Embora não se desconsidere as 
motivações externas como uma melhor opção de emprego, aumento salarial, 
promoção de cargo, entre outros, evidencia-se que, no adulto, as motivações 
internas são as mais significativas. Wlodowski (1985, apud KNOWLES; HORTON; 
SWANSON, 2011, p. 199), definem que: 

“[...] o que move um aprendiz adulto a se motivar para aprender é a soma de quatro 

fatores: (1) ter sucesso na aprendizagem; (2) ter a sensação de que está aprendendo 

aquilo que ele mesmo escolheu aprender; (3) buscar aprender algo que ele valoriza; 

e (4) a aprendizagem é vista como uma experiência de prazer.”. 

A teoria da expectativa de Vroom (1995, apud KNOWLES; HORTON; 
SWANSON, 2011, p. 200), tratada como a teoria clássica da motivação de adultos 
no ambiente de trabalho, baseia-se em três fatores “[...] (1) o valor colocado no 
resultado; (2) a probabilidade de que os resultados serão alcançados, dado que 
certos resultados aconteçam; e (3) a crença que uma pessoa tem de que um 
determinado esforço levará a resultados que serão recompensadores.”. 

De acordo com Cislaghi (2008), a permanência é a situação na qual o 
estudante mantém interesse, a motivação e encontra na IES as condições que 
considera essenciais para permanecer frequentando regularmente o curso de 
graduação no qual ingressou. Verifica-se que as questões de ordem acadêmica, as 
expectativas do aluno em relação à sua formação e a própria integração do 
estudante com a instituição constituem, na maioria das vezes, os principais fatores 
que podem desestimular o investimento (de tempo ou financeiro) do aluno para 
conclusão do curso. Ou seja, ele acredita que o custo benefício do “sacrifício” para 
obter um diploma superior na carreira escolhida não vale mais a pena. 

Com a perspectiva de ampliar o número de egressos no ensino superior, o 
governo tem desenvolvido diversas iniciativas, dentre essas elenca-se o Programa 
Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), que objetiva ofertar 
cursos gratuitos na área de Administração, em níveis de graduação e pós-graduação 
por meio do ensino à distância (CAPES, 2011)2.  

Todavia, um dos problemas enfrentados no cumprimento dessa meta é a 
evasão que, diga-se, é um problema generalizado. As perdas de alunos que iniciam, 
mas não terminam seus cursos, têm reflexos sociais, acadêmicos e econômicos. O 
problema é maior quando se considera a ociosidade de professores, funcionários, 
equipamentos e estrutura física. São comuns relatos de gestores educacionais de 
que os motivos da evasão estão centrados em problemas financeiros e acadêmicos. 

Estudos já divulgados de evasão (PEIXOTO; BRAGA, 1998; SILVA FILHO, et 
al., 2007) indicam que acadêmicos evadem por dificuldades relacionadas a 
relacionamentos, geografia, logística e comportamento. Estas dificuldades são tão 
ou mais maléficas para a permanência do acadêmico na instituição quanto as 
financeiras e acadêmicas. 

                                                 
2
 CAPES. Programa Nacional de Administração Pública-PNAP. Brasília, 2011. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap . Acesso em: 2 ago. 2014. 

http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap
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Em termos de contribuição científica, observa-se que embora a modalidade 
de educação a distância tenha evidenciado ano a ano seu intenso crescimento, e 
que a mesma já venha sendo tratada enquanto tema de pesquisa científica, são 
poucos os estudos que abordam políticas de gestão da permanência dessa 
modalidade de ensino alinhadas à abordagem possivelmente andragógica; que dê 
atenção aos objetivos e propósitos para o aprendizado e as particularidades 
contextuais, incluindo as diferenças individuais e situacionais, mantendo a motivação 
e o foco na qualidade do aprendizado. Por gestão da permanência entende-se o 
trabalho centrado no relacionamento e em condições que permitam que o 
acadêmico sinta e faça parte do processo educacional como um todo. 

3 Metodologia 

A metodologia empregada na pesquisa é de natureza quali-quantitativa, uma vez 
que utiliza dos instrumentos teóricos e análise de dados descritivos em conjunto com 
o levantamento estatístico e estudo de frequência dos índices de evasão dos 
discentes da Instituição Estadual (IE) investigada. 

A pesquisa tem postura multidisciplinar, utilizando diferentes abordagens 
teórico-científicas. A pesquisa está inserida no contexto dos fenômenos sociais e 
este é constituído de inter-relações complexas, e por isso exige do investigador 
diferentes estratégias que possam contribuir para a compreensão das implicações 
com a realidade e com os grupos sociais. Utilizou-se como objeto de pesquisa os 
discentes matriculados nas turmas 2012/1 e 2012/2 no curso de Bacharelado em 
Administração Pública oferecido pela Universidade Estadual do Mato Grosso 
(UNEMAT). A população compreende o total de 832 alunos que estão matriculados 
no sistema acadêmico no semestre letivo de 2015/1 e ativos no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA). A amostra não probabilística foi de 183 alunos, sendo o 
mínimo de oito participantes por polo (com o mínimo quatro de cada gênero).  A 
pesquisa foi desenvolvida em três etapas.  

A primeira etapa consistiu na revisão da literatura, a fim de levantar as 
produções acadêmicas que têm sido desenvolvidas. Movido pela busca do 
conhecimento já construído relacionados ao tema deste estudo, foi realizado um 
levantamento bibliográfico junto ao Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através da utilização das 
palavras-chave: “Gestão da Permanência no Ensino Superior”, “Permanência em 
EaD”, “Fatores de Motivação no EaD”. A segunda etapa consistiu na aplicação dos 
questionários, mesclando questões abertas e fechadas para identificação dos 
fatores motivadores da permanência elaborado em conformidade com os objetivos 
propostos. Os dados serviram para identificar as percepções dos alunos quanto ao 
contexto pessoal, institucional, geográfico, logístico e tecnológico dos quais estão 
inseridos. A terceira etapa consiste na proposição de intervenção/melhoria para a 
gestão da Universidade do Estado de Mato Grosso. A análise das respostas abertas 
foi realizada por meio de um processo de categorização e de uma operação de 
classificação dos elementos constitutivos do conjunto de dados segundo os 
procedimentos de análise de conteúdo de Bardin (2011). 
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4 Resultados e Análise dos Dados 

A UNEMAT faz parte do PNAP desde 2010, ofertando o curso de graduação em 
administração pública e as pós-graduações em gestão pública, gestão municipal e 
gestão em saúde. No curso de administração pública da UAB/UNEMAT o número de 
alunos evadidos é significativo, representando um valor aproximado de 20% a 46%, 
dependendo do polo e turma. A evasão, contraponto da permanência, ocorre mais 
acentuadamente nos três semestres iniciais do curso e depois se estabiliza. 

O curso de bacharelado em administração pública é ofertado em 48 
instituições de ensino superior por todo país. Tem como objetivo geral formar 
profissionais com amplo conhecimento de administração pública, capazes de 
atuarem no âmbito federal, estadual e municipal, administrando com competência as 
organizações governamentais ou não. O público-alvo do curso de administração 
pública são pessoas que residem nas regiões dos municípios polos de apoio 
presencial do curso de administração pública da UAB, que exerçam ou não função 
ou cargo público. Os alunos são selecionados por processo seletivo tipo vestibular, 
organizado pela UNEMAT. Atualmente o curso é ofertado em 11 polos de apoio 
presencial em Mato Grosso, conforme discriminado na tabela 1. 

 
Tabela 1 
Ingressantes no curso de Bacharelado em Administração Pública – Vagas 
ofertadas/preenchidas no vestibular por semestre letivo de ingresso. 

Polos 
1ª Turma 
2010/2 

2ª Turma 
2012/1 

3ª Turma 
2012/2 

4ª Turma 
2014/1 

5ª Turma 
2014/2 

Alto Araguaia 75/75 100/100 100/100  50/50 
Arenápolis    50/50  
Campo Verde    50/50  
Colíder   50/50  50/50 
Comodoro    50/50 50/50 
Guarantã do Norte 75/75 100/100 100/100   
Jauru 75/75 100/100 100/100  50/50 
Juara 75/75 100/100 100/100   
Juína   50/50  50/50 
Pontes e Lacerda 75/75 100/100 100/100  50/50 
Sapezal    50/50 50/50 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SISUAB/CAPES. Dados acessados em 15/09/2014. 

O curso em estudo possui 1.650 alunos matriculados e aproximadamente 
1.248 alunos frequentes. Nota-se dentre os matriculados, uma evasão aproximada 
de 402 alunos, o que corresponde a 24,36% (dados dos autores com base nas 
desistências dos alunos registradas no SISUAB). Esse valor é relativamente alto, se 
comparado com os dados do CensoEaD.BR3, onde consta uma evasão média em 
diferentes cursos EaD de 11,74%. 

Em média, cada polo atende cerca de 10 cidades circunvizinhas. Conforme 

                                                 

3 CENSO EAD.BR. Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2012Curitiba: Ibpex, 
2013. Disponível em: http://www.abed.org.br/censoead/censoEAD.BR_2012_pt.pdf. Acesso em: 
1ºmaio 2015 

http://www.abed.org.br/censoead/censoEAD.BR_2012_pt.pdf
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dados coletados no Sistema Acadêmico do curso, aproximadamente 54,39% dos 
alunos que fizeram a matrícula inicial são da cidade polo; 38,25% são de cidades 
circunvizinhas ao polo e estão no estado de Mato Grosso e 7,37% residem em 
cidades próximas ao polo, mas fora do Estado de Mato Grosso. O estudo se 
concentrará nas turmas ingressantes em 2012/1 e 2012/2. A fim de contextualizar o 
ambiente em estudo, demonstra-se na tabela 2 um panorama dos polos estudados. 

Nota-se que os polos situam-se em pequenas cidades com um IDH médio-
alto e com pelo menos uma IES além da UNEMAT. Apesar de serem cidades 
pequenas e ruralizadas, possuem uma infraestrutura suficiente para comportar a 
demanda por ensino superior. Todas estas cidades possuem alguma vinculação com 
a atividade rural/agrícola/agropecuária, seja por produção, armazenamento ou 
escoamento. O fato de constarem outras IES na cidade polo, poderia influenciar 
algumas desistências, pois ofertam cursos mais voltados para a formação geral em 
administração ou mesmo na área agrícola/agropecuária. 

 
Tabela 2 
Panorama dos Polos de Apoio Presencial ofertantes do curso de Bacharelado em 
Administração Pública da UAB/UNEMAT. 

Polos 
População 
Estimada 

2014 
IDH - M 

Quantidade de 
IES 

Pública/Particular 

Instalações 
Físicas / 
Polo 

Instalações 
Tecnológicas 

/ Polo 

Alto Araguaia 17.168 0,704 alto 2 / 3 Ótimo Ruim 
Colíder 31.707 0,713 alto 2 / 5 Ótimo Ruim 
Guarantã do Norte 33.632 0,703 alto 2 / 2 Bom Ruim 
Jauru 9.482 0,673 médio 2 / 0 Ótimo Regular 
Juara 33.483 0,682 médio 4 / 3 Bom Regular 
Juína 39.640 0,716 alto 3 / 7 Ruim Péssimo 
Pontes e Lacerda 42.924 0,703 médio 3 / 2 Regular Regular 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no SISUAB/CAPES
4
.  

O questionário foi disponibilizado eletronicamente por meio do AVA entre os 
dias 11 a 23/06/2015. Os polos disponibilizaram computadores com acesso à 
internet e os tutores presenciais auxiliaram na aplicação, em especial no dia 
14/06/2015, quando houve atividades presenciais nos polos. Dos 832 alunos 
matriculados ativos das turmas 2012/1 e 2012/2, 183 participaram da pesquisa.  

4.1 Perfil socioeconômico 

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos 183 participantes da pesquisa. Convém 
ressaltar a baixa adesão relativa do polo de Alto Araguaia pela ausência dos tutores 

                                                 

4 Dados acessados em 15/09/2014.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2014 – 
População estimada para 01/07/2014. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
Índice de Desenvolvimento Humano para os Municípios IDH-M em 2013. Sistema eletrônico de 
acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil (e-MEC) em 2015. 
Instalações Físicas e Tecnológicas dos polos: observação dos autores. Escala: Ótimo; Bom; 
Regular; Ruim; Péssimo. 
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presenciais para aplicação. Os polos de Colíder e Juína possuem apenas uma turma 
(2012/2) contemplada neste estudo e por isso apresentam uma participação menor 
em relação aos outros polos. Outro dado importante a se destacar é quanto ao 
gênero. Na época da matrícula inicial constavam uma média de 55% alunas e 45% 
alunos. Na pesquisa obteve-se o resultado de 69,90% participantes do gênero 
feminino e 30,10% do gênero masculino. Quanto à faixa etária dos participantes, 
nenhum dos participantes está na faixa de 15 a 19 anos e apenas 13,10% estão 
com até 24 anos5. Outra constatação revela que 59,10% dos participantes estão na 
faixa etária compreendida entre 25 a 39 anos. Tal informação destaca um perfil de 
aluno do tipo adulto, em teoria, mais responsável e amadurecido. 

 
 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos participantes da pesquisa por polo. 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 

Quanto à renda familiar média aproximada dos alunos, conforme gráfico 2, 
que 57,92% dos alunos possuem renda familiar compreendida no intervalo de R$ 
1.484,01 a R$ 4.681,00 (equivalente a aproximadamente 1,88 a 5,94 salários 
mínimos em vigência)6. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisas (ABEP, 2014)7, estes alunos pertenceriam à “baixa classe média” e 
“média classe média”, fator este significante na busca da melhoria da renda familiar 
através da qualificação profissional. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Renda familiar média aproximada dos alunos. 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 

                                                 
5
 O IBGE (1999) reconhece o público jovem na escala de 14 a 24 anos. 

6
 Salário mínimo vigente em Abril de 2015, no valor de R$ 788,00.  

7
 Classificação disponível em: http://www.abep.org/Servicos/Download.aspx?id=01 . 

http://www.abep.org/Servicos/Download.aspx?id=01
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4.2 Dimensão de relacionamentos 

O ser humano somente se torna uma pessoa inteiramente viva quando se relaciona 
com outros, pois tanto uma pessoa isolada, quanto a célula de um organismo vivo, 
não sobrevive. Para Aristóteles (1997), o homem é um animal social. Com a 
pesquisa, notou-se um apoio significativo dos agentes envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, bem como da família. Na tabela 3 consta uma síntese do 
resultado.  

Constata-se que o relacionamento entre os colegas e os tutores presenciais é 
representado como “ótimo” ou “bom” por mais de 90% dos alunos. São pessoas que 
se relacionam cotidianamente ou pelo menos uma vez por mês nos encontros 
presenciais. Quanto aos tutores à distância e professores, a avaliação se enquadrou 
como “bom” ou “regular” por aproximadamente 75% dos entrevistados, sendo que os 
primeiros apresentaram também aproximadamente 7% de rejeição. Por fim, a 
coordenação de curso também teve sua avaliação como “bom” e um equilíbrio entre 
“ótimo” e “regular”. 

 

Tabela 3 
Avaliação dos alunos quanto à dimensão relacionamento com os atores 
envolvidos no processo de Educação a Distância. 

Avaliação 
Atores 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 
Não me 

relaciono 

Colegas de Sala 33,34% 54,64% 9,29% --- --- 2,73% 
Tutores Presenciais 44,81% 48,09% 5,46% --- --- 1,64% 
Tutores a Distância 10,93% 45,90% 29,51% 6,01% 1,09% 6,56% 
Professores 13,66% 52,46% 23,50% 1,64% --- 8,74% 
Coordenação de 
Curso 

21,31% 51,36% 19,13% 1,64% 0,55% 6,01% 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 
 

 

Outro ponto abordado na pesquisa foi quanto a participação da família como 
apoio para permanência no curso. Em geral, apenas seis alunos relataram não 
contar com o apoio da família, em especial por exigir demais a presença do aluno, 
fazendo-o escolher entre dedicar o tempo aos estudos ou a ela. Outros quatro 
alunos relataram ser indiferente o apoio dado pela família como motivação para os 
estudos. O restante mencionou total apoio da família para continuidade dos estudos. 
Além do apoio moral e psicológico, alguns alunos relataram que recebem ajuda 
financeira para continuar os estudos. Os familiares projetam esperanças de que este 
sacrifício trará melhorias no futuro não só no aspecto individual do aluno, mas 
também para sua família. 

Vale ressaltar que, como visto na tabela 2, as cidades são, relativamente, 
pequenas. A associação de número de vagas ofertadas e cidades pequenas faz com 
que o curso contenha uma gama de pessoas da mesma família. Nas turmas é 
comum observar a participação de casais, pais e filhos, primos e tios entre outros 
graus de parentesco. Essa familiaridade, auxilia no compartilhamento de saberes e 
experiências.  
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4.3 Dimensão geográfica 

A dimensão geográfica, contempla os aspectos relativos ao local onde o aluno 
reside, estuda, bem como a distância aproximada de deslocamento. Notou-se que 
54,6% dos alunos não residem na cidade polo e necessitam se deslocar de três a 
seis vezes por semestre para participar dos encontros presenciais. Quanto ao local 
onde residem, 87,4% afirmaram morar em área urbana e destes, 44,8% chegam a 
percorrer até nove quilômetros para ir até o polo participar das atividades. 

Em seguida, 161 alunos relataram ter alguma dificuldade de acesso ao polo. 
Dentre as mais citadas, podemos destacar (em ordem decrescente de 
apontamento): 1 – Distância de onde reside até onde estuda; 2 – Péssimas 
condições das estradas e vias de acesso (buracos, atoleiros ausência ou quebra de 
pontes); 3 – Indisponibilidade ou ausência de transporte coletivo; 4 – 
Indisponibilidade ou ausência de carona; 5 – Falta de condições para permanência 
do aluno no polo ou na cidade polo.  

4.4 Dimensão logística 

A dimensão logística aprofunda a dimensão geográfica, buscando compreender os 
meios que os alunos utilizam para estudar e frequentar o polo. Em geral, os 
municípios não oferecem transporte coletivo. Convém destacar que em alguns casos 
não oferecem nem mesmo para atender a zona rural. Apenas um polo (Juína) fica 
bem afastado do centro da cidade. Os outros seis polos localizam-se no centro ou 
próximo a ele. Ressalta-se que as situações das ruas e avenidas das cidades estão 
em estado intermediário-bom de conservação. Porém a situação das estradas 
(pavimentadas ou não) e pontes é bem precária, em especial por serem em grande 
parte de competência estadual e por estarem sem manutenção adequada a mais de 
três anos (fato este ocasionado pela priorização das obras da copa em 2014). As 
rodovias federais estão em estado bom ou ótimo de conservação, porém 
apresentam um grande fluxo de veículos que escoam a produção agrícola. 

O gráfico 3 ilustra o meio de transporte utilizado pelos alunos para ir ao polo. 
O mais utilizado é o carro próprio (ou da família), correspondendo a 
aproximadamente 32%, seguido de motocicleta/motoneta (aproximadamente 28%). 
A carona de carro ou motocicleta/motoneta representa aproximadamente 19%.  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Meios de locomoção dos alunos para irem até o polo. 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 
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Neste aspecto convém destacar a correlação com o fator relacionamento, 
pois alguns alunos relataram que tinham muita dificuldade de deslocar até o polo no 
início do curso, e à medida que as etapas eram concluídas, as amizades se 
consolidavam e o auxílio por meio de carona se efetivava. 

4.5 Dimensão comportamental 

Esta dimensão abordou questões relacionadas com as razões mais influenciadoras 
para permanência dos alunos. Perguntou-se aos alunos se, em algum momento no 
curso, pensaram em abandonar. A pergunta foi aberta e as respostas foram 
agrupadas em ordem decrescente de rateio, conforme demonstrado na tabela 4. 
Nota-se que aproximadamente 35% dos alunos não pensaram em desistir do curso. 
Porém, quase 65% apresentaram uma razão pela qual poderiam ter desistido do 
curso. Essa dificuldade foi vencida e fez com que o aluno se sentisse incluído no 
contexto educacional. 

 
Tabela 4 
Resposta dos alunos quanto ao pensamento em desistir do curso, agrupadas 
por categoria. Dados reagrupados em ordem decrescente. 

Resposta Agrupada Rateio 

Não 34,97% 
Sim – dificuldade na aprendizagem (tecnológica, forma ou conteúdo) 23,50% 
Sim – problemas familiares ou pessoais 9,84% 
Sim – falta de tempo ou organização para dedicação ao curso 7,65% 
Sim – falta de material de apoio para os estudos 6,56% 
Sim – mas sem uma razão específica 6,56% 
Sim – dificuldade de acesso ao polo 5,46% 
Sim – problemas financeiros 3,28% 
Sim – falta de feedback ou contato com os agentes educadores 2,19% 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 

Este resultado pode ser confrontado com a pergunta, que indagava os alunos, 
quanto a percepção deles sobre a falta da base de estudos do ensino médio para 
acompanhar as disciplinas. O resultado está demonstrado no gráfico 4.  

 
 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Relato quanto à dificuldade da base de estudos do ensino médio. 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 
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A dificuldade de aprendizagem (tecnológica, forma ou conteúdo) está 
relacionada com os alunos que sentiram falta da base de estudos do ensino médio. 
Outro fator que colabora pra isso é a faixa etária dos alunos, pois a maioria concluiu 
o ensino médio: há pelo menos, 10 anos. 

Em seguida, os alunos foram questionados sobre quais os fatores 
motivadores que influenciavam a frequentar o curso. De acordo com a tabela 5, 
nota-se, por ordem decrescente, a obtenção de diploma de nível superior, interesse 
pela área de administração pública e carreira profissional, aperfeiçoamento dos 
conhecimentos e melhoria da situação financeira. Estes quatro fatores condizem 
com que afirmam os autores Knowles, Horton e Swanson (2011), a teoria da 
expectativa de Vroom (1995) e Cislaghi (2008), citados anteriormente. 

 

Tabela 5 
Resposta dos alunos quanto os fatores motivadores para frequentar o curso. 
Dados reagrupados em ordem decrescente. 

Resposta Agrupada Rateio 

Obtenção de um Diploma de Nível Superior 22,95% 
Interesse pela área da Administração Pública e Carreira Profissional 21,86% 
Aperfeiçoar os conhecimentos 19,13% 
Melhora na situação financeira 13,66% 
Apoio da família 4,92% 
Estudar em uma IES pública renomada  4,37% 
Metodologia do curso 3,83% 
Nenhum fator motivador 3,28% 
Agentes envolvidos (professores, tutores e coordenações) 3,28% 
Ocupar o tempo 1,64% 
Acessibilidade ao polo 1,09% 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 
 

Notou-se ainda uma preocupação com o futuro e um sentimento de 
amadurecimento e responsabilidade. Os alunos têm consciência que estão fazendo 
um investimento para o futuro e que a dedicação no curso é fundamental para 
garantir um futuro próspero e que atendam suas expectativas. 

Na tabela 6 foram alocadas as respostas quanto aos fatores desmotivadores 
para os alunos frequentarem o curso. 
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Tabela 6 
Resposta dos alunos quanto os fatores desmotivadores para frequentar o 
curso. Dados reagrupados em ordem decrescente. 

Resposta Agrupada Rateio 

Nenhum fator desmotivador 21,31% 
Acesso e locomoção até o polo 20,22% 
Demora ou ausência de feedback de professores e/ou tutores EaD 12,57% 
Poucas atividades presenciais 8,74% 
Falta de tempo para dedicar aos estudos 8,20% 
Estudar sozinho 4,92% 
Problemas pessoais 4,37% 
Dificuldade com o uso da tecnologia 3,28% 
Falta de livros e materiais impressos 2,73% 
Falta de base de estudo do ensino médio 2,73% 
Alto nível das provas e atividades 2,73% 
Dificuldade na orientação de TCC 2,19% 
Dificuldade com a inconstância da internet 2,19% 
Problema de relacionamento entre colegas e/ou tutores presenciais 2,19% 
Desinteresse para atuar na área da formação 1,64% 

Fonte: Dados coletados pelos autores mediante questionário eletrônico. 

4.6 Dimensão tecnológica 

A dimensão tecnológica abrange os fatores ligados ao uso da informática e suas 
tecnologias. A tecnologia pode, em alguns casos, desmotivar o aluno a continuar o 
curso. Na tabela 6 apenas 3,28% dos alunos apontaram alguma dificuldade com o 
uso das tecnologias. Pelo fato de estarem concluindo o curso, possivelmente já 
sanaram essa dificuldade. Se essa pesquisa for repetida no primeiro semestre (para 
os ingressantes), provavelmente esta dificuldade será mais acentuada. Apresenta-se 
a seguir os resultados compilados da dimensão tecnológica. 

Inicialmente foi perguntado aos alunos se tinham dificuldades em usar o 
computador. Aproximadamente, 61% disseram não ter nenhuma dificuldade, 15% 
informaram ter dificuldade no início do curso, mas agora está superado, 20% 
disseram ter pouca experiência no uso do computador e que possuem dificuldades e 
4% alegaram ter dificuldades relacionadas ao AVA. 

Questionados, se sentiam defasados tecnologicamente, 32,23% disseram que 
sim e 67,77% disseram que não. Perguntados, se o polo propicia acesso aos 
computadores e a internet, 34,78% disseram que sim e que fazem uso, 28,70% 
disseram que sim, mas não fazem uso deles, 21,74% alegaram não saber, pois não 
fazem uso deles e 14,78% responderam que não ou as vezes, pois nem sempre 
funcionam. Por fim, perguntou-se aos alunos se eles acreditavam que as 
ferramentas tecnológicas facilitam a comunicação e aprendizagem. Quase por 
unanimidade disseram que sim, representando 98,21%. 

5 Considerações Finais 

Diante da análise realizada, é possível fazer algumas inferências e esboçar 
alternativas. A educação à distância exige métodos e metodologias de ensino 
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desenvolvidos para atender as especificidades. Estabelecer um único modelo de 
ensino para atender públicos diferenciados é complexo e restringe o aprendizado. 
Em vez de pensar em uma única e melhor maneira de ensinar, deve-se pensar nas 
várias formas de ensinar, garantindo o atendimento das especificidades de cada 
local. Para tanto, o PNAP deveria possibilitar adequações a cada gestão de curso, 
mediante a realidade cultural, geográfica e socioeconômica. 

A pouca possibilidade de interação entre aluno e professor em aula também 
dificulta o aprendizado. Isto poderia ser suprido se houvesse apenas um tutor (o 
presencial) e este fosse formado na área e atendesse as dúvidas dos alunos 
diretamente, intermediando o canal com o professor. Existe certa dificuldade de 
encontrar nos polos onde funcionam os cursos estudados esse profissional formado 
na área e que atenda os requisitos de contratação exigidos pela CAPES, porém com 
a colação de grau da primeira turma, esse obstáculo deve ser vencido. Além disso, 
deveria haver uma melhora na tecnologia usada nas aulas ao vivo, pois a que está 
em uso é precária e de baixa qualidade. 

O EaD exige elevada capacidade de autonomia e determinação acadêmica 
de estudos pelo aluno. O apoio da família é fundamental para a continuidade dos 
estudos. Estudar consome as energias e a família exerce o papel de “carregador das 
baterias”, metaforicamente expressando. Além da família, os colegas de sala e 
tutores presenciais também podem auxiliar ou suprir a carência afetiva de alguns 
alunos. As relações sociais são fundamentais para a constituição do sujeito.  

Dentre os fatores que mais motivam os alunos a permanecerem no curso, 
constatou-se o apoio da família e dos agentes envolvidos, a expectativa da melhoria 
das condições financeiras após a conclusão do curso, a obtenção de um diploma de 
nível superior e o reconhecimento das pessoas próximas pelo esforço dedicado, que 
reconhecem o aluno concluinte como um vencedor, apto a integrar uma classe mais 
elevada da sociedade. O prestígio de estudar em uma IES pública e reconhecida 
nacionalmente e a área de atuação também foram fatores decisivos para 
permanência dos alunos.  

A permanência requer ainda, competência docente elevada e que saiba 
diferenciar o ensino presencial do ensino EaD. Por meio de capacitações, os 
docentes são treinados a lidar com as especificidades desta metodologia de ensino. 
Porém muitos não conseguem se adaptar e acabam, por segurança, voltando ao 
método de ensino presencial. Além isso, notou-se também relatos de alunos que 
percebem a dificuldade do professor em lidar com a tecnologia ou que desacreditam 
ou fazem pouco caso dessa forma de ensino. Ministram aula pelo provimento da 
bolsa de fomento e não porque acreditam no EaD. A diversidade de mecanismos de 
comunicação dos tutores com os alunos favorecem o aprendizado e diminuem a 
dependência do professor. Os alunos utilizam além do AVA, redes sociais e estas 
auxiliam na troca de experiências e conhecimento. Os materiais didáticos elaborados 
pelo PNAP, bem como disponibilidade de tecnologias avançadas favorecem a 
aprendizagem. Porém, a falta de disponibilidade desses materiais impressos foi 
relatado como problema de aprendizado pelos alunos. 
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Outro ponto a se considerar é quanto ao acesso ao polo. Diversos alunos 
relataram problemas de acesso e mobilidade ao polo. Estradas esburacadas, pontes 
caídas, vias interditadas por excesso de chuvas e falta de transporte coletivo foram 
os problemas mais comuns. A resolução desses problemas cabe aos gestores 
governamentais. Recomenda-se, por fim, a implantação de uma avaliação 
institucional para o curso, para que os alunos também avaliem a estrutura de ensino 
e a gestão e possam fazer sugestões para a tomada de decisão e para as 
capacitações de docentes e tutores. 
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Resumo – O presente relato de experiências tem por objetivo efetuar abordagem 
analítica acerca do processo avaliativo numa Instituição de Ensino Superior (IES) 
com a finalidade reconhecer seus cursos de graduação na modalidade a distância. 
Com base na revisão bibliográfica e análise documental, em específico a Portaria 
Normativa 40 do Ministério da Educação, editada em 2007, apresenta-se uma 
reflexão acerca do cumprimento integral ou não das disposições estabelecidas na 
citada norma, com base em levantamento do perfil dos avaliadores dos cursos de 
graduação à distância de uma IES entre 2012 e 2015. Na mesma égide, pretende-
se apresentar indicadores das dimensões avaliadas, coletadas a partir dos 
resultados das avaliações, com o fulcro de proporcionar discussões sobre o 
modelo adotado pelos órgãos externos responsáveis pela condução do processo e, 
paralelamente, municiar a IES de subsídios para o aperfeiçoamento de suas 
práticas institucionais, com vistas a desencadear ações saneadoras capazes de 
refletir positivamente em futuros procedimentos de tal natureza. Como resultados, 
constata-se que o reconhecimento de cursos na modalidade a distância constitui-
se em procedimento complexo que envolve um conjunto de variáveis quantitativas 
e qualitativas que, combinadas, conferem status ao curso e a instituição ofertante, 
ao mesmo tempo reveste-se em um importante instrumento para legitimar a 
eficácia da modalidade a distância na formação discente. 

Palavras-chave: Reconhecimento de cursos. Avaliação. Educação a Distância. 

Abstract – This account of experiences aims to make analytical approach about 
the evaluation process in a higher education institution in order to recognize its 
undergraduate courses in the distance. Based on the literature review and 
document analysis, in particular the Regulatory Decree number 40 of the Ministry of 
Education, published in 2007, presents a reflection on the full compliance or not the 
provisions laid down in this standard, based on a survey profile the evaluators of 
undergraduate courses at a distance of a higher education institution between 2012 
and 2015. In the same intention, they present indicators of the dimensions that are 
measuring objects collected from the results of the evaluations, in order to provide 
discussions on the model adopted by external bodies responsible for conducting 
the process and at the same time equip the institution Higher education grants for 
the improvement of their institutional practices, in order to trigger remedial actions 
that reflect positively in future proceedings of this nature. As a result, it appears that 
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the recognition of courses in the distance is constituted in a complex procedure 
involving quantitative and qualitative variables that, combined, give status to the 
course and the offering institution, while lining up in a major instrument to legitimize 
the effectiveness of the distance mode in student training. 

Keywords: Certification courses. Evaluation. Distance education. 

1. Regulação da educação superior – diretrizes operacionais e perfil dos 
avaliadores 

Os processos de regulação educacionais são caracterizados por um conjunto de 
procedimentos articulados que culminam em atos oficiais promovidos pelo Ministério 
da Educação (MEC), operacionalizados através do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais (Inep-MEC), cuja finalidade é estabelecer um controle eficaz sobre as 
políticas de educação superior, desde a autorização para a oferta de cursos até seu 
respectivo reconhecimento e acompanhamento sistemático.  

A partir desse conceito, o fundamento básico que confere sustentabilidade a 
esses atos é o resultado de avaliações sistemáticas que compõem um Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), objeto da lei n.º 10.861, de 
14 de abril de 2004. De acordo com a lei citada, em seu art. 1º, §1º, o SINAES tem 
por finalidades: 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 
(BRASIL, 2004).  

Nessa perspectiva, a legislação evidencia a necessidade de estabelecer 
parâmetros uniformes e externos às instituições que confiram sua respectiva 
credibilidade perante a sociedade. Conjunturalmente, concentrar dados e 
informações sobre a educação superior é fundamental para se reforçar experiências 
exitosas, diagnosticar eventuais fragilidades e subsidiar a implantação de políticas e 
diretrizes inter/intrainstitucionais que resultem nos princípios finalísticos do SINAES.  

No cenário descrito, o Inep-MEC, autarquia federal vinculada ao MEC, tem 
por missão promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional 
no país, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas 
públicas para a área, dentre outros. Trata-se de um órgão que goza de autonomia 
administrativa e financeira, sendo responsável pela operacionalização do SINAES. 

De acordo com informações extraídas do portal do Inep-MEC, o SINAES é 
composto por três componentes: avaliação institucional, dos cursos e do 
desempenho estudantil. Para cada componente mencionado existe uma série de 
instrumentos avaliativos que permitem traçar um panorama da qualidade da 
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educação superior ofertada no país, observando-se a indissociabilidade das ações 
de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, além de produzir indicadores 
que permitem diagnosticar as deficiências e orientar decisões com base na realidade 
de cursos/instituições. (Inep, 2015).   

O Inep-MEC agrupa os processos de regulação do ensino superior em duas 
categorias, com base no conjunto de resultados provenientes do SINAES: atos 
autorizativos (relacionados aos primeiros atos oficiais associados aos 
cursos/instituições) e atos regulatórios (que se relacionam a continuidade e ao 
monitoramento das condições de oferta dos cursos nas instituições). O quadro 1 
apresenta sinteticamente o conjunto de processos que estão diretamente 
associados aos resultados do SINAES: 

 
PROCESSOS DE REGULAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

Atos autorizativos Atos regulatórios 
 Credenciamento de IES; 
 Autorização/reconhecimento de cursos. 

 Recredenciamento de IES; 
 Renovação de reconhecimento de 

cursos. 

Quadro 1 – Processos de regulação do Ensino Superior. Fonte: Os autores (2015). 

Salienta-se que o art. 14 da lei n.º 10.861/2004 prevê responsabilidades ao 
MEC quanto à regulamentação do SINAES, o que se concretizou por meio da 
Portaria Normativa (PN) n.º 40, editada em 2007 pelo ministro da época (cujo 
documento foi reeditado em 2010 para incorporar atualizações), que descreve todos 
os procedimentos que devem ser observados para os processos de regulação do 
ensino superior. Entretanto, no presente relato de experiências, o objetivo é 
promover recortes e reflexões dos aspectos do documento que intervém 
objetivamente na dinâmica funcional da Educação a Distância. 

O primeiro aspecto a ser observado diz respeito aos requisitos para ser 
avaliador credenciado pelo Inep-MEC e devidamente cadastrado no Banco de 
Avaliadores do SINAES (Basis). De acordo com o art. 17 da Portaria Normativa n.º 
40/2007-MEC:    

 
Art. 17-A O avaliador é um docente da educação superior, membro da 
comunidade universitária que, em nome de seus pares e por delegação do 
MEC, afere a qualidade de instituições e cursos da educação superior. (...) 
Art. 17-C São requisitos para candidatar-se ao Basis:  
I - ser docente inscrito no Cadastro Nacional de Docentes, instituído pela 
Portaria n° 327, de 1º de fevereiro de 2005, portador de titulação 
universitária não inferior a mestre; 
II - comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 3 
(três) anos, em instituição e curso regulares conforme o Cadastro e-MEC; 
III - possuir produção científica nos últimos 3 (três) anos, registrada no 
currículo Lattes; (...) 
Art. 17-D A inscrição de docentes para o Basis será voluntária e se fará em 
módulo próprio do sistema e-MEC. 
§ 1º O candidato a avaliador indicará a sua formação em nível de graduação 
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e de pós-graduação stricto sensu, nos termos das informações contidas no 
Cadastro Nacional de Docentes, que se considera apto a avaliar, 
assinalando, quando a formação ou experiência permitirem, a modalidade a 
distância ou os cursos superiores de tecnologia. (...)  
§ 3º Os candidatos selecionados serão convocados para capacitação 
presencial inicial pelo INEP. 
§ 4º A capacitação será voltada à aplicação dos instrumentos de avaliação, 
devendo ser atualizada na hipótese de modificações substanciais no 
conteúdo desses. (...) 
Art. 17-H A designação de avaliadores para composição da Comissão de 
Avaliação será feita por sorteio eletrônico e será orientada pela diretriz da 
avaliação por pares, assegurando: 
I - a aplicação dos seguintes parâmetros de mérito: (...) 
b) na avaliação de cursos e instituições de EAD, os avaliadores devem ter 
experiência de pelo menos um ano nessa modalidade de educação; 
(BRASIL, MEC, 2007). 

Sintetizando, o(a) candidato(a) a avaliador(a) deverá possuir titulação 
compatível com a área a ser avaliada (no mínimo mestrado), ter sido capacitado pelo 
Inep-MEC, possuir experiência no ensino superior de pelo menos 3 (três) anos e, em 
específico na EaD, de pelo menos 1 (um) ano com a modalidade.  

Em consulta ao curriculum cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq dos 34 
(trinta e quatro) avaliadores que compareceram a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) para efetuar reconhecimento de cursos superiores na 
modalidade à distância, entre 2012 e 2015, constatou-se inicialmente que estes 
avaliadores atendem parcialmente às exigências colocadas na Portaria Normativa 
n.º 40/2007-MEC, uma vez que se registram apenas experiências concentradas em 
pesquisas na modalidade à distância. Experiências em atividades de ensino, 
extensão e/ou gestão em programas de EaD são pontuais e não são colocadas em 
evidência no curriculum lattes dos avaliadores, o que presume um relativo 
desconhecimento das especificidades da EaD quanto à sua dinâmica funcional. 

Os avaliadores que compareceram a IES objeto do presente estudo conta 
com uma média de 7 (sete) anos de experiência em processos de avaliação nos 
parâmetros definidos pelo Inep-MEC, cuja informação foi obtida por meio de 
inferências a partir dos registros de experiências constantes nos curriculum Lattes. 

Por sua vez, o processo avaliativo é sequenciado por etapas que envolvem 
inicialmente a própria instituição em acionar o Inep-MEC, preenchendo e 
protocolando o pedido de abertura do processo de regulação em um sistema de 
informações (e-MEC), inserindo informações institucionais e documentos 
subsidiadores do processo, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional da 
IES, o projeto pedagógico do curso, informações sobre corpo docente e outros 
dados exigidos.  

Após essa etapa, inicia-se a tramitação do processo de regulação e, 
constatada a regularidade das informações, através de despacho favorável da 
Secretaria de Regulação da Educação Superior do MEC, o mesmo é encaminhado 
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para o Inep-MEC para providências operacionais para executar a avaliação in loco, 
cujos avaliadores são definidos por sorteio eletrônico, conforme previsto no art. 17-H 
da Portaria Normativa n.º 40/2007-MEC. 

2. Reconhecimento de cursos à distância em uma IES – descrição do 
processo 

O reconhecimento de curso é um ato autorizativo operacionalizado pelo Inep-MEC 
que visa atestar os padrões de qualidade de um determinado curso de graduação, 
levando em consideração um conjunto de avaliações nas perspectivas da instituição, 
do próprio curso e da formação estudantil. Por sua vez, a renovação do citado 
reconhecimento é caracterizada como um ato regulatório, uma vez que se trata de 
monitoramento periódico das condições de continuidade e regularidade da oferta, 
com base nos parâmetros balizadores do SINAES. 

Após a designação dos avaliadores, mediante sorteio previsto na forma do 
art. 17-H da PN n.º 40/2007-MEC, estes são orientados a contatar a IES para propor 
uma agenda de trabalho contemplando 2 (dois) dias de trabalhos intensos (conforme 
determina o art. 14-C da citada Portaria Normativa), para inspecionar in loco as 
condições institucionais para oferta de cursos superiores de graduação, por meio do 
exame a infraestrutura física, documentação apresentada e coleta de informações 
por meio de reuniões com diversos representantes do segmento institucional 
(dirigentes, funcionários, corpo docente e estudantes). 

Registre-se ainda, por ocasião do contato inicial com a instituição, os 
avaliadores encaminham para as devidas providências uma listagem de documentos 
que a IES deverá disponibilizar durante a inspeção in loco, com ênfase para aqueles 
que permitem uma sondagem prévia dos aspectos organizacionais da IES, suas 
normas de funcionamento, relatórios periódicos de acompanhamento dos cursos, 
bem como aqueles que tracem um perfil do corpo docente atuante no curso objeto 
da avaliação, com ênfase na composição dos órgãos colegiados e núcleos docentes 
estruturantes (NDE). Por oportuno, os avaliadores solicitam espaço físico com toda 
uma infraestrutura tecnológica e material de expediente necessários à condução dos 
trabalhos de inspeção in loco. 

No período que compreende o contato inicial dos avaliadores e a própria visita 
in loco, a IES desenvolve um trabalho de organização interna, separando a 
documentação solicitada e adotando as providências logísticas atinentes ao 
processo, bem como mobiliza dirigentes, corpo técnico, corpo docente e 
representação de estudantes para o momento de avaliação, sem perder de vista a 
realidade na qual as ações pedagógicas e administrativas se inserem.  

A visita dos avaliadores do Inep-MEC na IES inicia-se com um encontro com 
a Administração Central, representantes institucionais da Comissão de Avaliação e 
dirigentes do curso e de EaD. Nesse momento é apresentado um vídeo institucional 
com informações preliminares numa perspectiva macroorganizacional.  
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Durante as 17 visitas in loco, apenas em uma delas os avaliadores 
manifestaram iniciativa quanto ao interesse em conhecer a Plataforma Virtual de 
Aprendizagem utilizada nos cursos na modalidade a distância, enquanto que as 
demais comissões não se ativeram em conhecer a referida estrutura, posto que esta 
é muito específica e, em seus entendimentos, está contemplada na dimensão de 
infraestrutura. 

Em sequência, os avaliadores em caráter reservado produzem um relatório 
circunstanciado acerca das impressões passadas pela IES com fundamento na 
documentação apresentada e na coleta de informações durante a inspeção in loco, 
reportando ao Inep-MEC todas as eventuais divergências detectadas, bem como 
pontuando aspectos que reforçam a expertise institucional em relação ao curso 
avaliado. O instrumento de avaliação, formatado para o registro de informações 
quantitativas e qualitativas da IES e do curso, subsidiam a percepção dos 
avaliadores em três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e 
tutorial e infraestrutura. 

A organização didático-pedagógica é uma dimensão na qual são avaliadas as 
diretrizes institucionais e as políticas internas direcionadas ao curso em avaliação. 
São examinados o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 
do Curso com a finalidade de identificar os princípios que norteiam a formação 
discente do curso ofertado na IES, em articulação com as demandas de formação na 
região na qual a IES está localizada e respectivo impacto social. Nessa dimensão 
estão contemplados ainda os aspectos legais que envolvem as exigências de 
formação acadêmico-profissional. 

Na dimensão do corpo docente e tutorial, os avaliadores observam 
indicadores quantitativos e qualitativos do corpo docente e de tutoria que atua no 
curso avaliado, suas titulações, regimes de trabalho, tempo de experiência 
profissional, produções acadêmicas, atividades de gestão, projetos de pesquisa e 
extensão, além de outros que permitam atestar a qualificação dos agentes e 
envolvimento destes com as demandas do curso, por meio da contabilização do 
tempo dedicado.  

Quanto aos aspectos de infraestrutura, os avaliadores in loco atestam a 
existência de espaços físicos condizentes com a proposta curricular do curso 
(laboratórios, salas-ambiente, insumos, equipamentos), bem como o acervo 
bibliográfico existente no conjunto de bibliotecas compatível com os planos dos 
componentes curriculares e o contingente de estudantes matriculados.  

Após o preenchimento dos formulários de avaliação existentes no módulo do 
sistema próprio do Inep-MEC, no qual os avaliadores registram suas impressões 
qualitativas e quantitativas da IES e do curso, respondendo itens objetivos e 
subjetivos, é determinado um conceito para cada dimensão, variando na escala de 1 
(insuficiente) a 5 (excelente), sendo 3 (aceitável) o conceito mínimo para assegurar a 
continuidade da oferta do curso e do funcionamento da própria instituição. 
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3. Resultados das avaliações de reconhecimento de cursos à distância 
da UFRN – uma discussão sobre as dimensões avaliadas 

A UFRN, IES analisada no presente estudo é credenciada para a oferta de cursos 
na modalidade a distância desde 2005, cuja renovação aconteceu em meados de 
2013. Na atualidade, a referida IES oferta 11 (onze) cursos superiores de graduação 
presentes em 15 (quinze) polos de apoio presenciais no estado de atuação e mais 
06 (seis) polos em estados da federação circunvizinhos. 

Entre 2012 e 2015, a UFRN foi submetida a 17 (dezessete) avaliações in loco 
para fins de reconhecimento dos cursos de graduação na modalidade a distância. 
Desse conjunto, 07 (sete) foram realizadas na sede da universidade e as demais 
foram direcionadas aos polos de apoio presenciais que abrigam atividades 
pedagógicas dos cursos à distância da instituição ofertante, de acordo com as 
disposições do art. 55 da PN n.º 40/2007-MEC, a saber: 

Art. 55. A oferta de curso na modalidade a distância em regime de parceria, 
utilizando polo de apoio presencial credenciado de outra instituição é 
facultada, respeitado o limite da capacidade de atendimento de estudantes 
no polo. 
§ 1º Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos na modalidade a distância em regime de parceria 
deverão informar essa condição, acompanhada dos documentos 
comprobatórios das condições respectivas e demais dados relevantes. 
§ 2º Deverá ser realizada avaliação in loco aos polos da instituição ofertante 
e da instituição parceira, por amostragem, da seguinte forma: 
I - até 5 (cinco) polos, a avaliação in loco será realizada em 1 (um) polo, à 
escolha da SEED; 
II - de 5 (cinco) a 20 (vinte) polos, a avaliação in loco será realizada em 2 
(dois) polos, um deles à escolha da SEED e o segundo, definido por sorteio; 
III- mais de 20 (vinte) polos, a avaliação in loco será realizada em 10% (dez 
por cento) dos polos, um deles à escolha da SEED e os demais, definidos 
por sorteio. 
§ 3º A sede de qualquer das instituições deverá ser computada, caso venha 
a ser utilizada como polo de apoio presencial, observado o art. 45, § 3º. 
(BRASIL, MEC, 2007). 

A PN n.º 40/2007-MEC, em sua edição reformulada de 2010, traz em anexo 
um conjunto de conceitos complementares, no qual se destacam: 

8.8. Núcleo de educação a distância (EAD) - unidade responsável pela 
estruturação da oferta de EAD na instituição, compreendendo as atividades 
educacionais e administrativas, incluídas a criação, gestão e oferta de 
cursos com suporte tecnológico, bem como a administração, produção de 
materiais didáticos e recursos próprios da EAD. Aplica-se, ao Núcleo de 
EAD, para fins regulatórios, no que couber, a disciplina correspondente ao 
campus sede.  
8.9. Polo de apoio presencial de EAD - unidade operacional para o 
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a na modalidade 
de educação a distância. (BRASIL, MEC, 2010) 
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Com base nesse entendimento conceitual, a PN n.º 40/2007-MEC abrange 
nos processos de avaliação o Núcleo de EaD como unidade integrante da sede da 
IES em que o curso é submetido a avaliação no respectivo processo de regulação. 
Por sua vez, os polos são entendidos como unidades descentralizadas e 
compartilhadas com outras IES, mantidos por força de parcerias estabelecidas entre 
os entes federados e o próprio MEC, em razão de programas governamentais 
específicos que regem a modalidade à distância. 

A tabela 1 apresenta uma síntese dos cursos ofertados, agrupados de acordo 
com critérios de afinidade adotados pelo Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). 
 

COLÉGIO 
(adotado pela 

CAPES) 
CURSOS ATIVOS NA IES 

INÍCIO 
EFETIVO DO 
CURSO NA 
UFRN (ano) 

CONCEITOS ATRIBUÍDOS PELOS 
AVALIADORES DO INEP-MEC 
1ª 

avaliação 
(sede) 

2ª 
avaliação 

(polo) 

3ª 
avaliação 

(polo) 
Colégio 01: 
Ciências Exatas, 
Tecnológicas e 
Multidisciplinar 

Física – licenciatura 2005 - 3 - 
Matemática – licenciatura (*) 2005 4 3 3 

Química – licenciatura 2005 4 5 - 

MÉDIA DAS AVALIAÇÕES – colégio 01 4,0 3,7 3,0 

Colégio 02: 
Ciências da Vida 

Ciências Biológicas – 
licenciatura (*) 2007 4 4 3 

Educação Física – 
licenciatura 2012 3 - - 

MÉDIA DAS AVALIAÇÕES – colégio 02 3,5 4,0 3,0 

Colégio 03: 
Humanidades 

Administração Pública – 
bacharelado (*) 2006 4 4 4 

Geografia - licenciatura 2007 - 4 4 
Gestão Pública - tecnólogo 2012 - - - 
História – licenciatura 2012 - - - 
Letras – licenciatura 2012 5 - - 
Pedagogia – licenciatura 2012 4 - - 

MÉDIA DAS AVALIAÇÕES – colégio 03 4,3 4,0 4,0 
MÉDIA INSTITUCIONAL 3,93 3,90 3,33 

(*) Cursos com ciclo de avaliação fechado. 

Tabela 1 – Síntese dos resultados das avaliações de reconhecimento de cursos de 
graduação a distância. Fonte: Os autores (2015). 

Em observância aos dados expostos na tabela 1, percebe-se que dos 11 
cursos em oferta na UFRN, todos foram avaliados, porém apenas 03 completaram o 
ciclo de avaliações exigidos no art. 55 da PN n.º 40/2007-MEC: Matemática (colégio 
01), Ciências Biológicas (colégio 02) e Administração Pública (colégio 03).  

Em termos gerais, os cursos apresentam um comportamento padrão em 
relação aos conceitos atribuídos pelos avaliadores externos, tanto para as 
avaliações da sede quanto dos polos de apoio presenciais. Contudo, os cursos da 
área de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar apresentam resultados 
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abaixo da média institucional quando a avaliação é realizada em polos de apoio 
presenciais, o que revela uma relativa fragilidade do modelo de monitoramento das 
condições gerenciais dos polos, dentro dos parâmetros determinados no instrumento 
avaliativo utilizado pelas comissões designadas pelo Inep-MEC.  

Tal premissa é corroborada nos dados apresentados na tabela 2, que 
apresenta uma comparação entre os conceitos atribuídos pelos avaliadores da 
UFRN enquanto IES investigada, apontando a dimensão infraestrutura como a mais 
fragilizada em termos de avaliação, principalmente quando é considerado o conceito 
atribuído em relação aos polos de apoio presenciais. 

 
Agrupamento dos 
cursos da IES por 

Colégios 
(adotado pela 

CAPES) 

DIMENSÕES AVALIADAS (Médias) 
ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO- 
PEDAGÓGICA 

CORPO DOCENTE E 
TUTORIAL INFRAESTRUTURA 

CONCEITO 
SEDE 

CONCEITO 
POLO 

CONCEITO 
SEDE 

CONCEITO 
POLO 

CONCEITO 
SEDE 

CONCEITO 
POLO 

Colégio 01: 
Ciências Exatas, 
Tecnológicas e 
Multidisciplinar 

4,5 3,6 4,0 3,7 4,5 2,9 

Colégio 02: 
Ciências da Vida 3,6 3,4 4,0 3,9 3,6 2,5 

Colégio 03: 
Humanidades 4,1 4,2 4,4 4,4 4,5 3,7 

MÉDIAS 
INSTITUCIONAIS 4,07 3,73 4,13 4,00 4,20 3,03 

Tabela 2 – Comparação dos conceitos médios atribuídos por dimensão avaliada na 
sede e nos polos que sediam superiores a distância. Fonte: Os autores (2015). 

Considerando os registros da tabela 2, observa-se que os colégios que 
agrupam os cursos de graduação ofertados pela UFRN apresentam um 
comportamento estável quando se avalia a dimensão corpo docente e tutorial. 
Entretanto, o Colégio de Ciências da Vida apresenta os conceitos mais frágeis nas 
dimensões infraestrutura e organização didático-pedagógica se comparados à média 
institucional, em especial na média conceitual atribuída às avaliações realizadas em 
polos de apoio presenciais. Isso é justificado pela necessidade dos cursos de 
graduação nessa área exigirem em seus projetos formativos a existência de espaços 
especializados para atividades práticas, bem como equipamentos, insumos e 
referências de pesquisa atualizados, o que muitas vezes não é disponibilizado em 
quantidade suficiente, seja na própria sede ou nos polos presenciais. 

4. Considerações finais 
Os processos de regulação da educação superior no país são realizados por meio 
de uma metodologia semi-descentralizada, envolvendo a atuação das IES (como 
interessadas em conferir uma certificação aos seus cursos, até mesmo por exigência 
legal), do Inep-MEC (como órgão operacional com competências para executar os 
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procedimentos, visando a imparcialidade da avaliação) e do próprio MEC (como 
responsável pela representação do poder do Estado em assegurar a qualidade da 
formação educacional como um todo). 

As avaliações conduzidas pelo Inep-MEC, cujos instrumentos abrangem 
questões quantitativas e qualitativas, buscam traçar um diagnóstico da organização 
didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura das IES para a oferta 
contínua de cursos de graduação. Todavia, considerando que o modelo didático-
pedagógico de EaD vigente é pautado no uso de tecnologias digitais de informação 
e comunicação, a dimensão infraestrutura constante nos instrumentos de avaliação 
deveria contemplar de forma mais incisiva a questão da qualidade do material 
disponibilizado nos ambientes virtuais de aprendizagem, bem como suas respectivas 
funcionalidades de interação entre os agentes envolvidos no processo de formação. 

Em específico a EaD, observa-se que os procedimentos operacionais tornam-
se mais complexos na medida em que, além da sede da IES se submeter a 
avaliação, os polos de apoio presenciais também são avaliados e seus resultados 
interferem no conceito global dos cursos, conforme prevê o art. 55 da PN n.º 
40/2007-MEC. Nessa conjuntura, percebe-se que, na dimensão infraestrutura, os 
polos de apoio presenciais não detém instalações apropriadas, espaços específicos 
exigidos/adequados pelos projetos pedagógicos dos cursos ou outros aspectos 
legais que refletem nos resultados das avaliações em que se verifica que, das 10 
avaliações realizadas em polos de apoio presenciais, apenas uma atingiu o conceito 
máximo e 40% registram conceitos abaixo da média institucional. 

Assevera-se, a partir das considerações apresentadas, que a regulação da 
educação superior na modalidade a distância exige um esforço coordenado das 
ações dos sujeitos que a integram, com vistas a assegurar as condições estruturais 
necessárias a uma formação de qualidade ao estudante, que muitas vezes adota o 
conceito das avaliações do SINAES como um dos parâmetros para a escolha do 
curso de graduação da IES que pretende ingressar. Ressalta-se a credibilidade e a 
responsabilidade que as IES detêm do ponto de vista social, na medida em que seus 
cursos de graduação são submetidos a processos externos de avaliação, cujos 
resultados refletem o êxito das práticas que balizam e conferem padrões de 
qualidade e excelência, em especial quando envolve a modalidade a distância. 
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Resumo – A Rede eTec Brasil, inicialmente denominado Sistema eTec Brasil,  
programa do governo federal visando a oferta de cursos técnicos a distância, 
criado no final de 2007 e iniciado em 2008, foi profundamente afetado pela 
alteração da política governamental brasileira em 2015, colocando esse programa 
em cheque, podendo ser extinto, como tantos outros já o foram no passado. 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, 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.O texto defende a institucionalização para que o programa passe a ser 
uma atividade regular e permanente do sistema de educação profissional e 
tecnológico brasileiro. 

Palavras-chave: Políticas públicas, Educação profissional e tecnológica, 
institucionalização.  

Abstract – The Rede eTec Brasil, initially called Sistema eTec Brasil, is a federal 
program aimed to offer technical courses in the modality of distance education, 
created in 2007 and started in 2008, was greatly affected by the change of the 
Brazilian government policy in 2015, putting this program in check, may be extinct, 
like so many others have been in the past. This paper aims to present the current 
scenario and the program's prospects considering its historical evolution and 
ongoing discussions. It makes a qualitative approach, forming an exploratory test, 
also seeking to provoke and deepen the discussion on supply conditions of this 
program as part of public policy in Brazil and presents suggestions for lines of 
action aimed at overcoming the most critical problems perceived. The text defends 
the institutionalization, so that the program should become a regular and permanent 
activity in the Brazilian professional education system. 

Keywords: Public policies, professional and technological education, 
institutionalization. 

 

Introdução 

O programa inicialmente denominado Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - 
eTec Brasil, tem origem no Decreto 6.301 de 12 de dezembro de 2007, 
posteriormente substituído pelo Decreto 7.589 de 26 de outubro de 2011, que criou a  
Rede eTec Brasil, ampliando as possibilidades de oferta e mantendo as 
característica operacionais que vinham sendo praticadas. O programa, inicialmente 
com  a finalidade declarada de ampliar a oferta e democratizar o acesso a cursos 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

2 

técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no País, através da educação a 
distância - EaD (Brasil, 2007), foi ampliado para toda a abrangência da Educação 
Profissional e Tecnológica - EPT (Brasil, 2011), o que permite oferta de cursos de 
nível pós-médio e cursos superiores, principalmente técnicos e de tecnologia e 
também permite incluir instituições além do sistema público como ofertante. Na 
prática vem sendo ofertados cursos de formação técnica subsequentes, que são 
considerados como  de nível 4 na Classificação Internacional Normalizada da 
Educação (Unesco, 2006),  situando-se entre o ensino médio e o superior.  

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, 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 ensaio parte da observação da realidade, identificando o problema 
central, para então buscar seu entendimento e contextualização. Em seguida 
relaciona indicativos e recomendações de estudos e documentos, sempre a partir de 
uma posição pragmática, para apresentar alternativas e apontar possíveis ações 
visando a superação do problema central que deu origem ao trabalho.  

Rede eTec Brasil: histórico e contexto 

Em anos recentes o governo federal brasileiro lançou dois grandes programas de 
educação a distância - EaD, sendo um deles destinado a viabilizar cursos de 
graduação e pós-graduação para formação de professores e gestores públicos, o 
programa Universidade Aberta do Brasil – UAB, e outro para a oferta de cursos 
técnicos de nível médio, o programa Escola Técnica Aberta do Brasil - eTec Brasil, 
com origem no Decreto 6.301 de 12 de dezembro de 2007 (Brasil, 2007).  

Durante os anos seguintes foi organizado o sistema de forma a viabilizar a 
oferta de cursos técnicos a distância que, segundo Relatório de Gestão da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - 
SETEC/MEC (Brasil, 2014b) em 2013, estava sendo realizada por 45 instituições 
federais e 13 instituições estaduais. Os cursos foram organizados em conformidade 
com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, documento que orienta e estabelece 
as condições de oferta desse tipo no país,  com possibilidade de cursos integrados, 
concomitantes e subsequentes, pelas instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica. Na prática foram ofertados cursos do tipo subsequente, 
que pelas características da legislação, têm duração mínima a partir de 800 horas 
em um ano letivo. Em geral os cursos ofertados têm carga horária entre 800 e 1600 
horas, distribuídas entre 1 e 2 anos.  

Em 2011 com a revogação do decreto que criou o Sistema eTec Brasil, 
mudou o nome do programa para Rede eTec Brasil e também sua abrangência, com 
a oferta ampliada para incluir escolas técnicas vinculadas aos sistemas estaduais e 
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para os serviços nacionais de aprendizagem, o chamado Sistema S (Brasil, 2011). 
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, 2015b). Neste cenário, até o momento 
o programa continua a financiar somente a oferta de cursos técnicos subsequentes, 
por instituições públicas.  

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 e que em 
documento recente, não oficial, ainda em fase de discussão, 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 ainda 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). 

A abrangência do sistema de educação profissional e tecnológica - EPT no 
Brasil é reduzida em termos de possibilitar o acesso a 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 tem potencial de representar 
um diferencial de grande importância para o 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 egressos de cursos, no mercado de trabalho e na 
sociedade, como participantes ativos e críticos no processo de desenvolvimento.  

A implantação do Sistema ou Rede eTec Brasil, ocorre em um cenário do 
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sistema de produção que vem passando por grandes transformações nas últimas 
décadas. Pelo modelo taylorista e fordista, eram exigidos do trabalhador atributos 
escolares e culturais de pouca relevância, enquanto o novo modelo requer formação 
técnico-científica básica e acesso a um saber universalizante. Esse novo modelo, 
chamado de toyotismo, neofordismo ou pós-fordismo, mantém elementos de base 
do modelo anterior, constituindo novo estágio de racionalização do trabalho, sem 
modificação de sua lógica de produção. O processo deixa de requerer um 
trabalhador robotizado, que realiza sequencias de operações mecânicas, para 
reclamar um trabalhador que possa executar atividades de abstração, com 
capacidade analítica, que entenda linguagens diversificadas e com capacidade de 
tomar decisões (Preti, 2009).   

Em paralelo, a conjuntura econômica, política e tecnológica tornou favorável a 
implementação da EaD visando ocupar posição instrumental estratégica para dar 
conta das necessidades de qualificação de adultos, com contenção de gastos e com 
a premissa de que o conhecimento pode ser disponibilizado a quem o quiser (Preti, 
2009).  

Rede eTec Brasil: cenário atual 

A base legal das políticas públicas sobre EaD deriva do artigo 80 da Lei de Diretrizes 
e  Bases da Educação - LDBE (Brasil, 1996), onde ressalta-se que a EaD deve ser 
incentivada pelo poder público, em todos os níveis. A realização prática desse 
incentivo, no caso dos cursos técnicos, fez-se pelos decretos acima citados, 
complementada por resoluções e outras normas legais, implementadas pelo  MEC 
através da SETEC e sua estrutura.  

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 2014 com 
dados de 2013, consta cerca de 1 milhão e 700 mil matrículas em cursos técnicos, 
presenciais e a distância, sendo 55% no setor privado e 30% nos sistemas estaduais 
(Brasil, 2014a). Na EaD, o Censo 2013 da ABED (2014) indica 139  cursos técnicos 
em um universo de  1772 cursos, representando somente 7,84% dos cursos e 5,13% 
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, 2013), 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.  Estes dados foram extraídos de 
tabelas que incluem outros programas, sendo que a estrutura das tabelas é a 
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mesma nas duas fontes. Também os valores previstos são os mesmos, enquanto os 
realizados, tem alguns números idênticos e outros diferentes, sendo os da Rede 
eTec que apresentam as maiores divergências. A fonte 3 (Brasil, 2015), um relatório 
de prestação de contas do MEC, indica 69 mil matrículas na Rede eTec Brasil em 
2014, distribuídos em 2.243 polos de apoio presenciais, sendo 10% na região Norte, 
28% na região nordeste, 18% no Centro-Oeste, 28% no Sudeste e 16% no Sul.  
Este mesmo texto apresenta o seguinte comentário:  

"A expansão das ações formativas da educação a distância e sua execução têm como 

principais obstáculos o baixo valor das bolsas de remuneração de pessoal e a 

dificuldade na liberação de limites orçamentários para o atendimento de todas as 

demandas." (Brasil, 2015). 

O texto faz ainda uma referência a restos a pagar, indicando outro problema 
que é a não realização do orçamento, que decorre de dois principais fatores: a 
descentralização tardia e as limitações burocráticas e de pessoal nas instituições 
ofertantes. Na instituição em que o autor atua, em 2013 os recursos foram 
descentralizados em outubro e em 2014 e 2015 em setembro, sendo que em 2015 o 
prazo limite para requisições de compras era o final de agosto, ou seja, o processo é 
inviável na sua origem e requerem procedimentos como registro de preços, que 
pode ser antecipado, porém com limitações como o aumento da burocracia e a 
possibilidade de não fornecimento dos produtos e serviços por decisão de qualquer 
das partes. Essa situação foi especialmente crítica em 2015, onde os atrasos nos 
pagamentos e o aumento da inflação causaram graves entraves nos processos. 
 

Tabela 1 - Vagas previstas e matrículas na Rede eTec Brasil 

 2011 2012 2013 2014 

Vagas Previstas 74.000 150.000 200.000 250.000 

Realizado (Fonte 1) 75.364 134.341 137.012  

Realizado (Fonte 2)  27.159 56.498 103.332 22.152 

Realizado (Fonte 3)    69.000 
Fonte 1: SETEC - Relatório de Gestão (Brasil, 2013) 

Fonte 2: Apresentação do Chefe da SETEC (Barros, 2014b) 

Fonte 3: Prestação de contas Relatório de Gestão Consolidado 2014 (Brasil (2015) 

 

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, 
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 
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necessariamente em agosto, podendo ocorrer em setembro, outubro e até em 
novembro. Dessa forma, as matrículas apresentadas podem representar os 
estudantes do ano anterior, ainda em curso.  

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 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 meta de 
triplicar a formação de nível técnico, prevista no Plano Nacional de Educação 2014-
2024 (Brasil, 2014c) 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 700 mil matrículas em 2013 (Brasil, 2014a), 
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 
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 SAAS - Sistema de Acompanhamento e Avaliações de Cursos, 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. 

O acompanhamento dos aspectos qualitativos e quantitativos da formação 
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técnica no Brasil faz parte de um projeto de observatório desse tipo de formação, 
projeto que está em implementação em um grupo do qual faz parte o autor deste 
texto.  

As contingências aplicadas no ano de 2015, derivadas da política 
governamental, afetou os cursos eTec, pelo atraso no pagamento de bolsas e não 
liberação de recursos, retardando inclusive valores empenhados como restos a 
pagar de 2014. As equipes ficaram meses sem receber as bolsas, as empresas e 
consultores contratados tiveram seus pagamentos postergados e as propostas 
ficaram em espera. Somente um junho uma reunião para revisão dos processos foi 
chamada pelos gestores do programa, sendo a revisão feita em julho e as propostas 
tiveram descentralização a partir de agosto.  Essas restrições e indefinições 
afetaram de forma acentuada o programa, colocando-o em cheque nas instituições, 
com a possibilidade da extinção do mesmo, como tantos outros já o foram no 
passado. Programas vem sendo historicamente tratados como passageiros e 
liquidados conforme o humor das políticas públicas, sendo este mais uma iniciativa 
que tinha grandes perspectivas e que pode ser mais um registro de fracasso 

Situação em 2015 - Carta de Natal 

Durante o ano de 2015, os problemas e riscos percebidos, as restrições, 
atrasos e falta de repasses de recursos, bem como 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, são resumidos a seguir os principais 
aspectos apontados:  

 Criação de um Fórum da Rede eTec Brasil, com representatividade junto ao 
MEC/SETEC, nos moldes do já existente na Universidade Aberta do Brasil - 
UAB; 

 Discussão prévias das propostas existentes, pelo Fórum acima mencionado, 
com a participação das instituições envolvidas e dos coordenadores gerais;  

 Repasse dos recursos relativos ao primeiro semestre de 2015, que na 
ocasião da reunião estavam pendentes; 

 Definição de reajustes dos valores de bolsas, mencionando-se o valor da 
bolsa para tutores, de R$ 765,00, congelado desde 2010; 

 Definição da forma de repasse de recursos para as Instituições Estaduais, 
com transferência tempestiva; 

 Viabilização pela SETEC de Atas de registro de preços, possibilitando adesão 
por parte das instituições;  
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 Repasse de recursos para assistência estudantil, uma vez que o valor atual 
representa 1/4 do valor de estudantes presenciais (quando  existe, pois 
algumas instituições não tem esse repasse); 

 Realização de estudo para viabilizar a inserção dos estudantes eTec no 
orçamento anual; 

 Continuidade da produção de material didático subsidiado pela SETEC; 

 Retomada da produção de materiais didáticos em processo, até a definição 
do modelo de produção/financiamento; 

 Acesso aos materiais didáticos produzidos no âmbito da Rede eTec Brasil, 
por meio de um repositório;  

Estas recomendações, tendo partido de uma iniciativa dos gestores do 
processo nas instituições ofertantes, indicam a premente necessidade de melhorias 
e de acertos no processo, devendo serem consideradas a partir da vivência dos 
atores, buscando aproveitar a experiência adquirida na oferta de cursos e turmas.   

Situação em 2015 - Revisão das propostas 

Após a Carta de Natal, uma reunião das coordenações do eTec foi chamada 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 sequencia e permitiu a continuidade das 
atividades, afetando de forma diferenciada as instituições, mantendo o programa em 
atividade. Com relação a um novo sistema de financiamento, foi apresentado um 
direcionamento para deixar de pagar bolsas pelo sistema atual e adotar os 
procedimentos do bolsa formação, programa já existente e que na prática repassa 
para as instituições toda a gestão financeira, sendo que nos moldes atuais a gestão 
de bolsas é realizada pela SETEC/MEC, com pagamento pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Essa proposta ficou de ser retomada ainda 
em 2015 para possível implantação a partir de 2016. Não foram incluídos na 
proposta ações de institucionalização, sendo somente abordadas as questões 
relativas a bolsas e outras rubricas do processo financeiro. Nesta reunião também foi 
apresentada uma proposta de repositório para o sistema, que soube-se depois que 
teve vida curta, sendo inviabilizada na prática.  

Projeto e institucionalização 

Uma questão relevante que cabe ser discutida aqui, aborda o Sistema eTec com 
relação a sua natureza, se pretende ser um projeto ou um processo. O decreto de 
criação do sistema não esclarece essa questão e não estabelece prazos ou faz 
qualquer indicação de caráter temporal, o que sinaliza um processo. Por outro lado, 
visa instalar uma situação que não é realidade nas instituições públicas de ensino, o 
que sinaliza um projeto, por ser inovador e pretender implantar algo novo. Ainda nos 
objetivos, inclui-se a formação de uma rede de educação profissional a distância no 
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ensino público e essa meta é ampla, inovadora e imprecisa no tempo. Pode-se 
portanto concluir que o decreto de criação do Sistema eTec Brasil dá indicações de 
pretender ser um processo, permanente e portanto institucionalizado no sistema 
público, embora inclua elementos de projeto, ou seja, tem uma caracterização dúbia 
e complexa. No entanto a forma como o sistema vem sendo implantado caracteriza 
mais claramente um projeto, pelos seguintes motivos: 

 O Sistema eTec teve um edital para receber e aprovar candidaturas de 
instituições interessadas, ou seja, constitui uma ação seletiva e voluntária 
no seu início. Por não ser de aplicação geral, esse edital além de situar-se 
no tempo, tem objetivos bem definidos, de ofertar turmas nas instituições 
que se habilitaram para tal; 

 O funcionamento do Sistema eTec ocorre através de planos de trabalho, 
que devem ser submetidos e aprovados anualmente, e que incluem o 
financiamento do sistema. Dessa forma caracterizam ações datadas, com 
começo e fim definidos, com aplicação a situações específicas das 
instituições, o que também caracteriza um projeto; 

Percebe-se um descompasso entre a intenção do decreto de criação do 
sistema com a forma como vem sendo implantado, como se a política de 
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.  

 O termo "institucionalizar" de acordo com o dicionário Aurélio, 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 as ações para institucionalizar alguma coisa.  A institucionalização implica 
em inserir o processo EaD 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, na tramitação dos cursos nas 
unidades de ensino e na sua inserção nos processos internos.   

Trata-se, portanto, de tornar a EaD um processo operacional inserido nas 
atividades da instituição, deixando de ser um programa temporário ou projeto. A 
necessidade da institucionalização parte do modelo adotado no Brasil, até o 
momento obrigatório e exclusivo, que estabelece que cursos a distância devem ser 
ofertados por instituições que atuam no ensino presencial, indicando que no Brasil 
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não pode ser adotado o modelo de universidades abertas, que são instituições que 
ofertam exclusivamente cursos a distância, usual em outros países.  

A institucionalização da EaD tem sido uma questão recorrente, principalmente 
nas instituições públicas, discutida reiteradamente nos encontros e eventos de EaD 
nessas organizações. A EaD deve ser parte regular e integrante do processo 
educacional e não deve ser algo "supletivo", que acontece de forma paralela nas 
instituições (Preti, 1996). Nos eventos da UNIREDE, discussões, pesquisas e 
relatórios tem salientado os esforços nesse sentido, ainda insuficientes para alterar a 
situação. 

As instituições públicas de educação se estabeleceram e foram organizadas 
em termos do ensino presencial, que inclui atores (estudantes, professores, pessoal 
técnico administrativo), construções, espaços definidos (salas de aula, laboratórios) 
e processos burocráticos administrativos, além de sistema de gestão em geral 
estruturado a partir de departamentos, com currículos e atividades de pesquisa e 
extensão inseridas na rotina institucional. Procedimentos operacionais e estruturas 
foram desenvolvidas, permitindo um grau de eficiência que viabiliza as atividades 
presenciais. Como a EaD requer uma estrutura diferenciada, com novas rotinas e 
modos de fazer e gerir o processo, há necessidade de uma "desacomodação", uma 
alteração nos procedimentos, um aprender a fazer diferente, que constitui a base da 
institucionalização, isto é, da inserção de fato no processo educacional e na 
estrutura de apoio.  

Em busca de alternativas 

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 
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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; 

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 
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 oferta;  

 Cursos técnicos subsequentes a distância podem responder as 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; 

 Sistemas de avaliação devem ser implantados em todos os elementos, de 
forma a permitir saber o quanto cada curso está cumprindo os objetivos e 
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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 norteada por 
parâmetros de qualidade e relevância social, o que deve ser orientado 
pelo Estado, requerendo portanto elementos efetivos de regulação;   

 Distribuir vagas específicas para atuação no programa, de docentes e 
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; 

Conclusões 

Ao se considerar as políticas públicas, a partir do modelo desenvolvido, percebe-se 
o descompasso entre a intenção do texto legal, expressa no decreto que criou o 
Sistema eTec Brasil e 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 
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procedimentos no funcionamento das instituições. Permite encaminhar 
questões como matriz orçamentária, assistência estudantil, processos 
financeiros e de compras, inclusão nos sistemas acadêmicos e outros. Para 
ser efetiva deve ser feita a partir ainda de programa de implantação, sendo 
que 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, o 
que é coerente com o discurso governamental da Pátria Educadora; 

 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 
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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 
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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Resumo - Este trabalho discorre sobre aspectos do uso e aplicação de software no curso de 
Licenciatura em Matemática na modalidade de educação a distância (EaD) da Universidade 
Federal do Piauí. Seu principal objetivo é identificar a epistemologia da prática que orienta a 
aplicação das tecnologias de informação e comunicação nas atividades desenvolvidas em 
sala de aula que são relevantes para a aprendizagem e para a fixação de conceitos 
fundamentais. O trabalho é resultado de uma pesquisa de campo com aplicação de um 
questionário respondido por 65 formandos do referido curso. Em geral, a pesquisa 
concentrou-se para qualquer aplicativo, mas foi explicitado uso e aplicação de conhecidos 
software livres da área, a saber, Geogebra e SCILAB e o ambiente da internet. Embora 
sejam aplicativos muitos difundidos na área, verificou-se que não são muitos utilizados. 
Dentre os resultados obtidos verificamos também, que não é uma prática o uso das TIC no 
curso, mas que os alunos consideram de fundamental importância, o uso e aplicação de 
software nos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. 

Palavras-Chave: Internet. Aplicativos matemáticos. Ensino e aprendizagem. 

Summary - This paper discusses aspects of the use and application software in the 
Bachelor's Degree in Mathematics in education modality of distance learning (EaD) at the 
Federal University of Piauí. Its main objective is to identify the epistemology of practice that 
guides the application of information and communication technology in the activities 
developed in the classroom that are relevant to learning and to establish fundamental 
concepts. The work is the result of a field research with application of a questionnaire 
answered by 65 graduates of that course. In general, the research concentrated for any 
application, but it was explicit use and application software known free area, namely 
Geogebra and SCILAB and the internet environment. Although many widespread 
applications in the field, it was found that many are not used. Among the results we found 
too, which is not a practical use of TIC in the course, but students consider extremely 
important, the use and application software in the teaching and learning of mathematics. 

Keywords: Internet. Mathematical applications. Teaching and learning. 
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1. Introdução 

 

A partir de 2000, as reformas no âmbito educacional trazem em seu âmago a 
legitimidade da formação para o trabalho docente, admitindo a concepção nuclear 
de competência baseada no princípio metodológico da ação-reflexão-ação, 
conforme proposto pelo Parecer do CNE/CP 009/2001: “A aquisição de 
competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-
prática, ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer 
articulado com a reflexão” (p. 29). 

Espera-se muitas vezes que a educação seja a solução para os mais 
variados problemas da sociedade, tais como a pobreza, baixos salários, 
desemprego, fome e marginalidade. Na educação a distância como sistema 
educacional e como modalidade de ensino de alcance social mais visível de 
inserção de jovens carentes no ensino superior, exige-se uma postura realista dos 
seus agentes, quais sejam: aprendizes, professores e gestores, diante da realidade 
de cada região ou cidade dos polos de apoio presencial de onde chegam os alunos 
para cursar os cursos de graduação. 

O aumento vertiginoso da implantação de cursos na modalidade distância e o 
desenvolvimento de metodologias de ensino para a área tem gerado expectativas 
positivas, notadamente no que se refere a inclusão digital nos processos de ensino 
e aprendizagem, bem como no seu retorno social.  

E um sistema computacional destinado aos processos de ensino e de 
aprendizagem via rede, como é o caso da Educação a Distância (EaD),  deve levar 
em consideração, no mínimo, o aprendiz, a internet, os componentes curriculares e 
o docente, formando um ciclo, que segue essa trajetória pra agir de forma integrada 
e interativa, a que denominamos, aqui, de ciclo ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo ABCD de avaliação de produtos educacionais informatizados para ensino a 
distância. Fonte: Pesquisa Direta, modificado de Guedes (2010). 
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O aprendiz (A), embora situado no inicio do extremos do ciclo, se comunica e 
se relacionam, permanentemente, com os demais componentes do ciclo 
alimentando interação imprescindível na modalidade de ensino via rede de 
computadores. Nessa inter-relação, lança mão de várias formas e de vários tipos de 
elementos, considerados mediadores dos processos de ensino e de aprendizagem.  

A internet representa as ferramentas de comunicação, coordenação, 
cooperação e administração para a informação, constituindo, um quadro (board), 
tecnológico de Produtos Educacionais Informatizados representado pela letra B do 
ciclo. Trata-se de um quadro formado por recursos computacionais, tais como 
celulares, software aplicativos atualizados e de alta usabilidade, tabletes 
computadores e outros recursos da grande rede, a internet.  

A letra (C) representa os componentes curriculares, mas, os componentes 
curriculares sozinhos como tem sidos apresentados não são tão eficazes, tanto 
quanto se acompanhados de uma boa orientação, expilicitando links que possa levar 
a uma web bibliografia  que indiquem, no contexto do curso, imagens, símbolos, 
cores, textos etc., de forma estática ou em movimento e, às vezes, utilizando 
elementos mediadores que podem facilitar a execução das atividades em rede.  

E por fim, neste círculo ABCD, temos o docente (D), situado no extremo final 
do ciclo, que se comunica e se relaciona, permanentemente, alimentando interação 
imprescindível na modalidade de ensino via rede de computadores com o aprendiz 
que fica no extremo inicial do mesmo ciclo, usando como este os dispositivos 
disponíveis que podem proporcionar a interação.  

Nesse contexto, dentre os software aplicativos considerados bons pela 
comunidade acadêmica na área de Matemática, entre muitos, temos o Scilab, o 
Geogebra  que são software livres, ao alcance de todos, sem custos, como também 
o software MATLAB com custos para os usuário.  

O GeoGebra é um software de Geometria Dinâmica desenvolvido por Markus 
Hohenwarter da Universidade de Salzburg. O GeoGebra é um software para 
matemática que inclui geometria, álgebra e cálculo. É desenvolvido para aprender e 
ensinar matemática e para utilização nos processos de ensino e aprendizagem em 
todos os níveis. O software é melhor aplicado e utilizado para assimilação e fixação 
dos conceitos, corolários e teoremas fundamentais na Geometria Analítica, no 
estudo de propriedades de retas, parábolas, vetores e cônicas. Consulte mais em 
www.geogebra.org. Veja também, tradução e adaptação para o português em 
Ribeiro (2009). 

O Scientific Laboratory (Scilab), que pode ser pronunciado em sintaxe 
fonética internacional - “sailæb”. é um ambiente utilizado no desenvolvimento de 
programas para a resolução de problemas numéricos. Criado e mantido por 
pesquisadores pertencentes ao Institut of Recherche em Informatique et en 
Automatique, INRIA, através do Projeto MÉTALAU (Methods, algorithmes et logiciels 

http://www.geogebra.org/
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pour l'automatique) e à École Nationale des Ponts et Chaussées, ENPC, Scilab é 
gratuito (free software) e é distribuído com o código fonte (open Source software).  

A partir de maio de 2003, Scilab passou a ser mantido por um consórcio de 
empresas e instituições francesas denominado de Consórcio Scilab. Possui 
centenas de funções matemáticas com a possibilidade de interação com programas 
em várias linguagens como o C e Fortran. 

A utilização do Scilab dá-se internacionalmente nos ambientes acadêmicos e 
industriais, considerado similar ao Mathlab no que diz respeito a suas 
funcionalidade, mas um software free, gratuito para os usuários. Para Pires (2004), o 
Scilab é uma plataforma em constante atualização e aperfeiçoamento. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

 As orientações do mundo de hoje, da sociedade do conhecimento, tendo como 
referência o trabalho flexível e interativo, requerem a articulação entre o saber 
prático e o saber teórico e entre os saberes diversificados e diversos na concepção 
de Paulo Freire, inerentes ao ser humano, trazendo para a educação o desafio de 
assegurar as novas bases do trabalho em sociedade que neste momento apontam 
para o uso e aplicação das tecnologias na educação e nos processos de ensino e 
aprendizagem.  

No entanto, o próprio trabalho docente responsável pela formação destas 
competências e, sobremodo, da competência reflexiva, ainda não assumiu seu posto 
enquanto profissão. Isso decorre, entre outros fatores, de um processo de formação 
inicial e continuada, onde muitos problemas detectados pela literatura têm dificultado 
a constituição da nova identidade do profissional docente, identidade essa, que 
esteja associada a adoção de novas formas de transmissão e absorção de novos 
conhecimentos e principalmente do uso e aplicação das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) em qualquer atividade que possa produzir e informar novos 
conhecimentos. 

Porém, existem contradições visíveis, por exemplo, um dos paradoxos das 
Tecnologias de Informação e Comunicação é que, se, a princípio, são adotadas e 
implementadas para tornar as tarefas do dia a dia dos agentes dos processos de 
ensino e aprendizagem mais simples e agradáveis, cada inovação tecnológica pode 
adiciona certa complexidade em seu emprego devido e muitas vezes, frustrações 
nas configurações dos equipamentos, no domínio do software aplicativo, na 
aplicação dos conceitos abordados e principalmente na falta de compreensão 
adequada do ciclo e do quadro tecnológico (Bord) anteriormente explicitado na 
Figura 1.  

Sob esta ótica, na visão de Silva (2002), nos ambientes virtuais, quando da 
utilização das TIC e das Tecnologias Digitais (TD), o aluno é, ao mesmo tempo, 
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usuário, aprendiz e leitor. Usuário de um ou mais dispositivos; aprendiz de 
conteúdos formatados para a web, sem a mediação do professor presencial; leitor 
de uma interface, quase sempre na vertical, que necessita de uma linguagem 
apropriada a tarefa do usuário.  

Dessa forma em sua condição de usuário, demanda meios de comunicação; 
como aprendiz, não pode dispensar o conjunto de doutrinas, princípios e métodos de 
educação e instrução que tendem a um objetivo prático, ou seja, os recursos da 
pedagogia; como leitor, é muito importante que tenha uma interface adequada, nos 
meios disponíveis, com os princípios de usabilidade.  

Tudo isto como forma de viabilizar e aperfeiçoar os processos de ensino e de 
aprendizagem. Só que, ao contrário da educação presencial, que reúne professor e 
aluno num mesmo espaço físico, a maioria das ações da EaD pode se dar mediante 
outras formas de contato humano como exemplo através de um ambiente virtual de 
aprendizagem, ou de uma plataforma computacional adequada que substituía esses 
ambientes e suas funcionalidades. 

Assim sendo, os sistemas com objetivos educacionais devem ser dotados de 
traços fundamentais para que sua aplicabilidade favoreça a usabilidade, levando ao 
melhor desempenho nos processos de ensino e de aprendizagem. Para Guedes 
(2008), ao mesmo tempo, o software aplicativo deve ser gerado, implementado de 
forma que seus instrumentos mediadores e suas funcionalidades sejam utilizados de 
forma objetiva, dando prioridade à interatividade e à criatividade dos agentes, 
potenciais usuários.  

Moran et al. (2000) assinalam que estamos ultrapassando os modelos 
predominantemente individuais rumo aos de grupos. As mídias unidirecionais, como 
o impresso, a televisão (TV) e o rádio, talvez permaneçam com tais traços por mais 
algum tempo, embora o caminho preponderante para a educação conduza às mídias 
interativas, com destaque para a internet e suas aplicações.  

Entendemos que até as aulas presenciais como são apresentadas 
atualmente, aulas essas em que grande parte do conteúdo é apenas transposto das 
páginas do livro indicado para o ambiente da sala de aulas, na maioria das vezes, de 
forma unilateralmente, tendem a serem substituídas, por um tipo de aulas em que o 
foco não é mais o quadro branco, o pincel e o conteúdo apresentado pelo Docente, 
geralmente obtido, tendo como fonte um único autor, mas aulas presenciais que têm 
como instrumentos básicos uma boa medição simbólica, e uma orientação com a 
apresentação de caminhos diferentes que levem ao mesmo conteúdo para uma 
melhor compreensão do que é transmitido e ensinado.  

Os recursos tecnológicos, em particular, os softwares educativos, imersos no 
ambiente escolar, em nível de ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior 
é consenso que podem contribuir significativamente para a busca da qualidade do 
ensino, visto que possibilita o desenvolvimento do pensamento ativo e dinâmico, a 
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capacidade criativa, a verificação dos exericícios desenvolvidos e a interatividade 
dos alunos.  

Contudo, para que ocorra desta forma torna-se necessário a intervenção do 
professor como mediador, além do que o software utilizado no processo ensino-
aprendizagem tenha uma base pedagógica consistente e bem fundamentada na 
direção da interatividade bem como do seu uso e aplicção. Há de se entender como 
premissa básica que software mal aplicados podem trazer conseqüências danosas 
ao processo de ensino e aprendizagem do aluno no ato educativo; este 
fato/fenômeno tem provocado um interesse crescente dos pais, educadores e 
instituição de ensino na avaliação e aplicação de software aplicativos educacional.  

Milhares de softwares estão sendo produzidos e distribuídos no mercado 
brasileiro, por isso, a necessidade de verificar criteriosamente, e com o olhar crítico, 
a qualidade destes produtos, e depois aplicar, para que possa contribuir com a 
formação do aprendiz e esse possa em cionjunto com o docente verificar, em termos 
de adequação destes programas os objetivos pedagógicos específicos. 

Pois é a forma e o uso adequado desses aplicativos que podem proporcionar 
ganhos educacionais com a inserção da tecnologia na escola como componente 
auxiliar ao processo de ensino e aprendizagem. Para Guedes (2004) é fundamental 
avaliar, de forma criteriosa, os softwares de uso educacional, pois são essas 
ferramentas que alimentam os dispositivos computacionais e proporcionam o uso 
dos computadores na escola de forma diversificada.  

Nessa direção, com o olhar crítico, alguns software, são considerados bons e 
tem uma aceitação na comunidade acadêmica sendo aplicados por alunos, tanto 
para solução de problemas quanto para fixação de conteúdos. Na área de 
matemática, professores e alunos utilizam tanto para preparar suas aulas, como 
para verificar exatidão de cálculos e a construção de gráficos feitos manualmente. 

Temos clareza acerca do indiscutível poder de fascinação que as máquinas e 
softwares aplicativos, em conjunto, exercem sobre alunos e professores, mas sob o 
êxtase da utilização dessa poderosa ferramenta, os professores devem estar atentos 
no sentido de garantir que o computador seja usado de uma forma adequada e com 
potencialidades pedagógicas verdadeiras, auxiliando o usuário no ato educativo, não 
sendo assim utilizado apenas como máquinas de ensinar um conteúdo pedagógico 
linear, superficial com erros de abordagem e conceituais. 

Não obstante o termo “software aplicativo” possuir inúmeros significados, no 
contexto desse trabalho significa ser útil eficaz e poder ser aplicado no 
desenvolvimento das disciplinas do curso com as funções de ter um uso educacional 
para fixação de conteúdos fundamentais. Ainda, como o software pode ajudar o 
aprendiz a construir seu conhecimento e a modificar e contribuir com sua 
compreensão dos conceitos elevando sua capacidade de participar da realidade que 
está inserido.  
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Nesta perspectiva, uma aplicação criteriosa e orientada inicialmente pelo 
docente pode contribuir para apontar para que tipo de proposta pedagógica o 
software em questão poderá ser melhor aproveitado. 

Tomando por base essas considerações, apresentaremos a seguir uma 
pesquisa que teve como principal objetivo verificar o uso e a aplicação de software 
matemáticos, nos alunos da Licenciatura em Matemática na modalidade de 
Educação a Distância da UFPI.  

A pesquisa enfatizou também o uso e aplicação de dois dos mais conhecidos, 
software livres da área, a saber: o Geogebra e o SCILAB. 

 

3. Metodologia 

 

O trabalho adotou o modelo de misto de pesquisa – Mixed Model Research, que 
permite integrar procedimentos quantitavos e qualitativos nos diversos estágios da 
investigação, se os mesmo existirem, que é o fato desse procedimento. Tivemos 
dois estágios, a saber: em um dos estágios utilizamos e aplicamos um questionário 
próprio para subsidiar a pesquisa com todos os alunos formandos do curso de 
Matemática no período de 2014/2015. No outro estágio, de forma empírica mas 
sistematizada foi direcionado, aos melhores alunos da turma com observações e 
perguntas in locus nas visitas aos polos.  

A pesquisa quantitativa foi realizada entre todos os alunos, formandos do 
curso de Matemática nos polos, através da resposta de um questionário 
devidamente apresentado, contendo 10 questão, que versavam sobre a utilização e 
aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação no desenvolvimento das 
disciplinas do curso, sem que fossem necessário a identificação dos que 
responderam o referido questionário. Enquanto a pesquisa qualitativa foi feita com 
alunos do curso em tela, nos por polos, que tinham extra-oficial, melhor Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA),  com conversas, observações e perguntas 
reservadas,.  

Nesse sentido explicitamos que: 

 

Métodos mistos envolvem a coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos em 

um único estudo no qual os dados são coletados de forma concorrente e sequencial, 

recebem uma prioridade e envolvem uma integração dos dados em uma ou mais etapa 

no processo da pesquisa (CRESWEL et al,2003,p.212,apud FLICK, 2009, p. 124).  

 

No primeiro estágio da investigação, o da pesquisa quantitativa, aplicamos um 
questionário contendo 10 (Dez) perguntas, com o mesmo conteúdo das perguntas 
aplicadas no momento da pesquisa, qualitativa, com a perspectiva que suas 
respostas podiam contribuir para elucidar se os aprendizes, ou seja, alunos da 
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Licenciatura em Matemática utilizavam ou não software aplicativos para fixação dos 
conteúdos ou para solução dos problemas, ou ainda de forma geral para responder 
as tarefas solicitadas. 

Na aplicação dos questionários, que foi enviado aos alunos que estavam no 
último período do curso em tela, 55 responderam, além desses 10 foram 
consultados, observados  e acompanhados empiricamente. Sendo um total de 113, 
e 65 os pesquisados, dos que estavam prestes a se formarem, no peródo de 
2014/2015 em 07 (sete) polos de apoio às atividades presenciais do sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), na Universidade Federal do Piauí (UFPI), de 
diversas regiões do Estado, onde o curso funciona. 

 

Tabela 1 – Quantidades de polos e de alunos pesquisados conforme abaixo: 

Polos da Universidade 
Aberta do Brasil – UFPI 

Quantidades de alunos 

Formandos 2014/2015 

Campo Maior 28 

Piripiri 20 

Monsenhor Gil 30 

Picos 20 

Redenção do Gurgueia 15 

Luzilândia 25 

União 21 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

O mesmo questionário foi apresentado tanto na abordagem qualitativa, para 
10 (dez) dos melhores alunos, quanto na quantitativa para 55 (cinquenta e cinco), os 
resultados não apresentaram distorções significativas. Não houve divergência 
consideráveis, e o espaço amostral ficou sendo de 65 efetivamente, consultado 
dentre os 159 formandos no período 2014/2015 da UFPI em Matemática nos polos 
pesquisados. 

 

 

 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 
Quadro 1 – Quantitativos de alunos formandos na Licenciatura em Matemática na Universidade 
Federal do Piauí – anos 2014/2015 

 TOTAI
S 

PERCENTU
AIS 

Número de alunos formandos em matemática – anos 
2014/2015 nos polos pesquisados 

159 100% 

Número de alunos que responderam ao questionário 
em relação ao total dos formandos pesquisados 

65 40.8% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Nas observações pessoais quando do desenvolvimento das disciplinas de 
Cálculos ou Geometria além da observação in locus fazíamos questão de perguntar 
quais os instrumentos eram aplicados na solução dos problemas aos considerados 
melhores alunos. Caneta, lápis e papel. Computador, internet e calculadoras? 
Software aplicativos? Celulares, Ipod, Iphone, tabletes? Então fazíamos as 
anotações devidas, conforme as respostas presentadas. 

As distintas técnicas de coletas e análise de dados, a quantitativa e a 
qualitativa, foram adotadas para melhor atender aos objetivos propostos na 
investigação. Esta opção metodológica adotada decorreu do fato de que o 
entendimento pode ser facilitado por aproximações distintas nas respostas quando 
da tabulação dos dados.  

 

4. Resultados da Pesquisa - Diante do questionário apresentado 

 

01 - No desenvolvimento do curso, aplicou algum software Matemático, para fixação 
dos conteúdos ou nas soluções dos problemas- exercícios ou em atividades 
complementares?  

 

Gráfico 01 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 
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02 - Foram utilizados  dispositivos móveis, tais como, celulares, tabletes, como 
ferramenta de trabalho, para acessar algum tipo de software Matemático com o 
objetivo de fixar os conteúdos e solucionar problemas-exercícios durante o curso? 

 

Gráfico 02 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

03 - Conheceu o software Matemático Geogebra para solução de problemas de 
Geometria? 

 

Gráfico 03 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

04 - Durante o curso utilizou o software Matemático Geogebra para solução de 
problemas de Geometria Euclidiana?  

 

Gráfico 04 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 
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05 - Durante o desenvolvimento do curso utilizou algum software Matemático, de 
alguma forma, tais como, jogos, conferência de resultados de cálculos, calculo de 
dados estatísticos?  

 

Gráfico 05 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

06 - Participou de curso sobre software aplicativos, na área ou de outras áreas 
durante o período do curso de Matemática, ou no desenvolvimento das disciplinas 
especificas.  

 

Gráfico 06 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

07 -  Quais os Meios mais utilizados para responder as tarefas e os exercícios 
passados pelo professore e/ou tutores 

 

Gráfico 07 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 
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08 - Tem  Conhecimento da existência do software Matemático SCILAB  através de: 

 

Gráfico 08 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

09 - Tem utilizado o software Matemático SCILAB 

 

Gráfico 09 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 

 

10 – Quanto ao grau de importância, do uso e a aplicação de software Matemático, 
no desenvolvimento e consolidação da formação dos professores de matemática é : 

 

Gráfico 10 - Fonte: Questionário da pesquisa realizada pelos autores. 
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5. Análise da pesquisa 

 

Um dos resultados detectado, foi a pouca prática dos alunos e professores/tutores 
no uso e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), para 
fixação de conceitos entendimentos de Teoremas ou corolários de outros conteúdos 
programáticos que possam contribuir para os processos de ensino e aprendizagem 
tanto do docente quanto do discente. 

No decorrer da investigação, o dos resultados obtidos, observamos que só 
existiu o uso e a aplicação de software matemático durante o curso no decorrer do 
desenvolvimento das disciplinas de Cálculos ou de Geometria e ainda assim de 
forma não muito constante.  

Outra questão visível nessa pesquisa, é a pouca iniciativa dos alunos para 
conhecer os aplicativos da área. Nenhum aluno conheceu, por exemplo, o SCILAB 
por iniciativa própria, mas na maioria, a grande maioria 64% (42 alunos dos 65), 
tomou conhecimento através dos tutores e/ou professores. Veja gráfico 8. O que 
reforça a importância da atuação do tutor e sua qualificação para o desempenho da 
função. 

Outro ponto muito bem enfatizado, nas respostas dos alunos, diz respeito a 
importância, é de fundamental importância, para 72.3%, Gráfico 10,  (47 alunos dos 
65) o uso e aplicação de software da área de Matemática no desenvolvimento e 
consolidação da  formação dos professores de matemática e no entendimento de 
conceitos, teoremas e atividades de fixação dos conteúdos programáticos, enquanto 
apenas 4.6% não acham importante e somente 7.6% consideram de pouca 
importância. 

Se por um lado 72.3% dos entrevistados consideram de fundamental 
importância aplicação de software da área de Matemática no desenvolvimento e 
consolidação da formação dos professores de matemática e no entendimento de 
conceitos, teoremas e atividades de fixação dos conteúdos programáticos, por outro 
lado, quando perguntados se utilizaram o Geogebra, e somarmos os que 
responderam poucas vezes com os que nunca utilizaram o citado software temos 
um percentual de 84,61%. Da mesma forma acontece em relação ao uso do SciLab. 
Neste caso os que utilizaram às vezes somados aos que nunca usuram o percentual 
fica em 76.99%. Veja Gráficos  04 e 09, respectivamente. 

 

6. Considerações finais 

 

Como consequência, podemos afirmar, que não há uma sistemática articulação, 
entre os agentes do curso em tela, para o uso e aplicação das TICs nos processo de 
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ensino e aprendiza da Matemática na modalidade de EaD na UFPI. Essa situação, 
pode contribuir no sentido de que o entendimento da Matemática  na educação 
superior na educação fundamental e na educação básica dispensa o uso das TICs.  

Razão pela qual é preciso que seja estabelecida, urgentemente, uma ponte 
entre estes níveis de ensino e uma nova metodologia de abordagem na 
apresentação de conceitos fundamentais da Matemática, cujos ganhos são 
significativos e fundamentais, como explicitados pelos alunos pesquisados, tanto do 
ponto de vista da construção do ethos profissional docente, aliando teoria e prática, 
como do ponto de vista da própria melhoria do ensino da educação básica e da 
formação do professor para o mundo de hoje. 

Os Dez gráficos gerados, como resultado da pesquisa, por si dizem muito, o 
que pode servir para tomadas de atitudes na direção indicada pela pesquisa. 
Comprovamos que o curso de Matemática é um curso tradicional, como todos os 
cursos de graduação da área, sem muito uso e aplicação da inovação com 
tecnologia. Fica evidente a grande dificuldade dos profissionais da área de 
Matemática no uso e aplicação das tecnologias com objetivos didáticos-
pedagógicos. 

Esperamos que os resultados desse trabalho, possam contribuir com a 
melhoria da qualidade do ensino de Matemática na Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) e no Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD). E que também 
possam servir par uma reflexão sobre a prática, do professor, em sala de aula 
usando a plicando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para uma 
melhor recepção e aprendizagem de conceitos básicos da área..  
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DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. UMA 
DISCUSSÃO SOBRE NOVAS COMPETÊNCIAS PARA 

ENSINAR 

 

Resumo – A entrada das tecnologias de informação e comunicação (TIC) No 
cenário educacional exige dos educadores um novo perfil profissional. Inúmeros 
estudos na área da formação de professores apontam estes desafios em termos 
dos saberes, das teorias e das práticas referentes ao cotidiano docente. Cresce a 
necessidade de atualização constante do professor não só em relação à sua 
disciplina específica, como também no que se refere às metodologias de ensino e 
às novas tecnologias. Na pesquisa que fundamenta este artigo foi aplicada uma 
enquete a 110 professores do Rio de Janeiro, no intuito de conhecer a realidade 
desse profissional diante de tais novos desafios. Aos professores perguntamos: 
“Quais as principais características do professor para atuar na Educação a 
Distância?”. As respostas foram analisadas e categorizadas, sendo mencionadas 
quarenta e duas características diferentes, das quais a mais citada foi o domínio 
das tecnologias. A segunda característica mais lembrada pelos professores foi a 
constante atualização. Em terceiro lugar veio o dinamismo e logo depois a 
disponibilidade pessoal para a inovação.  Os professores também afirmaram a 
necessidade de que esse “novo profissional” seja um motivador de seus alunos, 
criativo e comunicativo. 

Palavras-chave: Docência; educação a distância; tecnologias de informação e 
comunicação; formação humana. 

Abstract – The input of information and communication technologies (ICT) in the 
educational setting requires that educators a new professional profile. Numerous 
studies in the area of teacher education point these challenges in terms of 
knowledge, theories and practices relating to teaching. Grows the need for constant 
updating of the teacher not only in relation to their specific knowledge area, but also 
in teaching methods and new technologies. In the research underlying this article 
we applied a survey to 110 professors of Rio de Janeiro, with the objective to know 
the reality of this professional face of such new challenges. We asked "What are 
the main characteristics of the teacher to work in Distance Education?". The 
responses were analyzed and categorized, and being mentioned forty two different 
characteristics, of which the most cited was the field of technology. The second 
feature most remembered by teachers was the constant updating. The third was the 
dynamism and soon after the personal readiness for innovation. Teachers also 
stated the need for this "new professional" motivate their students, be creative and 
communicative. 

Keywords: Teaching; distance education; information and communication 
technologies; human formation. 

Introdução: A formação inicial e continuada dos professores para uma 
nova realidade 
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A entrada das novas tecnologias de informação e comunicação na sala de aula 
trouxe um novo desafio para a educação: como tais ferramentas, que os alunos não 
raro já dominam, podem ser aproveitadas por professores que frequentemente mal 
as conhecem? 

O professor deixa de ser o “centro” do processo, alguém visto como possuidor 
de todos os saberes e de todas as respostas, para a visão de um mediador, apoiado 
na tecnologia, da tríplice relação aluno – conteúdo, aluno-professor, aluno-aluno. 

Atualmente o professor não é o único a deter as informações que os alunos 
precisam, conforme afirma Moran (2000, p.29): “A aquisição da informação, dos 
dados, dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer, hoje, 
dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor – o 
papel principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a 
contextualizá-los”. 

Para os professores essa mudança de atitude não é fácil. Acostumados e 
seguros com o papel tradicional de comunicar ou transmitir algo que conhecem 
muito bem, sair dessa posição, entrar em diálogo direto com os alunos, correr o risco 
de ouvir uma pergunta para a qual não tenham resposta, e propor aos alunos que 
pesquisem juntos para buscar a resposta – tudo isto gera neles um desconforto e 
uma grande insegurança. 

Inúmeros estudos na área da formação de professores apontam os desafios 
deste século XXI em termos dos saberes, das teorias e das práticas referentes ao 
cotidiano docente. Neste contexto parece inevitável que os educadores tenham 
clareza da necessidade de se adequarem, de forma crítica e reflexiva, aos desafios 
e demandas educacionais apontados como referenciais deste século, superando 
concepções ultrapassadas do pleno desenvolvimento dos processos de ensino e de 
aprendizagem na sociedade atual. 

Apesar das várias propostas existentes no âmbito da educação, relativas à 
qualidade do ensino, percebe-se que os resultados continuam insatisfatórios, o que 
demonstra a necessidade de mudanças.  Nesse aspecto o professor torna-se um 
dos principais protagonistas dessa mudança, portanto sua formação e sua prática 
merecem cada vez mais atenção. 

Trata-se agora de formar um dinamizador da inteligência coletiva, como diz 
Lèvy (1999); de um conhecedor das estruturas e processos cognitivos; de um 
modificador de linearidades e práticas estabelecidas; do professor pesquisador de 
que falava Schon (1992): rompimento com o modelo de formação que se norteia 
pelo paradigma taylorista, baseado na racionalidade técnica, que concebe a tarefa 
docente como uma atividade meramente instrumental voltada para a solução de 
problemas através da aplicação de teorias, métodos e técnicas. 

Na perspectiva da construção de uma escola renovada, apta a responder às 
exigências de uma sociedade em permanente mudança, torna-se urgente uma 
reflexão profunda sobre a formação dos docentes, numa lógica global e 
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construtivista, tendo como objetivos finais a melhoria da qualidade do ensino e a 
defesa da identidade docente. E é impossível falar em qualidade de ensino, sem 
falar da formação do professor, questões que estão intimamente ligadas. 

A formação do professor é o ponto chave para a modernização do ensino. A 
necessidade de atualização constante do professor cresce e, nesse contexto, a 
universidade ocupa um papel essencial, mas não o único, para a formação do 
professor. Às universidades cabe o papel de oferecer os potenciais físicos, humanos 
e pedagógicos para a formação acontecer no melhor nível de qualidade. 

Não é raro encontrarmos profissionais que responsabilizam a instituição pelo 
desajuste entre as informações recebidas e sua aplicabilidade. Nos cursos de 
formação inicial evidencia-se a distância que separa o currículo da realidade das 
escolas e da sociedade em geral. Em função de uma formação inicial muitas vezes 
insuficiente e desajustada da realidade, o professor já inicia sua vida profissional 
sem o aporte requerido para que responda às necessidades apresentadas pela sua 
profissão. 
 

A entrada das tecnologias de informação e comunicação no universo 
docente 

Quando se fala na questão da tecnologia na educação a situação se torna ainda 
mais preocupante. A formação dos professores que irão atuar neste século continua 
a mesma de décadas atrás, ignorando a maioria dos avanços científicos ocorridos 
no mundo, assim como a evolução das tecnologias que podem ser usadas em 
educação. Os saberes, as teorias e as práticas difundidas no passado estão se 
esgotando, uma vez que não dão conta de responder às necessidades das gerações 
futuras.  

Ainda há um longo caminho para a formação de professores que, de fato, 
considere todas as possibilidades de uso da tecnologia na educação. A respeito do 
tema, Coombs já afirmava: 

“O professor, na maioria das vezes, é preparado para o ensino de ontem e 
não para o de amanhã, e se por acaso for preparado para o ensino de 
amanhã, logo se verá impedido de utilizar o seu preparo ao deparar-se com 
a realidade de seu primeiro emprego. A partir de então seu crescimento 
profissional é, na melhor das hipóteses, problemático. (...) É claro que os 
sistemas não se modernizarão sem que todo o modo de formação de 
professores passe por uma completa revisão, dinamizado pela pesquisa 
pedagógica, torne-se intelectualmente mais rico e estimulante, e vá além da 
formação pré-serviço, para tornar-se uma contínua renovação profissional 
para todos os professores”. (Coombs, 1976, p.238). 

Além disso, é muito difícil, através de meios convencionais e da realidade 
encontrada em muitas escolas e universidades, preparar professores para usar 
adequadamente as novas tecnologias. É preciso formá-los do mesmo modo que se 
espera que atuem, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto na sociedade 
são aspectos pouco trabalhados nos cursos de formação de professores, e as 
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oportunidades de se atualizarem nem sempre são as mais adequadas à sua 
realidade e às suas necessidades. 

As possibilidades de se propiciar aos professores o desenvolvimento de 
habilidades no uso das novas tecnologias podem variar bastante. A inclusão de uma 
disciplina específica nos cursos de formação de professores parece ser o caminho 
para que todos os futuros professores cheguem às escolas dominando certas 
habilidades. Para os professores em serviço, treinamentos na própria escola, cursos 
promovidos pelas Secretarias de Educação, convênios com outras instituições, como 
as universidades, são alternativas viáveis.  

De qualquer forma, é imprescindível que os cursos levem os professores a 
considerar o impacto das tecnologias na sociedade, e a proposta pedagógica que irá 
fundamentar sua inserção na escola e na sua prática docente. Certamente, ignorar a 
demanda da tecnologia não é o melhor caminho. 

Nesta perspectiva, apesar dos avanços já consolidados, é preciso continuar 
insistindo no que se refere aos resultados concretos das políticas educacionais e da 
pesquisa educacional, em prol da busca de aperfeiçoamento contínuo e progressivo 
na formação de professores. Na medida em que a formação se aproximar das 
necessidades reais dos professores, a dicotomia entre a teoria e a prática irá 
assumir contornos diferenciados, se tornando cada vez menor.  

No que diz respeito à tecnologia, uma sólida formação inicial supõe uma 
competência técnica que não esteja desvinculada da realidade em que se insere, 
consciente da problemática criada na escola e na sociedade pelo advento das novas 
tecnologias. Significa ir além da problemática escolar, considerando o contexto em 
que se insere a educação na sociedade atual, com sua diversidade econômica e 
cultural, de modo a atuar de modo consciente e coerente com a realidade.  

É evidente que os professores precisam romper com práticas arcaicas, que só 
se mantêm pelo comodismo ou temor de muitos, e repensar o fazer pedagógico, 
como um profissional crítico, questionador de sua própria prática. A facilidade com 
que os alunos interagem com a tecnologia impõe uma mudança de comportamento 
em sala de aula. Hoje já não é exclusividade dos mais jovens manter blogs, atualizar 
perfis em redes sociais ou bater papo com amigos na internet. A geração digital 
passou a exigir que o professor fizesse o mesmo, e ele está mudando pouco a 
pouco.  

Em um mundo onde todos recorrem à rapidez do computador, nenhuma 
criança aguenta mais ouvir horas de explicações enfadonhas transcritas em uma 
lousa monocromática. A tecnologia faz parte do cotidiano. Os alunos esperam que o 
professor se utilize dela em sala de aula.   

Como explana Perrenoud, “as crianças nascem em uma cultura em que se 
clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos” (2000, 
p.125). Seu papel mudou completamente, mas continua essencial, pois será sempre 
a capacidade do professor para selecionar e explorar as tecnologias adequadas ao 
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seu contexto específico que dará a devida dimensão ao seu uso na educação, não 
só porque facilitará as tarefas de ensino, mas principalmente porque poderá facilitar 
e ampliar a aprendizagem de seus alunos. 

É preciso atender às demandas de formação e contínua atualização de 
docentes, sobretudo porque a democratização do ensino requer professores com 
valores, conhecimentos, habilidades e competências que lhes permitam responder 
aos desafios que lhes apresenta o cotidiano na sociedade contemporânea.  

O advento da economia globalizada e a forte influência dos avanços dos 
meios de comunicação e dos recursos de informática aliados à mudança de 
paradigma da ciência não comportam um ensino nas universidades que se 
caracterize por uma prática pedagógica conservadora, repetitiva e acrítica. As 
exigências de uma economia globalizada afetam diretamente a formação dos 
profissionais em todas as áreas do conhecimento. Torna-se relevante alertar que o 
profissional esperado para atuar na sociedade contemporânea exige hoje uma 
formação qualitativa diferenciada do que se tem ofertado em um grande número de 
universidades. 

A formação docente compreendida como uma preparação sistemática para os 
diferentes aspectos da função é o ponto fundamental para a modernização do 
ensino. Porém, a formação básica do professor não dá conta das mudanças rápidas 
e diversificadas que acompanham a profissão. Assim como para muitos 
profissionais, a expectativa de atuação do professor insere-se neste quadro de 
mudanças, gerando a necessidade de uma formação continuada. 

Estamos na “era da informação” (CASTELLS, 2000) onde a sociedade tem na 
informação – ampliada com as tecnologias – sua maior fonte de produtividade e 
poder, a experiência educacional diversificada será a base fundamental para o 
sucesso; o que os estudantes necessitam não é dominar um conteúdo, mas dominar 
o processo de aprendizagem. Cada vez mais haverá necessidade de uma educação 
permanente, explorando todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia.  

É necessário que os professores compreendam a relevância de se manterem 
profissionalmente atualizados. A formação inicial e a formação continuada são dois 
tempos de uma mesma formação. Ambas estão comprometidas com a competência 
necessária ao exercício da docência, com a sociedade e com a comunidade em que 
se inserem. 

Indo além da importância de uma formação inicial sólida, convém lembrar que 
a prática profissional se estende por 25 a 30 anos ou mais. Logo, dado o 
desenvolvimento contínuo da ciência, a formação inicial será, por melhor que tenha 
sido, insuficiente, havendo necessidade de uma permanente atualização 
profissional. Portanto, não se pode afirmar que o professor está formado ao concluir 
sua formação básica. Esta é apenas o patamar inicial de sua formação como 
professor. É essencial propiciar alternativas de educação continuada para os 
professores. 
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Se as transformações que a sociedade vem sofrendo afetam o papel do 
professor, então são imprescindíveis mudanças na formação inicial dos futuros 
professores e a efetivação de uma política de formação continuada. E cabe também 
à universidade responder a esse chamado. Por um lado, favorecendo uma formação 
inicial articulada à prática e, por outro, abrindo-se à formação continuada, chamando 
os professores ao seu espaço para uma reflexão da prática.  

Por excelência, a universidade é o local onde se privilegia a construção do 
conhecimento e do pensamento teórico. Logo, programas de parceria de escolas 
com universidades são importantes e necessários.  

As mudanças desencadeadas pela sociedade do conhecimento têm 
desafiado as universidades no sentido de oferecer uma formação compatível com as 
necessidades deste momento histórico. A visão de terminalidade oferecida na 
graduação precisa ser ultrapassada, pois vem gerando uma crise significativa nos 
meios acadêmicos. Crise alimentada pela falsa ideia de que ao terminar o curso o 
aluno estará preparado para atuar plenamente na profissão. O novo desafio das 
universidades é instrumentalizar os alunos para um processo de educação 
continuada que deverá acompanhá-lo em toda a sua vida. (Behrens, 2000, p 70). 

São grandes os desafios que o profissional docente enfrenta, mas manter-se 
atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, são fundamentais. Como 
afirma Tardif: “Os saberes profissionais são temporais [...], pois são utilizados e se 
desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional 
de longa duração do qual fazem parte dimensões identitárias e dimensões de 
socialização profissional, bem como fases e mudanças”. (Tardif, 2002, p. 262). 

Contudo, é importante trazer a formação continuada não somente como um 
espaço de atualização, mas sim como um espaço de reflexão mútua, onde o 
docente irá refletir sobre supostas dificuldades que esteja enfrentando em sua 
atuação profissional. Segundo Nóvoa (2002, p. 25), "(...) a Formação Continuada 
dos professores precisa acontecer no eixo investigação/reflexão". Por isso, a 
Formação Continuada não deve ser entendida como um simples processo de 
acumulação de cursos, palestras, seminários, etc. A aquisição de conhecimentos e 
técnicas é de grande importância, mas se aliada a um trabalho de reflexão crítica 
sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e 
profissional. 

A informática tem um papel relativo neste processo tendo em vista ser apenas 
um instrumento que irá auxiliar na aprendizagem do aluno. Não é a tecnologia que 
vai resolver ou solucionar o problema educacional no Brasil. Poderá colaborar, no 
entanto, se for usada adequadamente, para o desenvolvimento educacional de 
nossos alunos. (Masetto, 2000, p.139). 

A rápida evolução da sociedade criou novas necessidades no campo da 
educação e, consequentemente, da formação, que levam à busca de alternativas 
aos sistemas tradicionais. Há que se incentivar novos estudos relacionados não só a 
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possibilidades do uso de novas tecnologias na formação de professores, como 
também a própria formação desses professores em novas tecnologias. O professor 
precisa estar instrumentalizado para “ler” o novo. 

É necessário que o professor seja capaz de refletir sobre sua prática e 
direcioná-la segundo a realidade em que atua, voltada aos interesses e às 
necessidades dos alunos. Ele precisa pesar e repensar a sua prática em todo 
instante e buscar constantemente o auto aperfeiçoamento, e a formação continuada 
é um caminho para tal objetivo. 

 

Educação tecnológica: uma saída? 

Tanto na formação inicial quanto na educação continuada, quando falamos em 
tecnologia muitas vezes nos limitamos ao aspecto meramente técnico da questão.  
Porém é necessário muito mais que isso, é preciso ir além de apenas ensinar os 
professores a utilizar as ferramentas tecnológicas. Urge definir que tipo de educação 
é necessário para esse novo mundo, e em que medida a tecnologia pode apoiar 
esse tipo de educação. Os educadores devem fazer uso efetivo das várias 
tecnologias, de modo a oferecer aos alunos as experiências educacionais que serão 
exigidas num futuro próximo, preparando-os para seu papel na sociedade 
contemporânea. 

O uso das novas tecnologias na escola deverá ser o resultado de uma 
decisão pedagógica global e não apenas uma opção técnica, seu ritmo 
deverá  respeitar as particularidades de cada escola, para que venha efetivamente a 
contribuir para o benefício de todos, e não para aprofundar ainda mais as diferenças 
econômicas e sociais, especialmente entre as classes populares e as elites.  

Verifica-se, nas discussões sobre tecnologias aplicadas à educação, que as 
considerações mais comuns focalizam o meio ou a tecnologia e não o aluno ou o 
professor, e muitas vezes ignoram o contexto sócio-político-cultural em que a escola 
se situa. Do ponto de vista da educação a tecnologia não é tão importante quanto as 
possibilidades que oferece para propiciar melhor educação a maior número de 
pessoas. Portanto, torna-se fundamental oferecer aos educadores o que Postman 
chama de “educação tecnológica”. 

Para Postman (2002), educação tecnológica são as investigações em torno 
dos meios pelos quais os seres humanos estenderam suas aptidões para transportar 
experiências através do tempo e controlar o espaço. Entender como cada nova 
tecnologia reordena os hábitos psíquicos, as relações sociais, as ideias políticas e a 
sensibilidade moral das pessoas. Implica numa visão crítica acerca da tecnologia e 
seus efeitos na sociedade, mostrando como ela refez o mundo e continua a refazê-
lo. 

Contudo, é possível afirmar que a tecnologia pode ter entrado nas escolas, 
mas não a educação tecnológica. Os educadores confundem o ensino da maneira 
de usar a tecnologia com educação tecnológica. Ela não é uma disciplina técnica.  
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Trata-se de saber como os significados de informação e educação se 
modificam quando novas tecnologias se impõem sobre uma cultura, como os 
sentidos de verdade, lei e inteligência diferem entre culturas orais, culturas escritas, 
culturas impressas, culturas eletrônicas. Educação tecnológica não é uma disciplina 
técnica. É um ramo das humanidades. O conhecimento técnico pode ser útil, mas 
ninguém precisa conhecer a física da televisão para estudar os efeitos sociais e 
políticos da televisão. (Postman, 2002, p. 185) 

Não se trata de estimular um professor tecnófilo, aquele que considera que a 
tecnologia vai resolver todos os problemas da educação, pois a cada década surge 
uma nova tecnologia, e cada uma delas foi considerada capaz de revolucionar a 
aprendizagem, e verifica-se que nenhuma foi tão efetiva quanto se esperava, o que 
demonstra a necessidade de manter uma postura crítica e certo distanciamento dos 
modismos. É preciso ter consciência de que os problemas que as a escola não 
consegue resolver sem a tecnologia provavelmente não conseguirá resolver com 
ela.  

Também não se trata de reforçar o professor tecnófobo, aquele que tem 
verdadeira aversão à tecnologia e repudia por completo a sua entrada nas escolas, 
negando a todo tempo a sua importância. Falando especificamente em educação, os 
tecnófobos chegam a afirmar que, pelo contrário, a tecnologia seria prejudicial ao 
ensino, seja pela falta de controle do professor sobre ela ou por causar indisciplina. 
Deve-se considerar, porém, que muitos professores que negam a tecnologia dessa 
forma têm medo de serem substituídos por ela, como muitos profetizam. 

É preciso romper a resistência dos professores à inovação. No contexto de 
uma sociedade tecnológica, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado. Os efeitos da introdução de novas 
tecnologias sobre a aprendizagem indicam que eles estão muito relacionados à 
qualidade do professor, portanto, o uso de tecnologias só levará a qualquer 
mudança na educação se, além de atender a outros condicionantes, contar com o 
apoio dos professores. 

Também importante é analisar e compreender as mudanças que as novas 
tecnologias da informação e comunicação causam em processos como pensamento 
e comunicação, e que a educação existe em um novo contexto social e é 
gradualmente forçada a adaptar-se a ele. Considerando que o uso das tecnologias é 
um grande aliado da educação, mas que é o fazer pedagógico que determina os 
resultados dessa utilização podemos citar Sobrinho:  

“Apresentada pelas novas tecnologias, eis uma das situações-limite nas 
quais se encontra a prática educacional de nossos dias: compatibilizar uma 
compreensão mais aprofundada dos processos cognitivos com outras 
formas de organização docente, diferentes das que hoje presidem o 
trabalho pedagógico em nossas escolas”. (Sobrinho, 1997, p. 153). 

Para assumir novas tarefas e responsabilidades, como membro da 
comunidade e agente de mudança, o professor deve possuir novos conhecimentos, 
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comportamentos e atitudes. Deve atender às exigências colocadas pela sociedade 
atual, e cumprir os novos papéis que lhe estão sendo destinados na formação de 
indivíduos aptos a enfrentar essa sociedade em rápida e contínua mudança.  

Novas tecnologias multimídia colocam um verdadeiro desafio para os 
educadores. Inquestionavelmente, há oportunidades para aumentar a eficiência da 
aprendizagem e motivar os alunos de novas formas.  

Também a tecnologia pode ter um significativo impacto sobre o papel dos 
professores, pela reciclagem constante recebida via rede, em termos de conteúdos, 
métodos e uso da tecnologia, apoiando um modelo geral de ensino que encara os 
estudantes como participantes ativos do processo de aprendizagem, e não como 
receptores passivos de informações. 

Muitas questões ainda estão sem respostas que permitam definir os objetivos 
para a utilização de novas tecnologias na educação, e determinar as estratégias de 
aplicação que considerem sua eficácia, problemas de equidade, financiamento, o 
“quê”, o “quem”, o “como” e o “para quê” desse uso.  

É preciso que o professor seja capaz de perceber quais as vantagens e 
desvantagens das diferentes tecnologias, como elas podem favorecer o 
desenvolvimento dos processos educacionais, quais as consequências do seu uso 
generalizado no comportamento social e psicológico do aluno, quais as faculdades 
intelectuais que perdem importância numa sociedade informatizada em benefício de 
outras. Precisa compreender também se o uso do computador desenvolve 
faculdades intelectuais deferentes das pretendidas pelo ensino convencional e quais 
os modelos mais adequados de interação professor-aluno-computador. 

Essas e outras questões devem ser investigadas para que tenhamos mais 
segurança para integrar as novas tecnologias à educação, a partir de uma adequada 
formação de professores. É imprescindível termos consciência de que mesmo que 
um professor saiba manusear com eficiência todas as ferramentas tecnológicas, mas 
não consiga responder às questões citadas, ele não estará apto a fazer um trabalho 
de qualidade com a tecnologia com os seus alunos. 

É preciso ter cuidado com a excessiva preocupação com os aspectos 
técnicos, pois o mais importante é a relevância social da apropriação das novas 
tecnologias por todos, alunos e professores. E o papel do professor é fundamental 
nesse processo.  

O desafio atual que educadores, pesquisadores e a sociedade como um todo 
enfrenta, não é ignorar a demanda da tecnologia e, muito menos, de deixarmos de 
estar atentos que não é a tecnologia que está fazendo isto ou aquilo, mas é o 
próprio homem que a está a utilizando de forma adequada ou inadequada. 

Temos que ter consciência de seu uso, clareza em nossas ações, 
desenvolver formas de uso benéfico na busca de melhoria na qualidade de vida 
coletiva, interagir com o conhecimento tecnológico (do mais elementar ao mais 
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sofisticado) de forma reflexiva e crítica, e dinamizar sempre os novos conhecimentos 
com a realidade da vida. 

Muitos questionamentos podem ser feitos em relação ao tipo de formação, 
tanto inicial quanto continuada, que tem sido dada aos professores. Entre eles, 
podemos nos perguntar: o professor está sendo efetivamente preparado para usar 
as novas tecnologias? Novas e diferentes tarefas docentes não exigirão algo mais 
em sua formação? Está sendo desenvolvida uma consciência do impacto das novas 
tecnologias na sociedade? 

Portanto, torna-se necessário construir caminhos para os professores se 
apropriarem criticamente das novas tecnologias para que acompanhem os 
significativos avanços científicos e tecnológicos, atendendo às demandas de uma 
sociedade cada vez mais informatizada e em constante transformação.  

Os cursos de formação de professores, seja na formação inicial ou 
continuada, devem propiciar aos profissionais variadas experiências com as novas 
tecnologias, levando-os a estabelecerem seu potencial para uso nas áreas e 
atividades para as quais podem contribuir, a partir da análise do contexto em que 
vão ser inseridas. 
 

O Professor frente às tecnologias – Procedimentos e resultados da 
pesquisa 
 
Procurando entender melhor a relação professor/tecnologia em sala de aula, visando 
a percepção do professor sobre o novo perfil profissional, sua influência e suas 
práticas, foi aplicada uma enquete em um grupo de professores do município do Rio 
de Janeiro, no intuito de levantar a realidade desse profissional diante dos novos 
desafios que se apresentam. 

Para a coleta de dados foi utilizada como metodologia de pesquisa a enquete. 
Pinsonneault e Kraemer (1993) atribuem três características básicas à pesquisa por 
enquete. Primeiramente, ela se propõe a fornecer descrições quantitativas de 
determinados aspectos da população estudada. A análise pode consistir em 
estabelecer relações entre variáveis ou em realizar projeções acerca da população 
estudada. Em segundo lugar, a coleta de dados é realizada, via de regra, a partir de 
questionários estruturados e pré-definidos. As respostas a estas questões 
constituem os dados que são analisados.  

Finalmente, as informações são em geral coletadas junto a uma fração, ou 
amostra, da população-alvo. Eis por que esta amostra deve ser representativa e 
relevante, pois apenas isso garantirá a validade da análise em termos estatísticos, 
bem como certo grau de generalização no tocante às conclusões. 

A pesquisa foi desenvolvida com 110 professores do Rio de Janeiro de faixa 
etária, formação e tempo de atuação variados e de diferentes segmentos, das redes 
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pública e privada. Aos professores foi feita a seguinte pergunta aberta: Quais as 
principais características do professor para atuar na Educação a Distância? Foram 
citadas 42 características diferentes, cuidadosamente anotadas e “blocadas” por 
similaridade. 

Muito já foi falado do quanto o mundo atual confronta os educadores no que 
diz respeito a reinventar a escolar e a sua própria prática enquanto educador. A 
prática pedagógica deve ser repensada constantemente, pois só assim poderá 
acompanhar e atender a todas as mudanças que atingem a escola e a educação 
como um todo, uma vez que as exigências do mundo contemporâneo são cada vez 
mais intensas. 

Dessa forma, a necessidade de um novo perfil de educador se torna cada vez 
maior, não podendo ser ignorada. Os constantes avanços tecnológicos, tanto nos 
meios de informação e comunicação como em outras áreas, exigem transformações 
da sociedade. E, em decorrência disto, a atividade docente deve se modificar para 
que faça frente aos novos desafios que se apresentam. 

Neste contexto, a pergunta feita aos professores através da enquete visava 
buscar a visão dos próprios docentes a respeito das novas exigências feitas a eles 
pela sociedade. 

Utilizando os conceitos de Belloni (2001), é possível encontrar um novo papel 
do professor. Ele deve constituir-se em um “parceiro dos estudantes no processo de 
construção do conhecimento, isto é, em atividades de pesquisa e na busca da 
inovação pedagógica”. 

A autora apresenta três dimensões dos saberes docentes: 

• Pedagógica – orientação, aconselhamento e tutoria (conhecimentos do 
campo específico da Pedagogia). 

• Tecnológica – relação entre as tecnologias e a Educação (produção, 
avaliação, seleção e definição de estratégias de uso de materiais pedagógicos). 

• Didática – formação específica do professor em determinados campos 
científicos, com necessidade constante de atualização. 

A essas três dimensões Oliveira et al (2004) acrescentam uma quarta, os 
“saberes pessoais”, que se assemelham ao que Tardif (2002) chama de saberes 
experienciais. Estes seriam os saberes desenvolvidos pelos próprios professores ao 
longo de sua prática, no exercício das suas funções e vão sendo incorporados à 
experiência individual e coletiva através do “saber - fazer” e do “saber – ser”. 

Partindo dos vários conceitos acima citados, as características mencionadas 
pelos professores na enquete foram categorizadas em quatro dimensões de saberes 
docentes: pedagógica, didática, tecnológica e pessoal. 
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Tabela 1 - Características citadas pelos professores ao responderem à enquete 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Percentual de respostas, por dimensão 
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respostas. A segunda característica a ser mais lembrada pelos professores foi a 
constante atualização, que aparece em 22 respostas. Em terceiro lugar vem o 
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Os professores também afirmaram a necessidade deste “novo profissional” ser um 
motivador de seus alunos, criativo e comunicativo. 

 

Considerações Finais 
 
Na sociedade contemporânea, as profundas transformações no mundo do trabalho, 
o avanço tecnológico e os meios de informação e comunicação exercem uma força 
brutal nas relações sociais e em todas as instituições de nossa sociedade, exigindo 
um reposicionamento e a busca de um novo perfil frente aos novos desafios que 
surgem. Consequentemente, a atividade docente vem se modificando para atender 
a essas transformações que atingem crucialmente a escola, suas concepções, suas 
formas de construção do saber. Há, sem dúvida alguma, uma mudança de 
paradigma que está exigindo um novo modelo de escola, e um novo perfil de 
professor que possam estar a serviço de uma educação que atenda efetivamente as 
demandas da população. 

Dessa forma, a prática docente deve ser repensada, de forma urgente, para 
que possa atender a todas as transformações que atingem a educação. 

Behrens (2000, p.73) enfatiza que vivemos numa época denominada de 
sociedade da informação na qual o professor sente que precisa mudar sua prática 
ao se confrontar com uma nova categoria do conhecimento chamada de digital e se 
reporta a Pierre Lévy para exemplificar três formas diferentes de conhecimento: “a 
oral, a escrita e a digital”. Não se podendo negar que a digital possui uma velocidade 
de comunicação muito maior e que a escola, neste avanço tecnológico, não passa 
impune. 

Trata-se de um grande desafio mudar a forma de ensinar e de aprender, 
principalmente numa estrutura educacional que, tradicionalmente, está preparada 
apenas para reproduzir conhecimentos. E a única maneira de assumir essas 
mudanças com responsabilidade é compreendê-las. 

Contudo, um repensar da prática docente para fazer frente aos novos 
desafios é premente e justificado. A docência constitui um campo específico de 
intervenção profissional na prática social. E a participação dos professores, é de 
fundamental importância na consolidação de mudanças que tragam efetivamente 
uma melhoria da qualidade de ensino.  

É preciso um professor que exerça um trabalho de qualidade e que não se 
limite à formação inicial. Pelo contrário, é necessário que desenvolva processo de 
formação permanente que tome a prática docente como fundamento para a reflexão, 
desenvolvendo uma postura de profissional reflexivo, pesquisador da própria prática, 
munido de formação teórica competente que o prepare para ver o mundo na sua 
globalidade e não de forma fragmentada. 

A dinâmica do mundo moderno impõe, em todas as áreas, profissionais 
questionadores e dinâmicos, que ultrapassem os limites da simples execução. A 
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capacidade de pensar e decidir são essenciais para a assimilação de mudanças e 
para o confronto com desafios que surgem todos os dias.  

Uma nova visão sobre o que se pretende nessa mudança deve partir primeiro 
sobre o modo de como se ensina, se aprende, se avalia e se compartilha e como se 
constrói essa relação onde todos são agentes de aprendizagem. 

É preciso deixar a visão da tecnologia como “algo que chega” e que é ela que 
tem efeito sobre os alunos e sobre a escola. As ferramentas tecnológicas são 
apenas ferramentas, que só produzirão algum efeito na escola, se os professores se 
apropriarem delas, transformando-as em recursos a favor da aprendizagem e 
integrando-as aos outros recursos disponíveis. Isto supõe o uso das tecnologias da 
informação e comunicação com intencionalidade pedagógica, integrando-as como 
recursos dentro do planejamento do processo de aprendizagem.  

Desta maneira, o professor aparece como o elemento chave. Ele é 
encarregado de fazer uso de tais recursos tecnológicos para atingir seus objetivos. 
Ele decidirá a hora, os conteúdos, os níveis e as possibilidades na utilização do 
computador. Para isso ele precisa de formação, apoio e acompanhamento 
pedagógico. Ele deve ir se apropriando progressivamente dessas tecnologias, 
pensando num minimalismo tecnológico onde controlar e dirigir o processo de 
inserção dessas ferramentas é fundamental para o sucesso do uso dos recursos. 

Isso requer dos educadores novas habilidades para oferecer aos alunos 
novas oportunidades de aprendizagem. Ele deve tomar decisões pedagógicas 
acertadas com respeito a como e quando inserir a tecnologia na sala de aula. Trata-
se de pensar o que ele deseja fazer com seus alunos, para depois utilizar as 
metodologias e os recursos para consegui-los. 

Behrens (2000, p.73) definiu com propriedade: “O desafio imposto aos 
docentes é mudar o eixo do ensinar para optar pelos caminhos que levam ao 
aprender. Na realidade, torna-se essencial que professores e alunos estejam num 
permanente processo de aprender a aprender”. 

Willis & Mehlinger (1996, apud Sandholtz,1997, p.80) abordam a formação de 
professores para o uso das novas tecnologias. A conclusão da literatura sobre 
tecnologia e formação de professores é que a formação de professores, 
especialmente antes de iniciarem sua carreira, não os está preparando para 
trabalharem em salas de aula ricas em tecnologias. 

Portanto, o reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica 
deve ser acompanhado da conscientização da necessidade de incluir na formação 
de professores as habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. 
No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem 
diferente em que o componente tecnológico não pode ser ignorado. 
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Resumo - Objetivando atender às demandas crescentes da sociedade do conhecimento, a 

educação precisa colocar a seu serviço as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC), especialmente, quando se trata de atender às condições de vida e trabalho de jovens 
e adultos. O presente trabalho apresenta a experiência do SESI Bahia na oferta da 
educação básica para jovens e adultos através da metodologia de ensino a distância. A 
estratégia da educação de jovens e adultos (EJA) a distância proposta pelo SESI Bahia 
além de elevar a educação básica de seus alunos favorece a inclusão digital, rompe 
barreiras e preconceitos no estado da Bahia.  

  

Palavras-chave: Educação. Jovens. Adultos. Distância. 

1 Introdução  
 

O Serviço Social da Indústria com o intuito de elevar a escolarização de 

jovens e adultos no estado da Bahia possui a oferta da educação básica na EJA 

desde 1996, tendo um total de 99.658 alunos matriculados de 1996 a 2013. Em 

relação à clientela da EJA, público alvo desta pesquisa acadêmica, sabemos que se 

trata de segmentos da população historicamente excluídos do acesso aos direitos 

básicos, principalmente, a educação. 

De acordo a Moraes (2007, p. 17):  

“a educação de jovens e adultos sempre se constituiu, 
intrinsecamente, como um espaço ocupado pelas ‘minorias’, 
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pelos segmentos discriminados da sociedade brasileira. Seja 
nos anos 40 do século passado, seja no início do presente 
século, na educação de jovens e adultos trabalha-se com os 
excluídos, com os ‘diferentes’ e com as ‘diferenças’”. 

 
No decorrer dos últimos anos houve uma queda significativa em relação ao 

número de matrículas realizadas e de alunos concluintes do ensino médio na 

educação de jovens e adultos do SESI, conforme é possível verificar nas tabelas 

abaixo:  

 

Tabela 1 - Matrículas e Concluintes na Educação de Jovens e Adultos – Ensino 

Médio do SESI Bahia 

Ano Matrículas Concluintes  

2010 185 53 

2011 892 61 

2012 239 85 

2013 996 29 

Total 2.312 228 
 (Fonte: SESI Bahia) 

Tabela 2 - Matrículas na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio 

Presencial do SESI Bahia em Salvador 

Ano 
Matrículas Ensino Médio 

Salvador 
Concluintes do Ensino 

Médio Salvador 

2010 49 8 

2011 36 54 

2012 23 21 

2013 17 0  

Total 125 83 

 (Fonte: SESI Bahia) 

Em virtude do cenário decrescente de matrículas e concluintes na Educação 

de Jovens e Adultos do SESI Bahia, em outubro de 2013 o SESI inicia com a oferta 

do ensino médio a distância, ampliando suas estratégias de atendimento e 

oportunizando assim o acesso ao conhecimento aos trabalhadores da indústria e 
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seus dependentes, bem como a comunidade, contribuindo para a elevação da 

escolaridade da população baiana economicamente ativa. 

É certo que a educação no Brasil representa um grande desafio, e quando se 

trata de educação básica para jovens e adultos a distância o desafio é ainda maior, 

uma vez que não há modelos de operação no estado da Bahia para a referida oferta.  

Objetivando atender às demandas crescentes da sociedade do conhecimento, 

a educação precisa colocar a seu serviço as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), especialmente, quando se trata de atender às condições de 

vida e trabalho de jovens e adultos. Para tanto, as estratégias de educação a 

distância propostas pelo SESI Bahia buscam propiciar, através da oferta da EJA 

EaD novas ferramentas de comunicação e informação no fazer pedagógico, ambas 

facilitadas por um ambiente virtual de aprendizagem. 

A Educação a Distância é uma estratégia educacional cada vez mais utilizada 

por diferentes tipos de organizações presentes na sociedade, sejam elas ONGs, 

instituições educacionais, empresas, e até mesmo o Governo. Ela possibilita o 

acesso à educação, informação e qualificação a um número maior de sujeitos, 

independentemente dos limites geográficos e temporais. As primeiras experiências 

de educação a distância aconteceram por volta de 1850 na Europa e que teve seu 

início no Brasil, de forma sistemática, em 1939 com a oferta de cursos 

profissionalizante por correspondência.  

Segundo Litto (2010, p. 25): 

“a Universidade de Londres começou programas de 
aprendizagem a distância em 1858 através de cursos por 
correspondência, e teve entre seus alunos mais ilustres 
Mahatma Gandhi e Nelson Mandela ( que estudaram Direito), 
além de quatro cientistas que posteriormente foram 
contemplados com o Prêmio Nobel”. 

 
Metodologia de pesquisa 

O método utilizado na pesquisa foi o Estudo de Caso, uma vez que se adequa 

quando o investigador procura explorar, compreender ou descrever acontecimentos 

e contextos complexos, nos quais há diversos fatores envolvidos, quando há a 
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necessidade da observação detalhada e profunda no seu ambiente natural.  

De acordo com Yin (1989), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve 

ser dada quando se for realizar um estudo de eventos contemporâneos, em 

situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas 

onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas.  Uma das 

características do Estudo de Caso é a "... capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações." (YIN, 

1989, p. 19).  

Yin (1989) afirma que, 

"o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 
quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas".  

(YIN, 1989, p. 23) 
 

Abordagem metodológica de pesquisa utilizada contemplou uma análise 

quantitativa e qualitativa. 

Segundo Murillo (2005), em uma pesquisa qualitativa, a análise dos dados é 

realizada ao longo do estudo. Os processos de obtenção de dados e sua análise vão 

unidos, uma vez que se observa e interpreta paralelamente. (tradução nossa). 

A abordagem qualitativa foi utilizada com o intuito de analisar os registros ao 

longo do processo, como os diários de campo. A análise quantitativa possibilitou 

analisar os registros de matrícula da Educação de Jovens e Adultos do SESI entre 

os anos de 2010 a 2013.  

 Para a realização da pesquisa foram utilizados diferentes procedimentos de 

coleta de dados, e instrumentos diversos para a obtenção dos dados e análise da 

realidade investigada. 

 

Educação de Jovens e Adultos a Distância do SESI Bahia 

 

O SESI Bahia utiliza a metodologia de ensino desenvolvida pelo SESI Rio de 
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Janeiro e Departamento Nacional para a oferta da educação de jovens e adultos. O 

maior diferencial é a forma inovadora de ensinar e aprender, em que o aluno é 

agente ativo da sua aprendizagem.  

A metodologia apresenta uma abordagem moderna quanto aos assuntos 

estudados, relacionando-os com a realidade do trabalhador.  Dessa forma, o aluno é 

sempre desafiado a entender a situação, ao invés de apenas decorar.  

São 30 mil páginas eletrônicas, 30 mil objetos de aprendizagem (fotos, vídeos, 

textos e animações), 20 mil questões de auto avaliação e 4.000 itens de prova. Além 

do módulo introdutório de nivelamento digital para alunos.  

As aulas da Educação de Jovens e Adultos a Distância do SESI, são 

totalmente via Web através do Learning Management Systems (LMS), Time To 

Know, onde há ferramentas de acompanhamento e de comunicação entre alunos 

e tutores, a comunicação pode se dar tanto de forma síncrona como assíncrona 

através dos chats e fórums. 

 

A mediação na Educação de Jovens e Adultos a Distância 

 

A mediação, no contexto educacional, seja ela desenvolvida na modalidade 

presencial ou na modalidade virtual, é denominada de mediação pedagógica. Sua 

conceituação pode adquirir diferentes significados, dependendo do lugar 

epistemológico em que se encontra. 

Segundo Sacool (2011, p. 76),  

a mediação pedagógica é compreendida como movimento 
construído na relação dialógica que se estabelece a partir da 
interação constante entre educadores, educandos e diferentes meios 
utilizados para desenvolver os processos de ensino e de 
aprendizagem. Ela é, portanto, fundamental para mobilizar o 
processo educativo e instigar/provocar a aprendizagem. 

 
Na esfera da concepção epistemológica interacionista-construtivista-sistêmica, 

a mediação pedagógica é compreendida como movimento construído na relação 

dialógica que se estabelece a partir da interação constante entre sujeitos envolvidos 
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no processo, sendo de suma importância para mobilizar o processo educativo e 

instigar/provocar a aprendizagem.  

Segundo Moraes (2003, p.210), a mediação pedagógica  

é um processo comunicacional, conversacional, de construção de 
significados, cujo objetivo é abrir e facilitar o diálogo e desenvolver 
a negociação significativa de processos e conteúdos a serem 
trabalhados nos ambientes educacionais; bem como incentivar a 
construção de um saber relacional, contextual, gerado na interação 
professor/aluno. 

 
A mediação pedagógica utilizada na educação de jovens e adultos a distância 

do SESI contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos sujeitos, 

levando-os a refletir sobre o que já conhecem, sobre as “certezas provisórias”, e o 

que desejam conhecer, sobre as “dúvidas temporárias”, a fim de que sejam capazes 

de formular suas próprias questões de aprendizagem, despertando a curiosidade e 

ampliando sua capacidade de compreensão da realidade.  

  

Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos a Distância do SESI Bahia 

 
Os alunos da Educação de Jovens e Adultos do SESI são acompanhados por 

uma equipe pedagógica composta por coordenadores pedagógicos, professores 

especialistas e professores tutores. A logística e organização da oferta são 

realizadas pelo Polo de apoio presencial juntamente com a coordenação central da 

Educação de Jovens e Adultos a Distância do SESI Bahia. 

O primeiro procedimento realizado com o alunado é uma entrevista individual 

realizada pela coordenação pedagógica com o intuito de identificar seu perfil, 

analisar sua documentação e identificar seu nível de conhecimento para a utilização 

do computador e internet. 

Após a entrevista, o aluno é orientado a realizar um diagnóstico de escolaridade 

a fim de verificar suas habilidades nas áreas de conhecimento da Educação Básica. 

Antes de se iniciar o curso de EJA EaD, o aluno participa de um curso de 

inclusão digital com carga horária de 10 horas oferecido gratuitamente pelo SESI, 

após a conclusão do curso, a coordenação pedagógica do Polo realiza, juntamente 
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com os tutores, a ambientação para uso do Learning Management Systems (LMS), 

Time To Know, faz a entrega do calendário letivo e manual do aluno. 

Na ambientação, os tutores auxiliam aos alunos a utilizarem as ferramentas de 

comunicação e interação do LMS, como acessar o chat, se comunicar com o tutor, 

estudar os conteúdos e ampliar seus conhecimentos. Os alunos são orientados a 

resolver as atividades avaliativas propostas no LMS e a interagirem com os demais 

alunos através dos fóruns temáticos e chats. 

Neste momento presencial, os alunos são convidados a participarem das oficinas 

temáticas programadas (oficina robótica LEGO, oficina de Ciências da Natureza, 

oficina de Linguagem dentre outras.) e a frequentarem o polo fixo, não só para as 

avaliações presenciais, mas sempre que sentirem necessidade de uma tutoria 

presencial e um acompanhamento pedagógico diferenciado. 

Os tutores fazem o acompanhamento diário dos alunos, resolvendo dúvidas 

online, guiando a aprendizagem, se dedicam ao atendimento presencial quando são 

solicitados pelos alunos, desenvolvem e aplicam oficinas e avaliações presenciais. 

 

Acompanhamento pedagógico dos professores especialistas e tutores 

  
 Os professores especialistas são profissionais licenciados e pós-graduados, 

responsáveis pelas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática 

e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas 

e suas Tecnologias, possuem uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais.  

São os responsáveis pela construção dos materiais didáticos utilizados nas oficinas 

presenciais, elaboram as avaliações online e presenciais junto aos tutores dos polos, 

orientam aos tutores quanto ao uso do LMS e apoiam o processo de tutoria.  

 Os tutores do SESI são profissionais licenciados e contratados para 

acompanhar os alunos nas disciplinas da Educação Básica. Cada polo conta com 

uma equipe multidisciplinar com tutores que são responsáveis pelas áreas de 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 
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Tecnologias.  

 
Análises dos resultados 

 
O Ensino Médio a Distância, no ano de 2013, representou 7% do total de 

matrículas registradas no SESI Bahia. Na Unidade EJA RMS (responsável pelo Polo 

Salvador) representou 12% do total de matrículas da Unidade e na Unidade 

Sudoeste (responsável pelo Polo Sudoeste) representou 16% do total de matrículas 

registradas em 2013.  Entretanto, o início das primeiras turmas se deu entre os 

meses de novembro e dezembro de 2013, isso justifica o baixo número de 

matrículas registradas, conforme gráfico abaixo. 

Tabela 2 - Matrículas na Educação de Jovens e Adultos dos cursos 

Semipresencial e a Distância das Unidades EJA RMS (Salvador) e Sudoeste no ano 

de 2013 

 

(Fonte: SESI Bahia) 

Em 2013 foram registradas na Unidade EJA RMS (Salvador) 761 matrículas 

das quais 12% correspondem às matrículas na estratégia de EaD. Na Unidade 

Sudoeste as matrículas atingiram o total de 685, sendo 14% destas foram no ensino 

médio a distância. 

No ano de 2014 o total de matrículas em EJA foi de 2614 alunos atendidos, 

sendo 28% do total da oferta realizado através da Educação a Distância. 

No ensino médio, a EJA EaD representa 44% da oferta realizada pelo SESI 

Bahia no ano de 2014. 

Tabela 3 - Matrículas por estratégia na Educação de Jovens e Adultos 2014 
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(Fonte: SESI Bahia) 

Tabela 4 - Matrículas no Ensino Médio/ Educação de Jovens e Adultos no ano 

de 2014 

(Fonte: SESI Bahia) 

Analisando os dados das tabelas 3 e 4 é possível verificar a eficiência da 

estratégia da Educação de Jovens e Adultos a Distância para a ampliação do 

número de atendimento do SESI Bahia na Educação de Jovens e Adultos 

Analisando os resultados do ano de 2014, 116 alunos concluíram a Educação 

Básica na EJA, o que representa 15,93% de concluintes sobre o número de 

matriculados apenas no ano de 2014, fazendo um comparativo com os últimos 

quatro anos onde houve 2.312 matrículas no Ensino Médio e 228 concluintes, 

representando 9% de concluintes sobre o total de matriculados. Comparando os dois 

cenários, de 2010 a 2013 e o ano de 2014, através da EJA a Distância o SESI 

conseguiu avançar em 61,5% de concluintes em relação ao número inicial de 

matrículas.  

Realizando a mesma análise apenas utilizando os dados de Salvador é 

possível evidenciar que entre os anos de 2010 a 2013 houve 71 concluintes da 

Educação Básica e apenas em 2014 o Polo EaD de Salvador promoveu a conclusão 

da Educação Básica de 83 alunos através da EJA a Distância, o que representa um 

crescimento de 17% em relação aos últimos quatro anos. 
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É certo que todo o empenho e dedicação dos sujeitos envolvidos na oferta da 

EJA a Distância contribuem para os resultados apresentados. 

Além dos dados numéricos representativos da conclusão da Educação Básica 

temos os depoimentos dos egressos de 2014, até o momento foram contabilizados 

mais de 30 alunos que conseguiram a aprovação em exames de vestibular.  

 

 

 

Conclusão 

 
A educação de jovens e adultos por si só representa um grande desafio para 

qualquer instituição de ensino, seja pelo perfil do alunado, seja pelas especificidades 

da referida oferta, em se tratando da educação de jovens e adultos a distância o 

desafio ainda é maior, seja pelo preconceito existente, seja pelas dificuldades de 

acesso à internet pelo alunado.  

A Educação de Jovens e Adultos a Distância visa proporcionar a elevação da 

escolaridade do alunado contribuindo para a conclusão da educação básica, como 

também possibilita a experiência da inclusão digital, proporcionando ao alunado o 

acesso e a experimentação das Tecnologias da Informação e Comunicação através 

do ambiente virtual de aprendizagem. A inclusão digital proporcionada pela 

experiência da EJA EaD ultrapassa os limites do SESI, levando ao alunado a 

interagir com o mundo através de recursos da internet. 
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Resumo – Este relato apresenta resultados parciais do Programa de Extensão 
“Direitos humanos e inclusão escolar na formação de professores da educação 
básica: aproximações entre o direito constitucional e a prática escolar”, cujo 
objetivo foi proporcionar espaços de conhecimento, diálogo e troca de 
experiências, a partir de três ações, sendo que nos deteremos à ação que versa 
sobre 'O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo escolar da educação 
básica: desafios e possibilidades'. Esta ação contou com cento e setenta e cinco 
participantes, mediados pela plataforma Moodle, e, alguns momentos presenciais, 
organizada em cinco módulos. Os resultados preliminares apontam a importância 
de manter a discussão presente nos contextos das escolas, considerando a 
obrigatoriedade legal de estar inserido no currículo do ensino fundamental. Com 
isso, constatamos que o diálogo e a reflexão acerca da temática tem sido uma 
tônica para aproximar universidade e comunidade, e contribuir para a ampliação do 
debate que reflete diretamente na formação do professor e, consequentemente, na 
prática pedagógica. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores, Educação a Distância, 
Direito Constitucional, Práticas Pedagógicas. 

Abstract – This report presents results of the Outreach Program "Human rights and school 
enrollment in basic education teacher training: similarities between constitutional law and 
school practice," whose objective was to provide spaces of knowledge, dialogue and 
exchange of experiences, from three shares, and we will stop the action that deals with 'The 
Status of Children and Adolescents in the curriculum of basic education: challenges and 
opportunities'. This action was attended by one hundred seventy-five participants, mediated 
by the Moodle platform, and some classroom time, organized into five modules. Preliminary 
results show the importance of keeping the discussion in this context of schools, considering 
the legal requirements to be included in the curriculum of elementary school. Thus, we see 
that dialogue and reflection on the theme has been a tonic to bring university and the 
community, and contribute to the wider debate that reflects directly in teacher education and, 
consequently, in pedagogical practice. 
 

Keywords: Continuing Teacher Training, Distance Education, Constitutional Law, 
Teaching Practices. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relato tem por objetivo apresentar o Programa de Extensão “Direitos 
humanos e inclusão escolar na formação de professores da educação básica: 
aproximações entre o direito constitucional e a prática escolar”, com alguns 
resultados parciais, submetido e aprovado pelo Edital PAEX-CEAD Nº 03/2014, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Educação a 
Distância (CEAD). O objetivo do referido programa de extensão foi o de proporcionar 
aos participantes, espaços de conhecimento, diálogo, aprendizagens e troca de 
experiências acerca dos direitos humanos e inclusão escolar como forma de 
transformar a prática escolar.  

Uma das principais motivações para a oferta deste programa de extensão foi 
mobilizada pela necessidade de ampliar os espaços de discussão e aprendizagens 
no processo de inclusão educacional que a sociedade brasileira vive atualmente, 
visto que há uma demanda de solicitação bastante expressiva de formação para 
professores e demais profissionais envolvidos no processo de escolarização, por 
parte de gestores vinculados às instâncias municipal e estadual, de Santa Catarina.  

A partir da implementação de políticas educacionais para inclusão escolar, as 
redes de ensino municipal e estadual de Santa Catarina têm demonstrado uma 
carência no que se refere à formação de professores, principalmente pela oferta de 
serviços de educação especial presentes na educação básica, que vem exigindo de 
seus gestores, uma reorganização mais efetiva para atender esses sujeitos de 
escolarização.  

Mediante a proposta do programa de extensão, para além das ações à ele 
vinculadas, possibilita ainda a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Contamos também com o apoio do Laboratório de Educação Inclusiva do 
Centro de Educação a Distância (LEdI), no sentido de promover a articulação de 
outros segmentos da comunidade em geral. 

Este programa de extensão conta com três ações, das quais destacam-se o 
curso 'O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo escolar da educação 
básica: desafios e possibilidades', o curso 'Gestão dos serviços de educação 
especial no contexto da educação básica de Santa Catarina e o curso 
'Acessibilidade e permanência do estudante com necessidades educacionais 
especiais na escola pública'.  

Essas ações foram desenvolvidas por meio da modalidade de educação a 
distância, pela plataforma Moodle, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e 
com alguns momentos presenciais em que os participantes participam de palestras, 
oficinas, dentre outras atividades que os possibilitam a troca de saberes e a 
socialização de experiências. Compreende-se assim, que a democratização do 
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conhecimento do campo da educação especial abre espaço para o diálogo, trocas 
de experiências e de aprendizagens. 

 Nesse sentido, salienta-se que este relato se deterá aos resultados parciais 
da ação que versa sobre 'O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo 
escolar da educação básica: desafios e possibilidades', considerando que esta ação 
propõe contribuir com as discussões sobre políticas de direitos humanos, voltados 
para a inclusão escolar de alunos com deficiência e em situação de vulnerabilidade, 
mediante a obrigatoriedade prevista na Lei n.º 11.525/2007 (BRASIL, 2007). 

 
Garantia de direitos na educação básica 

 

A instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no início da década de 
1990, através da Lei Nº 8.069/1990 (BRASIL, 1990), marcou significativamente a 
sociedade brasileira, com ênfase ao campo da educação escolar, considerando sua 
aplicabilidade nesse contexto.  

De acordo com Mori (2012, p. 658), essa Lei do ECA requer que seja 
compreendida “como um avanço na ação tutelar dos direitos e dos deveres 
referentes à infância e à adolescência, não se constituindo lei de controle, mas de 
proteção em nível social e jurídico”. 

Desde sua instituição na sociedade brasileira, em 1990, o ECA logrou 
algumas conquistas neste percurso histórico, ao mesmo tempo, tem apresentado um 
grande desafio no contexto das escolas, o de chegar às escolas do Ensino 
Fundamental em todo o país, por meio da Lei n.º 11.525, aprovada em 25 de 
setembro de 2007, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN, 1996). Com base nessa Lei, fica obrigatória a inclusão no currículo do 
Ensino Fundamental, conteúdos que tratem dos direitos das crianças e 
adolescentes, conforme o Art. n.º 32, parágrafo 5º “O currículo do ensino 
fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição 
de material didático adequado”. 

O norte dessa discussão foi de pensar junto aos participantes da ação 'O 
Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo escolar da educação básica: 
desafios e possibilidades‟, possibilidades de inserir na organização curricular do 
Ensino Fundamental, os conhecimentos presentes no ECA (BRASIL, 1990) como 
diretriz norteadora da prática pedagógica, de forma articulada as demais disciplinas, 
na educação básica. 

Para tanto, propomos como objetivo geral dessa ação em específico, 
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instrumentalizar profissionais da educação e demais interessados para atuação 
critica e propositiva em espaços escolares e não escolares de formação humana, 
educação baseada na política de promoção, proteção e defesa de direitos 
constitucionais. 

A partir do objetivo geral elencamos os objetivos específicos da ação: a) 
conhecer os aspectos conceituais que fundamentam o debate sobre redes de 
proteção social, a partir da inserção do Estatuto da Criança e do Adolescente no 
currículo escolar da educação básica; b) identificar o papel da escola, da 
comunidade e dos serviços públicos na construção e fortalecimento de uma rede de 
proteção social voltada a escolarização de alunos em situação de vulnerabilidade; c) 
discutir estratégias para o trabalho pedagógico na inclusão de pessoas com 
deficiência e alunos e situação de vulnerabilidade nos espaços da educação básica 
e em espaços não escolares; d) abordar metodologias diferenciadas para o trabalho 
pedagógico com pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade e; e) 
motivar a troca de conhecimentos e experiências dos profissionais da educação e 
demais interessados no tema. 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo escolar da educação 
básica 

A ação que norteou o curso 'O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo 
escolar da educação básica: desafios e possibilidades‟, vinculado ao Programa de 
Extensão “Direitos humanos e inclusão escolar na formação de professores da 
educação básica: aproximações entre o direito constitucional e a prática escolar”, 
contou com a participação de cento e setenta e cinco participantes, dentre eles 
gestores escolares, professores e auxiliares de salas de aula, e demais educadores 
do entorno das gerências da 20ª e 36ª Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR)1 de Santa Catarina, e interessados da comunidade em geral, que se 
constituiu o público alvo.  

   Esta ação foi organizada e executada a partir de cinco módulos. O primeiro 
possibilitou ler, interpretar e analisar o logotipo do curso; o segundo discutiu os 
marcos legais e históricos dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes no Brasil; o 
terceiro tratou das Redes de Proteção; o quarto debateu sobre o papel da escola, da 
comunidade e dos serviços públicos na construção e fortalecimento de uma rede de 
proteção social, por fim, o módulo V discutiu as possibilidades de inserir o Estatuto 
da Criança e do Adolescente como componente curricular, a partir da socialização 
de práticas inovadoras.  

                                                
1
 Os municípios que abrangem a 20ª SDR compreende Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna, 

Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio e Tubarão, e a 36ª SDR compreende os municípios de 
Armazém, Braço do Norte, Grão Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero e São 
Marinho. 
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A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades desta ação deu-se 
por meio do uso das tecnologias de comunicação e informação, na modalidade a 
distância, mais especificamente a internet, através dos recursos disponíveis no 
ambiente virtual de aprendizagem, pela plataforma Moodle, espaço em que os 
participantes tiveram disponíveis os materiais de apoio, atividades propostas, fóruns 
de discussão, vídeoaulas, bate-papos, correio eletrônico, enquetes, dentre outras 
possibilidades de interação disponíveis pela web, bem como também envolveu 
encontros presenciais mediados por socialização de atividade, palestras, oficinas, 
constituindo-se assim, em ricos espaços de aprendizagens e trocas de experiências 
sobre a temática em questão, totalizando 60hs.   

 
Relato das atividades desenvolvidas na ação 

 
Inicialmente foi realizada uma discussão entorno dos direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes tendo como atividade analisar, refletir e interpretar o 
Logotipo do curso, com base no Art. n.º 4 do ECA (BRASIL, 1990) e o Art. n.º 227 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), conforme a figura abaixo. 

 
 

 

Figura 1: Logotipo do curso O Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo escolar da educação 
básica. 
 

Essa análise interpretativa e leitura dos artigos discutidos no Módulo I, os 
cursistas tiveram oportunidade de refletir e relatar seus entendimentos sobre quais 
atores seriam responsáveis pela proteção das crianças e dos adolescentes, no 
fórum de discussão, no Moodle. 

O Módulo II abordou sobre o marco histórico e legal dos direitos das crianças 
e dos adolescentes no Brasil, tendo como texto base, a leitura do artigo “O Direito de 
Crianças e Adolescentes”, de Maria Lígia Malta de Farias (2013), e, como atividade, 
a elaboração de um Infográfico (Linha do Tempo) registrando os principais eventos e 
leis que buscam consolidar os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. O 
objetivo desse segundo módulo era demonstrar aos cursistas como é recente a 
história da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil e, portanto, 
a necessidade de avançarmos por meio da efetivação das leis, em especial do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Na direção de reforçar a importância das Redes de Proteção, preconizadas 
pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pelo ECA (BRASIL, 1990), foi solicitado, 
no Módulo III, a leitura do artigo “Redes de Proteção Social à Criança e ao 
Adolescente: Limites e Possibilidades”, de Antônio José Ângelo Motti e Joseleno 
Vieira dos Santos (2008), com a intenção de elaborar um relato sobre a composição 
das Redes de Proteção dos seus respectivos municípios. Com isso, buscamos 
incentivar os cursistas a pesquisarem e conhecerem como compõe a Rede de 
Proteção de seus municípios, a fim de desenvolverem uma análise crítica sobre a 
sua própria realidade e as relações que estabelecem com essas redes.  

Durante o desenvolvimento do terceiro módulo, foi realizado um encontro 
presencial, no Campus universitário de Tubarão/SC, da Univesidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL), instituição parceira desse programa de extensão, a qual 
disponibilizou o auditório, espaço em que proporcionou melhor acesso aos cursistas, 
considerando a proximidade para ambas as SDRs.  

O encontro presencial aconteceu no final do mês de junho, com a carga 
horária de seis horas, cujo objetivo foi discutir com maior profundidade, os 
conhecimentos mediados nos primeiros módulos do curso on-line, além de 
possibilitar aos participantes a socialização de estratégias pedagógicas para 
trabalhar o ECA, de maneira transversal e interdisciplinar.   

Nesse encontro presencial, a Contação de Histórias foi motivo de atentar os 
cursistas, que tiveram a oportunidade de ouvir o conto "Choco encontra uma nova 
mãe". Esta é uma história da literatura infantil, que trouxe muitas reflexões mobilizou 
a emoção dos presentes, por retratar a realidade atual da questão do direito à 
família, da adoção e também das diferentes configurações que as famílias podem 
ter.  

Posteriormente a história do Choco foi retomado os alguns pontos 
fundamentais dos Módulos estudados pela plataforma Moodle, com o intuito de 
aprofundar os temas abordados e, principalmente, de promover um momento de 
interação, de reflexão e de diálogo com os participantes acerca desses conteúdos.  

Podemos constatar nesse primeiro momento presencial que a compreensão 
dos cursistas sobre a temática destacando que, a maioria já demonstrava domínio 
dos conteúdos abordados online, bem como interesse pelos mesmos. A ministração 
e os debates, realizados pelos participantes, foram marcados por momentos de 
reflexão, de emoção e de risos, proporcionando um envolvimento maior dos 
participantes nas discussões e proposições a cerca do tema.  

Ainda nesse encontro presencial foi realizada uma oficina de Contação de 
Histórias, ministrada por uma contadora de história. Esta oficina teve o objetivo de 
apresentar aos participantes algumas técnicas dessa arte milenar sugerindo, 
sobretudo, a Contação de Histórias como uma das estratégias pedagógicas 
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possíveis para a inserção dos conhecimentos do ECA na organização curricular do 
ensino fundamental. O entusiasmo e a motivação dos participantes em relação a 
Contação de Histórias, numa perspectiva de educação inclusiva, ficou evidente 
durante toda a oficina.   

A continuidade dessa ação contou ainda com o IV Módulo, em que debateu, 
por meio das ferramentas da plataforma Moodle, o papel da escola, da comunidade 
e dos serviços públicos na construção e fortalecimento de uma rede de proteção 
social. Já o V módulo possibilitou os grupos a elaborar um projeto de ensino como 
proposta de inserir o Estatuto da Criança e do Adolescente como componente 
curricular no ensino fundamental, conforme a obrigatoriedade normatizada pela Lei 
n.º 11.525/2007, que altera a redação da LDBEN n.º 9394/96 (BRASIL, 1996). Esta 
ação foi finalizada com a participação do cursistas, no Seminário de Educação 
Inclusiva e Acessibilidade (SEMEIA), realizado presencialmente, no Centro de Arte 
Integrada da UNISUL, em Tubarão/SC, no final do mês de setembro. Observou-se 
durante a socialização desses projetos de ensino no SEMEIA que algumas escolas 
já colocaram em execução o projeto e que refletiu na prática pedagógica da escola 
básica.  

 

Considerações finais 

Com base na proposta do programa de extensão universitária, que exerce um 
importante papel na comunidade acadêmica e para a comunidade em geral, a 
Universidade tem se constituído num espaço promotora da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, princípio constitucional definido pela Política Nacional 
de Extensão Universitária (BRASIL, 2012, p. 15) a partir de “um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 
transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”. 

Os resultados acerca da ação „O Estatuto da Criança e do Adolescente no 
currículo escolar da educação básica: desafios e possibilidades‟ que teve como 
finalidade conhecer aspectos conceituais que fundamentam o debate sobre redes de 
proteção social, a partir da inserção do ECA no currículo escolar da educação 
básica, apontam a necessidade de manter a discussão presente nos contextos das 
escolas, com base na obrigatoriedade que regulamenta a inserção no currículo do 
ensino fundamental. Os participantes alertam ainda, a importância de ampliar essa 
discussão para os demais níveis de ensino da educação básica.  

Com isso, constatamos nessa primeira ação, que o diálogo, a análise e a 
reflexão diante da temática tem sido uma tônica para aproximar universidade e 
comunidade, e contribuir para a ampliação do debate que reflete diretamente na 
formação e nas relações humanas, numa relação indissociável entre ensino, a 
pesquisa e a extensão.  

Desse modo, destacamos que a modalidade de Educação a Distância, por 

meio das suas ferramentas tecnológicas de informação e comunicação (TICs) tem 
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favorecido a ampliação dos cursos de extensão e a abrangência de participantes, 

garantindo a mesma qualidade da extensão acadêmica na modalidade presencial e 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
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Resumo – A formação de professores em nível superior para atuação na educação 
básica tem sido uma crescente no Brasil, principalmente a partir da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996). A ampliação das políticas 
educacionais para a formação docente e o avanço das tecnologias de informação e 
comunicação tem criado muitas possibilidades e oportunidades para o acesso em 
cursos de formação em Ensino Superior. Além da oferta na modalidade presencial, 
a modalidade da Educação a Distância tem se tornado cada vez mais presente. 
Nessa direção, o presente trabalho apresenta o percurso histórico do curso de 
Pedagogia a distância do Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (CEAD/UDESC), situando os egressos dos anos de 2003 a 2011. 
Esse trabalho faz parte de uma pesquisa que estuda os indícios das apropriações 
das Metodologias da EaD na formação de professores egressos do curso de 
Pedagogia do CEAD/UDESC, no referido período. Trata-se de uma pesquisa 
documental e utiliza a metodologia qualiquantitativa. Os resultados apontam para o 
processo de democratização e inclusão, pois participaram alunos com deficiência, 
acadêmicos residentes em locais distante de acesso a estudos para a formação de 
professores em nível superior, entre outros. 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Formação de Professores, Educação a 
Distância.  

Abstract – The teacher training in higher education to work in elementary education 
has been growing in Brazil, mainly from the Law of Directives and Bases of National 
Education (LDBEN, 1996). The expansion of educational policies for teacher training 
along with the development of the technologies in information and communication 
has created many possibilities and opportunities to access training courses in higher 
education. In addition to offering in classroom mode, courses at Distance mode has 
become increasingly present. In this sense, this paper presents the historical 
background of the Pedagogy course in the distance mode from the Centre of 
Distance Education of the State University of Santa Catarina (CEAD / UDESC), 
placing the graduates from 2003 to 2011. This work is part of a research that studies 
the evidence of the appropriations of the methodologies of distance education in the 
training of teachers graduated from the Pedagogy course of the CEAD / UDESC in 
that period. It is a documentary research and uses qualitative-quantitative 
methodology. The results point to the democratization and inclusion process 
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because among the participants were students with disabilities, academics living 
in places with hard access to studies in teachers training for higher education, 
among others. 

Keywords: Pedagogical Practices,Teacher Training, Distance Education  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o percurso histórico do curso de 
Pedagogia a distância do Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (CEAD/UDESC), a partir do recorte temporal entre os anos de 2003 
a 2011, situando os egressos em relação a localidade e perfil. Esta comunicação 
científica é parte integrante de uma pesquisa em andamento, que está investigando e 
analisando os indícios das apropriações das Metodologias da EaD na formação de 
professores da educação básica em Santa Catarina, expressos nos relatórios finais 
de Prática Pedagógica de egressos do curso de Pedagogia à distância, vinculado ao 
Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, entre 
os anos de 2003 a 2011. 

A formação de professores em nível superior para atuação na educação 
básica tem sido uma crescente no Brasil, principalmente a partir da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996). Com a ampliação das políticas 
educacionais para a formação docente e o avanço tecnológico, muitas possibilidades 
e oportunidades foram surgindo. Além da formação na modalidade presencial está 
disponível, também, a modalidade da Educação a Distância (EaD), que vem sendo 
cada vez mais presente nas Instituições de Ensino Superior (IES) em todos os 
estados brasileiros, incluindo Santa Catarina.  

1 Formação de professores na modalidade da EaD 

A formação de professores tem sido amplamente colocada na pauta de discussão e 
implementação das políticas para a educação no Brasil, principalmente, após a 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996). Os 
desdobramentos da LDBEN (1996) para o campo da formação docente têm aberto, 
significativamente, a expansão da Educação a Distância (EaD) no Brasil, nos últimos 
anos, em especial na primeira década desse novo milênio. 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010 do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC (INEP), mais da metade dos 
estudantes matriculados no curso de pedagogia, o fazia na modalidade à distância. 
Nesse período, o censo sinalizava que 55% dos professores de Educação Infantil e 
Fundamental concluíram o curso de Pedagogia em 2009, na modalidade a distância, 
contra 45% egressos da educação presencial. O Censo da Educação Superior de 
2012 indicou que no Brasil o percentual de alunos de graduação em cursos totalmente 
a distância já chegava a 15,8%, e a modalidade vinha crescendo bem mais que a 
educação presencial. No período entre os anos de 2011 e 2012, as matrículas na 
graduação cresceram 3,1% nos cursos presenciais e, 12,2% nos cursos a distância. 
Compreendemos desse modo, que esses dados revelam uma tendência histórica 
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cultural, na área acadêmica, iniciada neste século XXI.  

A construção histórica da EaD no Brasil é sublinhada pelo marco inicial da 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e de um plano sistemático de utilização 
educacional da radiodifusão como forma de ampliar o acesso à educação, criada por 
Roquete-Pinto, entre 1922 e 1925 (cf. SARAIVA, 1996, p. 19). A partir da década de 
1960 encontram-se registros de programas de EaD e a criação, na estrutura do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Programa Nacional de Teleducação 
(Prontel), que tinha como função coordenar e apoiar a teleducação no território 
brasileiro. Esse programa foi substituído pela Secretaria de Aplicação Tecnológica, 
extinta posteriormente.  

Em 1992, o MEC instituiu a Coordenadoria Nacional de Educação a Distância 
em parceria com o Ministério das Comunicações (MC). No ano de 1993, observam-se 
as primeiras medidas concretas para a formulação de uma política nacional de EaD, 
para a criação, através do Decreto n° 1.237, de 6/9/94 (BRASIL, 1994), do Sistema 
Nacional de Educação a Distância. Em 1995, o governo federal criou uma 
subsecretaria de EaD, no âmbito da Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República e, por sequência, em 1996 foi instituída, na estrutura do MEC, a Secretaria 
de Educação a Distância (SEED). Nesse período, as discussões das políticas públicas 
para a EaD foram sendo fomentadas em diferentes espaços, mas somente nove anos 
depois da implementação da LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) é que o Brasil, por 
intermédio do Decreto 5.622/05 (BRASIL, 2005), regulamenta a EaD como 
modalidade ensino no país. A partir daí, outros documentos legais foram sendo 
implementados, sendo que em 2006, pelo Decreto nº 5.800/06 (BRASIL, 2006), foi 
instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltado ao desenvolvimento 
da modalidade de ensino a distância, com a consequente oferta de cursos e 
programas de educação superior em todo o Brasil. 

Importa notar que as atividades educacionais a distância, desde as primeiras 
transmissões radiofônicas educativas em 1922, somadas a outras práticas 
metodológicas de educação por correspondência, como o Instituto Universal 
Brasileiro; posteriormente os telecursos, vídeo-aulas em VHS e outros, foram 
pioneiros na EaD e fazem parte da construção de uma cultura escolar. Embora hoje 
esses recursos tenham sido superados por outros mais eficientes, tanto 
tecnologicamente, quanto em termos de metodologia de ensino, representaram em 
seu tempo uma inovação na tentativa de democratizar o ensino e ampliar suas 
possibilidades de acesso a formação acadêmica formal. No decorrer dessa 
construção histórica, novas tecnologias apareceram e passaram a fazer parte do 
cotidiano escolar. As metodologias de EaD se atualizaram e incorporaram as novas 
alternativas com ganhos substanciais. Por outro lado, a modalidade de ensino a 
distância também deixou de ser uma alternativa para cursos paralelos para se tornar 
uma forma de educação regular com status de ensino superior, com todas as 
prerrogativas e direitos do curso presencial.  
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Diferentes espaços de diálogos e debates, como em congressos e simpósios 
de Educação a Distância têm proporcionado momentos de reflexões e discussões 
sobre a arte de ensinar e aprender nessa modalidade. Uma das temáticas recorrentes 
nesses eventos é a importância de incorporar constantemente as novas opções 
tecnológicas que simplificam, facilitam e aprimoram o intercâmbio de informações 
entre professor e aluno na construção do conhecimento, proporcionando a 
aprendizagem significativa. Atividades síncronas tornaram essa interação 
instantânea, enquanto as assíncronas colocam as interações de ambos os atores do 
processo ensino aprendizagem disponíveis para leitura, releitura, reflexão e reação 
de forma que a dialógica ocorra em qualquer das 24hs do dia, sem a barreira do tempo 
e espaço compartilhados por professor e aluno.  

Essas possibilidades, do ponto de vista metodológico, conduzem a 
necessidade de constante atualização por parte dos gestores, professores, tutores, 
técnicos, professores conteudistas e outros envolvidos na EaD, diante das rápidas 
mudanças de paradigmas. Este aspecto se torna ainda mais relevante na formação 
de professores da educação básica, tendo em vista a influência marcante exercida na 
formação das crianças sob seus cuidados, notadamente considerando-se os 
pressupostos das culturas escolares preconizadas pela perspectiva de Viñao Frago 
(2006). Para este autor, a cultura escolar é “um conjunto de aspectos 
institucionalizados, práticas e condutas, hábitos e ritos, a história do cotidiano escolar, 
objetos materiais, função, uso, distribuição no espaço, modos de pensar, dizer e fazer” 
(VIÑAO FRAGO, 2006, p. 68). Nessa direção, a metodologia da EaD, ao proporcionar 
novos modos de pensar, dizer e fazer, interagir em espaços virtuais ou não, contribui 
para a incorporação de hábitos e modos de vida dos docentes, estudantes e pessoal 
envolvido nesse processo. 

 

2 O curso de Pedagogia a Distância na Universidade do Estado de Santa 
Catarina  

Enquanto no cenário nacional se davam os primeiros passos para normatização da 
educação a distância na primeira década do século XXI, o Centro de Ciências 
Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(FAED/UDESC), iniciou ações educativas na modalidade a distância no ano de 1991, 
como parte do trabalho do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAPE/FAED. 

Essas ações tinham como objetivo a capacitação docente, a consultoria e 
assessoria na definição de encaminhamentos didático-pedagógicos para políticas 
educacionais de 14 municípios da mesorregião da Grande Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina (SC). A implementação dessas ações mediadas pela UDESC/CEAD 
despertou o interesse de muitos educadores que desejavam concretizar o sonho de 
qualificar-se em curso superior, através da modalidade não presencial. A 
intensificação desse interesse foi amplamente fortalecida pela promulgação da 
LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996), conforme prevê o Art. 64: 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio na modalidade normal1.  

Decorrente da legislação vigente e do crescente interesse pela formação em 
nível superior, por parte de professores em exercício na educação básica no estado 
de SC, levou um grupo de professores do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (FAED/UDESC) a iniciar estudos visando a criação e implantação de um 
curso de Pedagogia a distância. A partir dessas discussões surgiu o grupo de estudos, 
denominado Núcleo de Educação a Distância (NEAD), responsável pela elaboração 
do primeiro projeto desse curso de graduação em Pedagogia a distância. 

A “gestação” desse curso, pioneiro nessa modalidade na UDESC, ocorreu em 
algumas etapas, dentre as quais, primeiro foi criado uma comissão, através da 
Portaria FAED/UDESC 054/97, para reavaliar a proposta do NEAD e aprimorar o 
projeto, ação que resultou na construção de uma estrutura curricular que valorizasse 
a interdisciplinaridade, a relação teoria-prática, a aprendizagem significativa e o uso 
das ferramentas e metodologias da EaD. Em 23 de outubro de 1997 o Conselho 
Universitário (CONSUNI/UDESC) aprovou o projeto do curso por meio da Resolução 
nº 018/1997. Na sequência, o projeto do curso de Pedagogia na EaD foi protocolado 
junto ao gabinete do Ministro da Educação, no dia 29 de outubro de 1997.  

Importa observar que nessa época o MEC não contava com regras específicas 
para avaliar a EaD no Brasil. Contudo, no dia 03 de abril de 1999, uma Comissão 
Verificadora, designada pela Secretaria de Ensino Superior (SESU/MEC) visitou a 
UDESC para conhecer in loco a oferta do curso e para avaliação da solicitação de sua 
criação. Após as verificações o parecer da comissão foi favorável ao credenciamento 
da UDESC para a oferta do Curso de Pedagogia na modalidade à distância. 

No primeiro ano de vigência do curso, em 1999, foi criado um Projeto Piloto, no 
qual foi ofertado apenas à 14 municípios, período em que foi desenvolvido as 
primeiras ações formativas a distância. Essa nova alternativa de formação em EaD, 
dadas as suas especificidades do curso superior, e, principalmente, pela oportunidade 
de estudar sem a necessidade de ausentar-se do trabalho e de seu município, esta 
oferta foi solicitada, em grande medida, pelas redes de ensino municipais, como 
também pela Secretaria Estadual de Educação de SC, até mesmo, por parte de 
instituições particulares que desejavam atualizar a formação acadêmica de seus 
professores com o ensino superior ajustando-se também às exigências da LDBEN 
(1996). Assim, com os devidos ajustes, ano após ano, o raio de ação geográfica do 

                                                 
1 Redação que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 
providências, pela Lei nº 12.796 de 2013. 
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curso foi sendo ampliado, consequentemente também ampliado o número de 
professores-alunos.  

A reestruturação interna prevista no Projeto Piloto inicial, ao fim do primeiro 
ano, propiciou a oportunidade de formação de ensino superior a distância a mais 60 
municípios, alcançando 3500 alunos no segundo ano, chegando a mais 100 
municípios no terceiro ano, com a soma muito expressiva de 14.200 alunos 
matriculados no ano 2002. Isso representava aproximadamente o dobro do número 
de alunos nos cursos presenciais da UDESC. (cf. PPP do Curso de Pedagogia a 
Distância, CEAD/UDESC, p. 4, 2010).  

O curso continuou disponibilizando vagas para ingressantes no ano de 2003, 
2004 e 2006.  No ano de 2003, houve a primeira turma de graduados, conforme 
apresenta o gráfico a seguir: 

 

Figura1: Dados quantitativos de egressos do curso de Pedagogia (2003-2010) 

Esses dados quantitativos do curso de Pedagogia na EaD da UDESC nos chamam 
atenção, pela expressividade do número de matrículas, bem como na possibilidade 
de pensar nos encaminhamentos finais na conclusão do curso, considerando as 
metodologias desenvolvidas na modalidade da EaD e que também nos permitem 
delimitar o período compreendido entre 2003 e 2011, para identificar os trabalhos de 
conclusão de curso de egressos, como produção final da vivência da prática 
pedagógica. 

A outorga da turma do projeto piloto, destinou-se a comunidade da grande 
Florianópolis, possibilitando que profissionais que atuavam na rede pública 
adquirissem a formação do ensino superior para exercerem sua função do magistério. 
No ano seguinte além da região da grande Florianópolis graduaram-se estudantes da 
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região serrana, oeste, norte e sul. Em 2006, o número de formandos alcançou o ápice, 
como pode ser visualizado no gráfico, oito mil, seiscentos e vinte e dois alunos (8.622) 
receberam a outorga. Estes acadêmicos também cursaram pedagogia na modalidade 
a distância no território catarinense distribuídos em cento e cinco municípios do 
estado, com atenção especial aos rincões mais longínquos do estado de Santa 
Catarina. No ano seguinte, além desse estado, o curso de pedagogia do 
CEAD/UDESC, graduou seiscentos e dezesseis alunos do Amapá e oitocentos e 
cinquenta e sete alunos que residiam em diferentes regiões do Maranhão. Nos anos 
seguintes, houve acentuada diminuição de egressos, e o curso continuou atendendo 
as regiões de Santa Catarina. 

Os perfis dos estudantes do curso Pedagogia a distância, nesse período eram 
profissionais que atuavam na área educacional. Sessenta e cinco por cento já haviam 
realizado o curso de magistério a nível de ensino médio, e atuavam como professores 
dos anos iniciais ou educação infantil (9.495 alunos). Trinta por cento tinham cursado 
o ensino médio profissionalizante em outras áreas, ou mesmo o curso científico, que 
era preparação para o vestibular (4.602 alunos). Apenas dois por cento já haviam 
completado o ensino superior em outras áreas como filosofia, educação física, 
contabilidade, administração (277 alunos), entre outras, e 353 alunos, ou seja, 
aproximadamente três por sendo não registraram sua qualificação no sistema. 

Para computar quantitativamente os dados de egressos por ano, foram 
examinados as atas de outorga e o perfil foi identificado através dos registros no 
Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) e Sistema HT2. Também examinamos projeto 
político pedagógico do curso entre outros documentos como portarias, resoluções e 
regulamentos. Para esta comunicação científica a coleta e análise de dados 
fundamentou-se na pesquisa documental. De acordo com Marconi e Lakatos (2008), a 
pesquisa documental caracteriza-se pela “investigação em documentos escritos ou 
não, constituindo o que se denomina fontes primárias”. As atas de outorga, o Sistema 
de Gestão Acadêmica (SIGA), e projeto político pedagógico do curso, são fontes 
primárias e foram coletados e analisados na perspectiva metodológica da pesquisa 
qualiquantitativa, ou seja na combinação dos dados quantitativos e qualitativos, 
conforme Creswell(2010).   

Já foram selecionados os trabalhos de conclusão de curso (TCC), que são 
resultados de relatórios de estágio curricular supervisionado, e colocados numa 
estante a parte na biblioteca setorial da UDESC, para que sejam analisadas a 
descrição das práticas pedagógicas e a relação com a metodologia da EaD a fim de 
dar continuidade a pesquisa em andamento. 

Nesse período proposto para o estudo (2003 a 2011), observou-se que foram 
utilizados como suporte pedagógico os cadernos pedagógicos impressos, vídeos 
VHS, aulas presenciais, comunicação assíncrona e síncrona via ambiente virtual 
Moodle e contatos telefônicos.  

                                                 
2 Antigo Sistema Acadêmico do ensino a distância CEAD/UDESC. 
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Os aspectos metodológicos estão relacionados tanto com a seleção dos 
recursos informáticos, procedimentos e técnicas a serem utilizados quanto com a 
relação e estruturação que esses elementos combinados terão.  Esses aspectos têm 
linha direta com os objetivos do curso, ao mesmo tempo em que são traçados os 
procedimentos avaliativos para analisar o alcance da aprendizagem.  A forma de 
interação entre professores/ tutores e os alunos, tanto as síncronas quanto 
assíncronas, fazem parte da metodologia. Também são considerados os tipos de 
recursos para se trabalhar os conteúdos e a periodicidade de acesso dos estudantes 
a eles. 

Esses modos de fazer as práticas pedagógicas do CEAD podem ter deixado 
vestígios nos relatórios de práticas pedagógicas dos alunos e ter influenciado sua 
própria prática pedagógica, assim dando continuidade a construção e invenção do 
cotidiano, no sentido proposto por Michel de Certeau (2012) fazendo parte de uma 
cultura escolar como aponta Viñao Frago (2006). Portanto, é importante investigar e 
analisar os vestígios das Metodologias da EaD na formação de professores da 
educação básica em Santa Catarina, expressos nos relatórios finais de Prática 
Pedagógica de egressos do curso de Pedagogia à distância CEAD/UDESC, conforme 
período delimitado. 

3 Alunos com deficiência no curso de Pedagogia a Distância 

Outro dado muito relevante no levantamento de alunos egressos do curso de 
Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC foi a identificação de um número significativo 
de alunos com deficiência ingressantes no curso. Estão localizadas no laboratório de 
educação inclusiva os trabalhos apresentados por estes sujeitos, identificados como 
acadêmicos surdos com deficiência visual, desses, alguns com cegueira total e outros 
com baixa visão. 

Como se pode constatar o número de alunos surdos teve grande 
representatividade no curso de Pedagogia. Conforme Bisol et al (2010, p. 148) “é cada 
vez maior o número de estudantes surdos que ingressam no ensino superior no 
Brasil”. Com isso, podemos constatar alguns avanços no que diz respeito ao acesso 
ao ensino superior por alunos que apresentam alguma deficiência. No decorrer do 
processo de formação, tantos os alunos surdos, quanto os alunos com deficiência 
visual tiveram apoio articulado ao Laboratório de Educação Inclusiva (LEdI) do 
CEAD/UDESC, no atendimento educacional especializado, cujo objetivo busca 
atender as necessidades especiais que apresentam no decorrer do percurso.  

No caso dos alunos surdos, a mediação tinha como suporte a língua de sinais 
brasileira, com o auxílio de um intérprete de LIBRAS, numa abordagem bilíngue. 
Nesse caso, cabe salientar que não basta vencer a barreira do ingresso no ensino 
superior, mas principalmente de se manter uma mediação do intérprete capaz de 
construir caminhos e metodologias para atenuá-las, como destaca Bisol et al (2010). 
Contudo, o número crescente dos alunos “surdos que ingressam na universidade já é 
um indicador de que houve progressos no ensino voltado às crianças e aos 
adolescentes surdos e de que a educação bilíngue teve efeitos positivos” (BISOL, et 
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al, p. 152). Em relação aos alunos com deficiência visual, é preciso que se reflita sobre 
a escolarização desses alunos e buscar compreender como eles se constituem nesse 
processo de formação acadêmica e inclusão (LIRA e SCHLINDWEIN, 2008). 

De acordo com as autoras é fundamental que se repense no processo de 
ensino do aluno com deficiência visual inseridos no processo de aprendizagem seja 
ele na educação básica ou em outros níveis, a exemplo do ensino superior. Vale 
destacar o alerta de Lira e Schlindwein (2008) quando se trata especificamente da 
educação da pessoa com diferenças visuais, pois a falta de visão é percebida, a priori, 
como algo vulnerável, o que desperta a curiosidade, piedade, admiração, por 
considerar uma pessoa dependente, que necessita ser guiada, protegida e amparada. 

Sobre a escolaridade de alunos com deficiência visual Caiado (2009) salienta 
a importância de se refletir as práticas pedagógicas no espaço da escola especial, 
bem como no ensino comum. De acordo com a autora (2006, p. 40) 

[...] a luta contra as limitações da cegueira e suas consequências, 
compreendida numa abordagem social e histórica, revela a necessidade de 
se empreenderem ações em três dimensões: a prevenção da cegueira, 
enquanto produção social, dadas as péssimas condições de vida das 
camadas populares; ações educacionais que coloquem fim ao isolamento da 
pessoa cega e ao limite entre a escola especial e a escola regular; ao acesso 
ao trabalho criador em contraposição ao trabalho explorado, humilhante, 
assistencial. 

 Vale destacar que a presença de alunos com deficiência visual nos diferentes 
níveis de ensino deve ser considerada, levando em conta as suas necessidades e 
interesses, embora o desafio aos educadores esteja posto, com base numa proposta 
educativa articulada e direcionada a todos os seus educandos. Em ambas as 
situações da formação de alunos surdos ou com deficiência visual, verifica-se que a 
mediação dialógica é fundamental nesse processo.    

 Segundo Vigotski (2000), a ausência da visão não se caracteriza em 
impedimento algum para que a pessoa com deficiência visual se aproprie dos 
conhecimentos acadêmicos, mesmo que haja limites na dimensão social. Nesse 
sentido, a linguagem se constitui em um meio fundamental para a promoção da 
interação das pessoas com deficiência visual, pela sua convivência em espaços 
sociais, que permitirão dar sentido na medida em que estabelece relação com o 
mundo e com o outro. 

 Conforme estabelece alguns documentos oficiais, o sistema educacional tem a 
responsabilidade de garantir os recursos necessários para aqueles alunos, que por 
circunstâncias adversas, a exemplo de uma deficiência visual ou alunos surdos, ou 
ainda outras necessidades educativas especiais. 

Considerações Finais 

O número expressivo de egressos do curso de Pedagogia na modalidade a distância 
oferecido pelo Centro de Educação a Distância revela o compromisso com a 
democratização e inclusão educacional. Neste trabalho é demostrado apenas uma 
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década de trabalho, mediado por metodologias síncronas e assíncronas, que deram 
conta de fomentar a reflexão e a construção do saber sobre a formação do professor.  

O Centro de Educação a Distância em parceria com a UAB continua formando 
professores graduados no curso de pedagogia. Cada dia que passa repensa nas 
metodologias da EaD para tornar mais interativa e inclusivas.  O passado, a história 
de uma instituição é fundamental para repensar e redirecionar seu futuro. Assim que 
esta comunicação tem uma relevância social para conhecermos os caminhos j[a 
trilhados da EaD, e vislumbrar outras ações. 
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Resumo  

O objetivo desse estudo foi verificar como a literatura traça o Ensino de Língua 
Portuguesa pautando nas Tecnologias da Comunicação e da Informação, buscando 
assim identificar como os aparatos legais vislumbram o Ensino de Língua Portuguesa 
com base nos recursos tecnológicos. O presente estudo atendeu aos métodos do 
estudo bibliográfico foi referenciado pelos seguintes instrumentos legislativos: LDB 
9.394 (Lei de Diretrizes de Base) e os PCNs (Parâmetro Curricular Nacional da 
Língua Portuguesa), além de autores que abordam sobre as TICs a exemplo de 
Pretto (1984), Moran (2000) e Lemos (2002). As temáticas abordadas nesta 
monografia versam sobre Tecnologia e Educação; O Professor e atualização 
tecnológica; A relevância da Formação Continuada para os Educadores; O Ensino de 
Língua Portuguesa e a Legislação. As Tecnologias da Comunicação e Informação e o 
Ensino de Língua Portuguesa. No intuito de expandir os recursos tecnológicos no 
setor educativo devido à emergência de uma mudança social, aflora alguns equívocos 
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mediante a sua utilização que às vezes vem atuando como monopólio governamental, 
senão como entretenimento. Portanto espera-se que práticas educacionais busquem 
superar os transtornos quanto o manuseio dos equipamentos tecnológicos e 
possibilitar uma educação voltada para a formação do ser humano preparando-o para 
viver em uma sociedade que vive em constantes transformações, e que não 
desconheça a realidade de todos os que estão inseridos no seu contexto social e 
histórico. 
 
Palavras-chave:  Tecnologias da Comunicação e da Informação; Ensino de Língua 
Portuguesa; Processo de ensino e aprendizagem. 
 

Abstract  

The aim of this study was to investigate how literature draws Teaching Portuguese in 
guiding and Communication Technologies of Information, thus seeking to identify how 
the legal apparatus glimpse Teaching Portuguese Language based on technological 
resources. This study followed the methods of literature research was referenced by 
the following legislative instruments: LDB 9394 (Act Guidelines Base) and PCN 
(National Curriculum Parameters), and authors who approach on the example of ICT 
Pretto (1984), Moran (2000) and Lemos (2002). The issues addressed in this 
monograph deal with Technology and Education; Teacher and technological 
upgrading; Relevance of Continuing Education for Educators; Teaching Portuguese 
Language and the Law. The Information and Communication Technologies and 
Education Portuguese Language. In order to expand the technological resources to 
the education sector due to the emergence of social change, some confusion arises 
through its use sometimes has served as government monopoly, but as entertainment. 
Therefore it is expected that educational practices seek to overcome the disturbances 
and the handling of technological equipment and providing an education aimed at 
training human preparing them to live in a society that lives in constant change, and 
not the reality of all unknown those entered in its social and historical context. 
 
Keywords: Communication Technologies and Information; Teaching Portuguese; 
process of teaching and learning.  
 

 

 
Introdução 
 

O avanço tecnológico e a ampliação da gama de possibilidades pedagógicas que 
as novas tecnologias trazem para o campo educacional requerem uma demanda para 
uma nova abordagem para os cursos de formação de professores e novas políticas para 
os projetos na área disciplinar. É extremamente oportuna essa reflexão sobre a inserção 
da tecnologia no meio educativo e como disseminá-la de forma efetiva, mantendo dentro 
de propostas competentes viabilizadas pela comunidade cientifica e educacional, sendo 
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esse um desafio que na atualidade deve ser superado. 
Para discussão da temática sobre as tecnologias da comunicação e da informação 

e o ensino de Língua Portuguesa trazemos contribuição dos instrumentos legislativos, em 
especial, a LDBEN n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e os 
PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa), além de autores que 
abordam sobre as TICs, a exemplo de Pretto (2001), Moran (2000) e Lemos (2002). 
Considerando a era da sociedade virtual, perceptível em todos os espaços, o setor 
educacional mobiliza-se para alcançar a evolução informacional imediata em busca da 
profusão, dinâmica temporal, propagação e produção de conhecimentos. 

O papel das novas tecnologias no campo educacional é de provocar mudanças 
pedagógicas desvinculadas de reflexões e críticas , portanto, servindo para 
“automatização do ensino”. Uma verdadeira transformação enfatiza a criação de 
ambientes de aprendizagem, nos quais se constrói o conhecimento e não transmissão de 
saberes ao educando. O desenvolvimento de competências e habilidades no campo 
tecnológico depende muito do compromisso dos educadores no cumprimento de sua 
função social de levar o educando a participar do meio social o qual está inserido. 

Neste sentido, o presente estudo apresenta a seguinte problemática: de que forma 
a literatura proporciona para os professores de Língua Portuguesa a utilizarem as 
tecnologias da comunicação e informação para resignificar o processo de ensino 
aprendizagem? Como desdobramento para compreender essa problemática traçou os 
seguintes objetivos: Verificar como a literatura traça o Ensino de Língua Portuguesa 
pautando nas Tecnologias da Comunicação e da Informação; Identificar como os aparatos 
legais vislumbra o Ensino de Língua Portuguesa com base nos recursos tecnológicos. 
Busca-se responder estes questionamentos através de estudo bibliográfico que abordam 
essa temática. 

Tecnologia, Educação e necessidade da Formação do professor 

Por muito tempo não subtendiam o ensino das tecnologias no contexto de 
interpretações das novas linguagens e expressões sociais no âmbito educativo. As 
práticas dos educadores eram voltadas para um ensino sistemático no qual o discente 
estava sujeitado à transmissão de conhecimento, reprodução de todo um contexto social, 
com aulas expositivas que perpetuavam a atuação mecânica de toda a ação de educar. 

Deste modo, parafraseando Litwin (1997), a escola precisa estar aberta, com um 
novo olhar diante das transformações sociais e seguir um rumo em consonância com o 
percurso histórico e não trilhar caminhos opostos ao seguimento social diante das novas 
tecnologias da educação. Para Lévy (1993), esse tipo de práxis deu-se em um momento 
histórico muito conflituoso da história do Brasil, época em que a democracia era tão 
almejada e requerida pelo povo.   

Todavia, entender a escola em seu caráter democrático como firmamento de 
garantias para a formação do cidadão critico-social e desprender-se de técnicas 
repressoras, de determinismos socioeducativos e ir à busca de um desabrochar de seres 
pensantes, protagonistas de seus próprios saberes. Não se pode compreender uma 
incorporação dos novos recursos da comunicação na educação sem a garantia, pura e 
simples, de que se está fazendo uma nova educação, uma nova escola, para o futuro. 
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 A democratização vem sendo o desejo intrínseco do ser humano desde o princípio 
das sociedades e praticá-la tem sido um desafio quase que impossível, quando 
defrontamos com a distância existente entre os ideais democráticos e o neoliberalismo 
daqueles que querem usurpar o poder, assumindo assim como classe dominadora diante 
de uma classe oprimida. 

De acordo com Lemos (2002), a informação e a tecnologia andam juntas e quem 
as possui exerce um domínio e estabelece territórios pelo poder garantidos por posse, e 
isto é fato hoje. É necessário uma discussão e desenvolvimento de políticas públicas 
abertas para a inclusão digital nos domínios escolares e obter a formação docente como 
precursora de uma efetivação eficiente dos meios tecnológicos. 

Portanto, o mundo globalizado exige mudanças significativas na sociedade, que 
recebe em seu cotidiano uma exacerbada profusão de informações com códigos de 
linguagens e imagens que precisam de uma consciência intelectual crítica no processo de 
decodificação para o benefício social, devido às pessoas. Quando se fala do todo, 
retoma-se a ideia de democratização e enfoca-se sua aplicação nas novas tecnologias 
como uma necessidade do novo mundo globalizado. 

O Professor e a relevância da atualização tecnológica  

           As reformas sociais e as constantes transformações da humanidade na intensa 
busca da adaptação ao meio e pela sobrevivência impõem uma reflexão sobre a presença 
significativa dos meios tecnológicos na transição da reconstrução social, como um eixo 
norteador para o processo de evolução e progresso das sociedades.  

Interagir mediante as modificações ocorrentes no mundo atual pressupõe um 
redimensionamento sócio–educativo e cultural, onde as bases devem estar concatenadas 
em uma expansão tecnológica que vise uma reflexão no tocante à produção de 
conhecimentos, e assim conceber os meios de comunicação e informação como 
mediadores de saberes reais. 

Pensando desta maneira, Lemos (2002), afirma que o homem constitui-se pela sua 
instabilidade no processo evolutivo de aquisição de conhecimento, um ser tecnológico, ou 
seja, gera o seu meio de acomodação diante das adversidades apresentadas. Sendo 
assim, o homem cria e recria os seus vínculos com a sociedade e a natureza, no intuito 
de produzir e interpretar as novas linguagens do mundo contemporâneo. 

 A contribuição da tecnologia para a sociedade capitalista é de um teor primordial, a 
qual está subsidiada por elementos de consumo, mercado, mas um objeto mercantil, não 
se dissociando de pura técnica. A educação entra neste cenário tecnológico com um 
papel fundamental de inclusão digital, devido a sua função social de formação de seres 
sociais críticos e reflexivos. 

 Na busca da equidade Lévy (1993), aborda que entre o avanço das novas 
tecnologias e educação, um fator preponderante deve ser enfocado na relação da 
formação do profissional de educação, mediante o uso das novas tecnologias como meio 
de informação e comunicação. Esse processo permitiria fazer intervenções na sua prática, 
como uma real profusora de saberes necessários que focalizam identidades de seres e 
autenticidade da cidadania.  

Para tanto, os recursos tecnológicos devem ser encarados como ferramentas no 
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trabalho docente. Assim, compreender a formação docente como mediadora de 
conhecimentos no âmbito escolar é dar um passo importante para superação de antigos 
paradigmas socioeducativos de reprodução e automatismo social. Pensar numa nova 
perspectiva de conceber as inovações tecnológicas como âncora do trabalho educativo 
pressupõe uma reflexão teórica urgente. Nesse desafio de ressignificações de formação, 
é importante o questionamento sobre como os professores podem tornar válido no seu 
trabalho educativo os recursos tecnológicos de comunicação e informação.  

As atuais práticas educacionais devem ser modificadas para superar os transtornos 
quanto o manuseio dos equipamentos tecnológicos e possibilitar uma educação voltada 
para a formação do ser humano, preparando-os para viver em uma sociedade que se 
modifica constantemente e que não desconheça a realidade de todos os que estão 
inseridos no contexto social e histórico em que vivem.  A escola precisa estar aberta, com 
um novo olhar diante das transformações sociais e seguir um rumo em consonância com 
o percurso histórico e não trilhar caminhos opostos, ao seguimento social diante das 
novas tecnologias da educação. 

  Subsidiando essa discussão Pretto (2001), considera que o lugar das novas 
tecnologias no setor educativo deve ser gestado como provedor de uma integração 
efetiva entre educadores e comunicação, precisa acontecer num processo de vivência. 
Afirma também que não se pode continuar formando aquele ser humano mercadoria, mão 
de obra barata da sociedade tecnológica, é necessário sim formar um ser humano 
programador da produção, capaz de interagir com os mecanismos maquínicos da 
comunicação. 

Todavia, concebe-se um ser participativo que saiba dialogar com os novos valores 
tecnológicos, e não um ser humano receptor e passivo, de forma que os novos meios de 
inclusão digital estejam presentes como fundamentos da nova educação, 

 
Onde os valores da sociedade estarão presentes e será parte integrante desta 
nova escola, a qual conseguiu a superação dos recursos tecnológicos, que dantes 
vista apenas como um mero instrumental didático-pedagógico, ao 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação em sua 
globalidade espacial e temporal, de interatividade e democratização do ensino 

(Pretto, 2001, p. 53). 
 

Precisa-se focalizar esse sujeito e capacitá-lo com uma formação crítica, além de 
saberes técnicos e tecnológicos, para que o mesmo possa idealizar, um protótipo 
pensante em uma sociedade automatizada, produzir em seus educandos uma 
consciência autônoma e capaz de fazer acontecer uma revolução na aprendizagem, rumo 
ao conhecimento.  

Na educação escolar por muito tempo não se valorizou adequadamente o uso das 
tecnologias visando tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e mais 
eficaz. Assim, o professor é formado para valorizar conteúdos e ensinamentos acima de 
tudo, tornando-se expositores com o predomínio de técnicas para transmissão de saberes 
sem um compromisso sobre a formação do indivíduo que está inserido neste contexto.  

O ensino superior no Brasil no que tange ao ensino de formação de professores 
ainda não superou os paradigmas de uma educação transmissora de conhecimento, 
prima pelo saber técnico, com predomínio do ensino nas áreas especificas em detrimento 
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das disciplinas pedagógicas, especialmente nos cursos de formação de professores. 
Nesse âmbito, vê-se necessário agregar mais disciplinas que fomentem o pensar crítico e 
que leve o professor em formação a refletir sobre a sua práxis. 

Para Lemos (2002), as novas tecnologias também desenvolvem pontos positivos 
quando favorecem a construção do conhecimento em um conjunto interligado pela rede 
de comunicação. Entende-se que em um tempo com grande velocidade tecnológica a 
possibilidade de busca de melhoramento contínuo deve ser priorizada. A tecnologia 
apresenta-se como um meio, um instrumento que vem como colaborador, um suporte no 
desenvolvimento do trabalho docente.  

Esses instrumentos significativos devem ser bem incorporados no âmbito escolar 
para gerar sentido a toda ação pedagógica para que o educando possa absolver de 
maneira fértil todo o conhecimento relevante à sua formação de forma consciente e 
atuante. De acordo com Lévy (1993), a coerência de um trabalho com uma nova 
dimensão de ensino pressupõe um profissional que tenha o espaço para desempenhar a 
sua função social de maneira efetiva. O uso de um ensino sistematizado com o suporte 
das novas tecnologias da comunicação e informação permite ao professor conduzir o seu 
educando a luz das questões sociais e de todo o mar de complexidade ética, moral e 
econômica que ela abarca. Assim sendo, o conhecimento que é elaborado a partir da 
própria experiência com esses recursos tecnológicos torna-se muito mais forte e definido 
em nós, tornando viável o acesso à realidade e as desmistificações do educando. 

 A informação é o primeiro passo para o conhecimento. Considerando essa 
assertiva, infere-se que uma organização escolar inovadora, aberta, dinâmica, com um 
projeto curricular coerente, flexível, deve estar atenta para os meios de comunicação, 
principalmente a televisão e a internet que, segundo várias pesquisas, tomam um 
considerável tempo no cotidiano dos cidadãos.  

Para Castells (1999), a sociedade está passando por uma revolução informacional 
que pode ser comparada às grandes guinadas da história. Para o autor, informação e o 
conhecimento são hoje elementos de dominação, ou seja, a apreensão do conhecimento 
e dos seus saberes filosóficos e ideológicos para utilização das novas tecnologias, é que 
determinará, nesta era, quem são os dominantes e os dominados. 

 A escola em sua responsabilidade de educar e formar cidadãos críticos, reflexivos, 
autônomos e livres, tem o papel significativo nos rumos que a sociedade pode tomar, e 
pode ajudar a escrever uma história mais justa e igualitária. Para isso, o profissional da 
educação precisa despertar diante deste quadro emergente e perceber que ele é o sujeito 
provocador de inquietações e mudanças, já que uma grande parcela da sociedade, ou 
senão, toda, perpassa por ele. 

Castells (1999) aborda a necessidade que a escola tem de ser inserida no contexto 
da globalização e da atual sociedade da informação. Entretanto, um dos principais 
sujeitos do contexto escolar, o professor, está desatualizado, desinteressante e 
descompromissado com as novas tecnologias da comunicação e informação, não 
demonstrando ter o cuidado de fazer o manuseio correto destes recursos como forma de 
conhecimento para garantir as competências necessárias a cada nível cognitivo de seus 
educandos, e assim compromete o potencial educacional, tornando a escola um reflexo 
dele mesmo.  

Tomando como base um questionamento de Ferreiro (1994, p. 49), a escola 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 
 
 

7 

precisa fazer essa pergunta e respondê-la: ”Diante da ação das novas tecnologias quem 
vai ser o leitor do séc. XXI?” Para a referida autora o papel da educação deve voltar-se 
para a democratização do acesso ao conhecimento, produção e interpretação das 
tecnologias, suas linguagens e consequências.  

A escola é a instituição criada para educar e formar os novos cidadãos, portanto, 
não pode permanecer à margem da sociedade, cheia de mudanças rápidas e 
dicotômicas. O papel da instituição de ensino, devido a sua função social não pode se 
colocar à parte do processo social, pelo contrário, deve ser de promover oportunidade de 
participação de todos e influenciar de maneira significativa na construção do 
conhecimento social essencial e democratização dos meios de comunicação e 
informação. 

Formar cidadãos capazes de ler o mundo, e construir opinião própria com a 
consciência de seus direitos e deveres sempre foi tarefa difícil para a escola, visto que 
existem dificuldades sócio-políticas, e a falta de prioridade que o Estado concede a 
educação, abarca maiores empecilhos para concretização de um trabalho docente mais 
eficaz. 

 Uma das formas que a escola tem promovido no intuito de superar suas 
dificuldades e ter uma maior atuação social como agente transformadora está na 
formação continuada de seus profissionais, no sentido de produzir uma educação mais 
válida e real, uma educação com qualidade incluindo instrução, desenvolvimento de 
habilidades e competências para uma formação cidadã. 

A escola precisa contar com professores capazes de captar, entender e utilizar na 
sua ação educativa as novas linguagens dos meios de comunicação, que cada vez mais 
se tornam como parte ativa do pensar e do desejo dos educandos. Desse modo, o 
educador estará criando condições para que o educando, em contato crítico com as 
tecnologias no âmbito escolar, consiga lidar com as mesmas na sociedade sem ser por 
elas dominados. 

Alterações na sociedade geraram novos instrumentos que aceleraram a 
comunicação, tornou-se simultânea, transformou-se o modo de produção, as relações 
interpessoais dos homens e com suas atividades, ou seja, a própria organização social. 
Essas alterações produzem efeitos sociais que merecem uma atenção da escola e de 
seus profissionais em um todo, em detrimento de apropriação de saberes e depois 
inserção dos mesmos no campo educacional. 

É preciso perceber que, segundo Moran (2000), essa nova cultura audiovisual, 
urbana, que se expressa de forma dinâmica, atinge intensamente os jovens e as crianças 
que já estão sendo formadas a partir de uma lógica imagética e eletrônica e têm maior 
domínio do tipo de linguagem utilizado por estes meios. A linguagem dos jovens é sempre 
povoada de gestos e onomatopeias e as consequências de seu uso são: deterioração do 
vocabulário, pois esse passa a enraizar-se na percepção visual; desprezar a escrita; 
priorizar uma linguagem cada vez mais descritiva, emocional, física; e com uso 
predominante de uma visão subjetiva e global na leitura e na linguagem. 

 Nessa nova cultura, Paulino (2001), aponta a dificuldade que os jovens e crianças 
têm em expressar-se verbalmente e de interpretação da leitura e da escrita, não sabem o 
que lê e, portanto, o que escrevem, visto que estão debaixo do império das imagens e das 
ideias prontas. Torna-se necessário que os educadores orientem os jovens a pensar e se 
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posicionar, ter autonomia para confrontar e criticar a realidade. 
Como nos tempos tecnicistas, a classe dominante deseja formar trabalhadores 

capacitados a utilizar as novas tecnologias no mercado de trabalho, não pensadores 
sobre esta utilização. Pensar, igualar as classes, isso nunca foi interesse dos que 
dominam. E a escola possuindo professores alfabetizados tecnologicamente promoverá a 
inserção mais crítica dos educandos na sociedade. 

Para Litwin (1997), o conceito de alfabetização do professor não deve ser fechado 
e acabado, pois envolve, além de uma realidade em permutação, as tecnologias que 
estão em constante aperfeiçoamento e diversificação e que devem ser lidas criticamente 
pelo professor e educandos permanentemente, da mesma forma que o mundo em geral. 
Hoje se sabe que o conceito de alfabetização não se resume apenas em decodificar 
símbolos, mas também em aprender a refletir e constituir significados sobre aquilo que ele 
lê, é o que entendemos como letramento. Alfabetizar o professor tecnologicamente é 
letrá-lo para que possa formar letrados nessa sociedade do conhecimento. 

Portanto, na alfabetização tecnológica do professor a intenção deve ser a de tornar 
este cidadão um profissional atuante na sociedade, que contribui com um trabalho 
educativo e significativo, mais próximo da realidade do educando, conferindo-lhe assim, 
sentido aos seus olhos e aos olhos da população. Se as tecnologias fazem parte da vida 
do educando fora da escola, elas devem fazer parte também da sua vida dentro da 
escola. 

 As tecnologias da comunicação e da informação o ensino de Língua Portuguesa e 
a legislação  

As tecnologias da comunicação e informação ocasionaram uma verdadeira 
evolução no saber, com a facilidade do acesso à internet entre os jovens, notamos algo 
diferente na leitura e na escrita dos mesmos. Nota-se que a prática da leitura está quase 
escassa, as bibliotecas escolares andam vazias, a internet facilita a vida dos jovens que, 
por sua vez, fazem suas leituras navegando pelo mundo virtual e ouvindo músicas do 
momento.  

Cabe, portanto, aos educadores de Língua Portuguesa questionar-se: será que 
essa leitura por meio digital é a mesma que fazemos de um livro? Pontes (2010, p. 42), 
afirma que a leitura de um livro convencional precisa de mais atenção, isolando de várias 
distrações que enchem as vidas diárias. Um computador conectado faz o oposto, nunca 
se abre somente a janela de leitura, abrem-se outras páginas a exemplo das redes sociais 
como Facebook, YouTube, Qzone, Sina Weibo, WhatsApp, Google+, Tumblr, Line, 
Twitter, WeChat entre outras. 

Contudo, a partir do momento de conexão, treina-se o cérebro a parar de ser 
rápido, superficialmente, fazendo apenas leituras rápidas. 

 Segundo Moran (2000, p. 42), “As pesquisas feitas fazem surgir preocupações 
com que o jovem lê, de que modo lê”, buscando avaliar inclusive se ele lê melhor ou pior 
em função das novas tecnologias de comunicação e informação.  Esse questionamento 
coloca em evidencia a necessidade do uso adequado das TICs como ferramenta 
pedagógica.  

De acordo com Freire (1996), desde o momento em que aprendemos ler, entramos 

https://www.facebook.com/thalesazamor/
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no mundo da escrita e subordinamo-nos às leis, reforçando nossa condição social, 
marcada pela aquisição da linguagem, logo se sei ler, estou pronto para conhecer a lei, 
não podendo mais desrespeita-la impunemente. Por outro lado, estou pronto também 
para me deixar seduzir pelo contexto e pelos mundos que ele configura. Assim a fala de 
Freire é um convite para um repensar sobre o Ensino de Língua Portuguesa. 

Para Paulino (2001), pode-se notar que a comunicação é responsável pela difusão 
das informações, e estes pretextos necessitam ser contextualizado na escola, sobretudo, 
nas aulas de Língua Portuguesa, pela sustentação do sistema produtivo que é gerado 
pela publicidade, podendo ser utilizada na promoção da cidadania ou como intervenção 
social, que aliena, massificando as ideias através da linguagem persuasiva. As 
mensagens transmitidas pela mídia nem sempre comparecem em forma de signos 
linguísticos há aquelas através de imagens ou sons.  

Todavia, na atualidade, a escrita faz parte da vida humana porque os homens 
constantemente são solicitados a produzir textos escritos (bilhetes, cartas, e-mail, listas 
de compras.), e ainda são solicitados a ler textos escritos em diversas situações (placas, 
jornais, letreiros, anúncios etc.). A partir de então, a escrita vem sofrendo diversas 
modificações com o passar das décadas. Com a chegada da era digital, depara-se com 
várias formas de escritas, que surgiram devido à internet ser um meio de comunicação e 
ligação entre todos os países, uma ferramenta de interação.  

Portanto, as mudanças ocorridas na língua surgem a partir da necessidade de 
comunicação. Cada época tem tido uma forma própria de comunicar-se: os sons de 
tambor, o fogo, os sinais com panos ou bandeiras, o bilhetinho, o telefone, o telégrafo, e 
agora o telefone fixo-móvel, a internet e os telefones móveis. As modificações no ensino 
da língua no século XXI não fogem à regra de qualquer outra época.  

 De acordo com Sardinha (2005), a escrita utilizada pelos internautas, salvos 
algumas exceções, não teria uma utilidade prática no mundo real. A abreviação de certas 
palavras talvez seja adotada futuramente, em virtude da evolução escrita e da constante 
busca de agilidade no processo de comunicação pela língua escrita.  

Dessa forma, a influência da Internet na escrita da Língua Portuguesa é muito 
maior do que apenas a contribuição vocabular. Os ambientes de comunicação virtual, 
como as salas de bate-papo e o Orkut, são caracterizados pelo uso de uma nova 
variedade da Língua, repleta de abreviações, gírias e emotions (símbolos que 
representam sentimentos), sem respeito às normas ortográficas.  

As pessoas que utilizam a internet, em sua maioria, já possuem conhecimento da 
leitura e da escrita, porém, o que vem preocupando a maioria dos professores são os 
jovens, que por estarem no processo de aprendizado da gramática normativa (a língua 
padrão, ensinada na escola), já estão fazendo uso dessa linguagem cibernética em 
redações. Por outro lado, as escolas estão cada vez mais investindo na área tecnológica. 
A internet é utilizada como uma atividade interdisciplinar por algumas instituições de 
ensino, fazendo assim que seus estudantes produzam textos com diferenciados assuntos 
e "tomem" o gosto pela leitura. 

O que dizem os documentos legislativos? 

No momento em que se discute o uso das tecnologias da comunicação e da 
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informação (TIC´s), se faz necessário conhecer o que diz a LDBEN n. 9.394/96 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabeleceu o que considera mister para a 
construção do saber aos discentes nas aulas de Língua Portuguesa: 

 
Art. 26 – Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela; 
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto nas seguintes diretrizes: 
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;  
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes;  
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 
escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro 
das disponibilidades da instituição.  
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 
todas as séries do Ensino Médio. 
 § 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados 
de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna;  
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (BRASIL, 1996, 
p.17). 
 

Deste modo, nota-se que as transformações no ensino de Língua Portuguesa 
exigiram uma nova formação para a cidadania, sendo uma formação de sujeitos críticos e 
conscientes, apropriados para interpretar e transformar a realidade, de saber fazer o uso 
eficaz das tecnologias da comunicação e da informação na busca da aquisição da 
aprendizagem.  

Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais - apresentaram como principal 
proposta à mudança na composição dos conteúdos apresentados até então como 
propostas curriculares. A priori se pretendia transformar a maneira linear de organizar os 
conteúdos em eixos temáticos. Dentro deste contexto foram introduzidas novas 
expectativas linguísticas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 
Portuguesa homologadas através da Resolução Nº 2, de 30 de Janeiro 2012 têm como 
principal objetivo preparar o educando para a vida, qualificando-o para o aprendizado 
permanente e para o exercício da cidadania.  

Deste modo, se a linguagem é atividade interativa em que nos constituímos como 
sujeitos sociais, preparar para a vida significa formar locutores/autores e interlocutores 
capazes de usar a língua materna para compreender o que ouvem e lêem e para se 
expressar em variedades e registros de linguagem pertinentes e adequados a diferentes 
situações comunicativas. Tal propósito implica o acesso à diversidade de usos da língua, 
em especial às variedades cultas e aos gêneros de discurso do domínio público, que as 
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exigem, condição necessária ao aprendizado permanente e à inserção social. (BRASIL, 
2012). 

Nesta nova era em que as tecnologias estão transformando cada vez mais a vida 
moderna com seus reflexos na educação, neste cenário de mudanças, existe a 
necessidade de repensar o papel da escola, pois se percebe que o molde tradicional já 
não atende às novas demandas. Neste novo contexto educacional, o professor necessita 
saber usar as tecnologias em sua prática docente, não apenas como recurso didático, 
mas como instrumento apropriado a todo o processo pedagógico. 

 O ensino de Língua Portuguesa, assim como outras disciplinas, também requer 
que o professor tenha conhecimento e saiba usar os instrumentos tecnológicos, embora 
haja indícios de que o uso das tecnologias tem sido lento ou ainda não foram 
incorporadas às práticas pedagógicas.  A inserção das tecnologias no ensino de Língua 
Portuguesa pode iniciar com a utilização do computador que vai, com certeza, permitir 
aos discentes apropriarem-se de valores que os induzam a compreender o passado e 
possibilite uma análise crítica do presente.  

Segundo Ferreira (1999), o computador no ensino de Língua Portuguesa deve ser 
utilizado pelos discentes para: 

 
Desenvolver habilidades como criatividade, coordenação motora, percepção visual 
e auditiva; motivar a pesquisa; pôr os discentes em contato com a realidade 
através do programa (software) escolhido; organizar as informações; classificar 
dados; traçar croquis, esboços e desenhos (fazer mapas, plantas da realidade 
estudada e outros); organizar a vida escolar; produzir trabalhos escolares, através 
de softwares de planilhas, banco de dados e processadores de texto; elaborar 
gráficos estatísticos; fazer apresentações mais dinâmicas (FERREIRA, 1999, p. 
135) 

 
Sabendo que o computador pode ser usado de modo muito criativo pelos 

discentes e é nessa perspectiva, abordada por Figueiredo (1997), ampliam-se os 
horizontes através de pesquisas em sites via internet, das redes sociais, porém deve se 
tomar cuidado para que a escrita dos discentes não seja consequências de vícios da 
internet, que fere a norma culta padrão. Os discentes assim têm condições de entrar em 
contato com outras pessoas, trocar experiências, construir conceitos coletivamente, a 
partir do contato com diversos sujeitos. Através do uso das novas tecnologias existem 
inúmeras atividades a serem realizadas o que certamente, possibilitará a transformação 
da disciplina, tornando-a dinâmica e não repetitiva. Para Veen (2009) “as crianças que 
crescem em um mundo de tecnologia e de mudanças constantes demonstram maior 
relutância em encaixar-se no sistema educacional do que qualquer outra geração 
antecedente”.  Portanto, é preciso refletir também sobre o papel das tecnologias na 
educação e saber os desafios que a educação passa neste cenário de mudanças.  

Metodologia 

Para este estudo adotaram-se as concepções teóricas da metodologia qualitativa 
por esta permitir uma melhor compreensão da realidade social do objeto em questão e, 
particularmente, do objetivo geral da pesquisa que é Verificar como a literatura traça o 
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Ensino de Língua Portuguesa pautando nas Tecnologias da Comunicação e da 
Informação, buscando assim identificar como os aparatos legais vislumbra o Ensino de 
Língua Portuguesa com base nos recursos tecnológicos. Busca-se responder estes 
questionamentos através de estudo bibliográfico que abordam essa temática. 

A metodologia qualitativa vem sendo empregada com frequência nas Ciências da 
Educação, mesmo dentre os pesquisadores adeptos dos métodos quantitativos que foram 
inclusive introduzindo questões abertas foram em seus questionários com intuito de 
aprofundar as razões subjacentes à escolha por uma das alternativas de respostas, 
conforme era corrente. Mesmo considerando que apenas essa característica não é 
suficiente para definir uma abordagem qualitativa. 

Esse método valoriza a criatividade do pesquisador na condução de todo o 
processo da pesquisa, e se caracteriza como método não linear e mais flexível. Nesse 
sentido, Minayo (1992),  

 
(...) Os métodos qualitativos representam as grandes possibilidades de 
operacionalização das concepções que emergem dos novos paradigmas. Esses 
métodos têm como foco interrogar sobre fenômenos que ocorrem com seres 
humanos na vida social, mas especialmente a construção de marcas teóricas, a 
partir das próprias informações da realidade estudada e que, posteriormente, 
servirão de referenciais para outros estudos. (MINAYO, 1992, p. 37). 
 

Acrescentando, Minayo (1992), explicita que a metodologia qualitativa é aquela que 
incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 
relações e às estruturas sociais, ou seja, todo dado está vinculado a um contexto.  

Esse trabalho foi realizado a partir de um estudo bibliográfico, buscando refletir 
sobre os entraves que envolvem o processo de ensino da língua portuguesa e o uso das 
tecnologias da comunicação e informação. Para isso, procedeu-se a análise de 
documentos legislativos, como a LDBEN n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) e os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua 
Portuguesa). De acordo com Goldenberg (1997, p.48) 

 
Partindo do principio de que o ato de compreender está ligado ao universo 
existencial humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em fixar leis 
para se produzir generalizações. Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma 
compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da 
maior relevância do aspecto subjetivo da ação social. (GOLDENBERG, 1997, 
p.48) 
 

O estudo bibliográfico é capaz de, através de métodos científicos, responder 
questões e solucionar problemas colocados sob uma investigação. O aprendizado que a 
pesquisa proporciona ao pesquisador é fruto de novos hábitos, do desenvolvimento de 
habilidades necessárias para o ato investigativo: a observação, seleção, organização e 
uso do senso crítico sobre a realidade social a ser investigada.  

Para tanto, faz-se imperativo o uso de métodos que dê um direcionamento ao ato 
investigativo, indicando o tipo e os procedimentos da pesquisa, os caminhos para 
alcançar os objetivos que o estudo propõe, relatando o universo da pesquisa. As técnicas 
utilizadas nesse trabalho foram o fichamento e o resumo da leitura de textos sobre a 
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temática em questão, oriundos de artigos científicos disponibilizados pela Web, livros e 
textos legalísticos. 

Considerações Finais  

Ao longo deste estudo foram discutido diferentes posicionamentos teóricos que 
fomentaram a inserção da Tecnologia da Comunicação e da Informação no Ensino de 
Língua Portuguesa, pois a aquisição desta é fundamental para o desenvolvimento do 
educando. Não se pode compreender uma incorporação dos novos recursos da 
comunicação na educação sem a garantia, pura e simples, de que se está fazendo uma 
nova educação, uma nova escola, para o futuro. A democratização vem sendo o desejo 
intrínseco do ser humano desde os princípios das sociedades e como praticá-las, tem 
sido um desafio quase impossível, quando defrontamos com a distância existente entre os 
ideais democráticos e o neoliberalismo daqueles que querem usurpar o poder, assumindo 
assim como classe dominadora diante de uma classe oprimida. 

A informação e a tecnologia andam juntas e quem as possui exerce um domínio e 
estabelece territórios pelo poder garantidos por posse, isto é fato hoje. Precisa-se de uma 
discussão e desenvolvimento de políticas públicas abertas para a inclusão digital nos 
domínios escolares e obter a formação docente como precursora de uma efetivação 
eficiente dos meios tecnológicos. 

O mundo globalizado exige mudanças significativas na sociedade, que recebe em 
seu cotidiano uma exacerbada profusão de informações com códigos de linguagens e 
imagens que precisam de uma consciência intelectual crítica no processo de 
decodificação dos mesmos. E isso não deixa de ser um benefício social como um todo, 
pela simultaneidade das informações em todo o mundo. Ao falarmos do todo, retomamos 
á ideia de democratização e enfocamos sua aplicação nas novas tecnologias com uma 
necessidade do novo mundo globalizado. 

O acesso às novas tecnologias está sendo garantido parcialmente às pessoas, e 
logo, logo a todos, pois faz parte dos interesses mercantil tendo uma nova face capitalista 
da sociedade. Considera-se que o acesso está resumido as facetas técnicas e o uso para 
o entretenimento com as novas tecnologias.  

Portanto, o uso das TICs possibilitará novas leituras adequadas da informação e 
isto não se torna interessante aos objetivos dos que detém o poder, que são como rédeas 
a essa sociedade. As tecnologias devem estar na escola para diversificar as formas de 
atingir os conhecimentos; ser estudadas como objetos e como meios de chegar ao 
conhecimento; familiarizar os educandos com as tecnologias existentes na sociedade; 
desmistificar e democratizá-las. 
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Resumo. Este artigo tem por objetivo abordar sobre como a emoção medo 
pode afetar o desempenho do professor, frente à câmera de vídeo durante os 
processos de produção de vídeos educacionais. A partir de revisão 
sistemática apresenta-se um levantamento inicial de cenários de produção de 
vídeos educacionais e os procedimentos que podem interferir no 
desempenho do professor. Aborda-se também a relação entre o estado 
afetivo e a emoção medo como componentes importantes no 
estabelecimento de um ambiente para a produção eficaz do vídeo 
educacional. Por fim, apontam-se algumas hipóteses, que baseiam um 
projeto de pesquisa em andamento e que pretende propor um manual de 
procedimentos para superar essas dificuldades.  

Palavras-chave: Vídeo educacional, Vídeoaula, Formação Docente, 
Tecnologia de Informação e Comunicação 

Abstract. This article aims to address how the emotion fear can affect 
teacher performance, compared to the camcorder during educational video 
production processes. From systematic review presents an initial survey of 
educational video production scenarios and procedures that may interfere 
with the teacher's performance. It also discusses the relationship between 
affective state and the fear emotion as an important component in 
establishing an environment for efficient production of educational video. 
Finally, it points out some hypotheses, which are based on a research project 
in progress and you want to propose a manual of procedures to overcome 
these difficulties. 
Keywords: educational video, video class, teacher training, Information and 
communication technology 

 

1. Introdução 
 
O audiovisual como recurso de apoio aos processos de ensino e aprendizagem 
é um tema recorrente em pesquisas que envolvem as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e a educação. Tanto pelo viés do uso do 
vídeo como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem, como da 
necessidade de uma formação específica para o docente utilizar os meios 
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audiovisuais em amplos níveis educativos. (Ferrés, 1996). Neste artigo o 
audiovisual será tratado enquanto objeto de aprendizagem, denominado de 
“vídeo educacional”, caracterizado por um processo estruturado de produção e 
com um professor apresentando determinado conteúdo de forma 
sistematizada. (Vivan, 2012). 
 Uma das principais motivações para o envolvimento de um dos autores 
com o tema aqui proposto está diretamente relacionada com a experiência 
profissional trazida pelo mesmo na área de produção audiovisual, bem como o 
envolvimento em projetos de pesquisa desenvolvidos por equipe interdisciplinar 
de laboratório de produção multimídia e de ensino a distância de uma unidade 
de Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), relacionados com a utilização 
das tecnologias de informação e comunicação em processos de ensino e 
aprendizagem em cursos de graduação (Zaro et al. 2000; Schnaid et al., 2003; 
Timm et al., 2004), Neste laboratório um dos autores foi responsável pelo 
dimensionamento e montagem de uma estrutura técnica com ambiente e 
equipamentos de captação, adaptação de roteiro, suíte e edição audiovisual, 
resultando na produção de vídeos educacionais e realizadas algumas das 
primeiras experiências para educação a distância (EaD) em vídeo streaming 
dentro da IFES, ações que tornaram possível o testemunho empírico do tema 
aqui abordado. 
 Os desafios que as TIC apresentam para o docente têm se constituído 
como objeto de estudo de muitas pesquisas, principalmente em relação às 
adaptações que o professor necessita realizar em seu cotidiano, até então 
presencial, passando a interagir com seus alunos como um mediador do 
processo de ensino e aprendizagem (Silva, 2012). A participação do professor 
como ator de um vídeo educacional está inserida dentro destes desafios, uma 
vez que o ambiente de produção deste tipo de audiovisual tem características 
muito particulares com tecnologias e processos específicos. 
  O principal foco de discussão sobre a inserção das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) nos processos de ensino e aprendizagem 
está centrado na aquisição de conhecimento por parte do aluno e, em menor 
proporção, tem-se debatido a respeito da atuação do professor dentro desta 
perspectiva tecnológica. Buscando preencher esta lacuna foi realizada uma 
revisão sistemática sobre os temas vídeo educacional e sobre a relação entre 
professor e tecnologia. 
 Com o objetivo de abordar de uma forma ampla a literatura sobre os 
temas propostos, foram realizadas buscas automatizadas em bases de dados 
dos portais de Periódicos da Capes e Web of Science, e busca manual em três 
anais de publicações nacionais (Revista Novas Tecnologias na Educação, 
RENOTE/CINTED/UFRGS; Revista Informática na Educação: Teoria e Prática 
e do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, SBIE). O resultado desta 
abordagem foi uma análise de 79 artigos publicados entre o período de 2009 a 
2014, verificando nos títulos e nos conteúdos dos resumos a relação com o 
tema proposto neste artigo. 
 A análise deste material confirmou a carência de uma abordagem sob o 
prisma da relação do professor com o processo tecnológico. O resultado foi 
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que grande parte destes artigos (55 publicações) tratam o tema sob a 
perspectiva de utilização de vídeo como recurso de ensino e aprendizagem, 
tendo como foco o resultado junto ao aluno. Entre as publicações consultadas 
também foram relacionados 16 artigos que tratam sobre o viés tecnológico de 
integração entre aplicativos e objetos de aprendizagem com as interfaces da 
TV Digital e as suas indexações, usabilidades e suportes de distribuição. 
  A estratégia de busca considerou o cruzamento de palavras-chave 
utilizando os termos: Vídeoaula, Vídeo Educacional, Formação Docente e 
Capacitação com Tecnologias da Informação e Comunicação. A inclusão dos 
termos “Estado Afetivo e Emoções” no cruzamento com as demais palavras 
resultou em outra relação de publicações, que abordam sobre tratamentos de 
saúde e treinamento e capacitação de pessoas. Neste sentido, as fontes 
bibliográficas sobre “Estado Afetivo, Emoções e Medo” foram consultadas 
diretamente em literatura da área, observando alguns de seus principais 
autores. 
 Com base neste levantamento, este artigo está organizado da seguinte 
maneira: na seção 2 são apresentados os resultados da revisão sistemática, 
observando a análise de oito artigos que abordam o cenário de utilização de 
audiovisual em educação, subdividida em formas de produção dos vídeos 
educacionais e na influência do ambiente de produção deste formato de vídeo 
no desempenho do professor. A esses artigos analisados são também 
acrescidas reflexões a partir de publicações de quatro autores específicos 
sobre os temas produção audiovisual, vídeo educacional e metodologia com 
uso de vídeo. A seção 3 trata sobre as definições dos estados afetivos e as 
emoções, conforme a literatura da área. A seção 4 está dedicada a uma 
proposta de pesquisa, tendo como tema a relação entre o estado afetivo “medo 
do professor perante uma câmera de vídeo” e a influência desta manifestação 
no resultado final do vídeo educacional produzido. 

2. O Audiovisual como Cenário na Educação 

Os resultados da revisão sistemática apontam que os debates relativos à 
inserção das TIC nos processos de ensino e aprendizagem tratam com muito 
mais ênfase sobre questões que envolvem os alunos. Dentro da perspectiva 
proposta neste artigo, esta seção apresentará o levantamento das publicações 
que abordam as questões que envolvem a utilização da tecnologia audiovisual 
dentro do cenário da educação com o envolvimento do professor dentro deste 
processo. 

2.1 Produção de Vídeo Educacional 

O processo de produção de vídeo educacional exige pessoas com 
conhecimentos específicos e diferenciados, mesclando profissionais em 
audiovisual, professores e alunos bolsistas. Dentro deste contexto, se 
estabelece a sistematização de um processo interdisciplinar, com um 
planejamento que garanta a qualidade do produto final, como por exemplo: 
reuniões de produção, elaboração de roteiro, gravação e edição do conteúdo 
da aula. (Mazzeu et al., 2012). 
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Com relação ao processo de interação entre indivíduo e produção 
audiovisual, destaca-se a estratégia experimentada por Monteiro et al. (2014), 
que propõem a apropriação da técnica de stop motion1 na formação de 
professores, estimulando que os docentes, através deste processo de 
animação, passem da condição de espectadores para a de produtores 
audiovisuais. Dentro desta perspectiva o sujeito atua como realizador e 
finalizador do produto audiovisual, pensando no resultado final como produto 
de animação do conteúdo de sua disciplina. Neste exemplo o professor não 
atua em frente à câmera de vídeo, mas apropria-se da cultura de produção 
audiovisual, familiarizando-se com os recursos que esta ferramenta oferece. 

Algumas iniciativas de sistematizar o processo de produção de vídeos 
educacionais foram investigados por instituições nacionais, como o projeto 
videoaula@RNP da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Barrére et al, 2011) 
que aborda principalmente as formas de armazenagem e distribuição de um 
acervo de vídeos educacionais, tratando a produção audiovisual de uma forma 
mais simplificada e sem aprofundar a performance do professor diante da 
câmera neste processo.  

Já na Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) foi desenvolvida uma metodologia específica 
para o processo de produção audiovisual para atender a demanda de uma 
realização significativa de vídeos educacionais e dividida em três etapas 
distintas, compostas por Pré-Produção (realizado o contato com o professor, 
realizada uma reunião e a produção do roteiro), Produção (contempla a revisão 
do roteiro, a produção de material para ilustração e a gravação do vídeo 
educacional) e Pós-Produção (abrange a edição e animação, revisão do 
produto para aprovação, catalogação, autoração de DVD, duplicação e 
impressão e distribuição). (Mazzeu, 2012). Neste exemplo percebe-se uma 
preocupação em adaptar o conteúdo à linguagem audiovisual, servindo como 
exercício para o professor apropriar-se da cultura de produção de vídeos 
educacionais.  

Ainda sobre o processo de produção, Spanhol e Spanhol (2009) 
investigaram o fluxo destes processos, observando o gerenciamento e 
identificando problemas e melhorias de desempenho para a produção de 
vídeos educacionais. Apesar de também evidenciar uma aproximação do 
professor em relação à cultura e à linguagem audiovisual, o artigo não aborda 
os efeitos do ambiente na manifestação do sujeito. 

A especificação de etapas distintas, envolvendo profissionais 
especializados, remete a uma estrutura um pouco mais ampla que as três 
fases apresentadas no exemplo acima, uma vez que a elaboração do roteiro é 
um processo autoral, indispensável para sustentar todos os demais processos. 
Por exemplo, o roteiro é entendido como técnica de elaboração ou de pré-
visualização de um audiovisual, constituindo o ponto de referência para o 
preparo de todas as ações técnicas e de organização do processo, servindo 

                                                
1 registro de um objeto quadro a quadro, que será posteriormente animado seu movimento na 
montagem.	  
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como um mapa de orientação para a equipe de produção (Ascher e Pincus, 
2013). Desta forma, sem o roteiro não teremos a pré-produção, pois é a partir 
do roteiro que este planejamento tem início. Dentro da perspectiva deste 
trabalho se apresentam como etapas de realização audiovisual as seguintes 
fases: elaboração de roteiro, produção, captação de imagem e edição.  

Segundo Ferrés (1996) é necessário preparar o professor para que este 
faça uso eficiente da ferramenta audiovisual na sua rotina docente, exigindo 
uma formação específica, sistemática e generalizada. Sob esta perspectiva, 
deve-se pensar na capacitação do professor contemplando o conhecimento 
das técnicas audiovisuais, do ambiente e dos recursos de produção, 
estimulando que o docente absorva esta cultura. Uma das estratégias úteis 
para a pesquisa abordada neste artigo é a observação do exercício de 
interação entre professor e ambiente de produção, para a absorção da cultura 
audiovisual e um resultado eficiente no produto final do vídeo educacional. 
 
2.2. A Interferência do Ambiente de Produção 
A partir de experiências e vivências de produções de vídeos educacionais 
pode-se afirmar que o ambiente exerce forte influência sobre o desempenho do 
professor, interferindo no resultado final do material produzido. Segundo Loizos 
(2008), a forma como a imagem será captada infere padrões recorrentes ao 
contexto em que o processo será realizado, podendo retratar um 
comportamento informal, quando captada de surpresa, sem o indivíduo 
perceber que estava sendo captado pela câmera; ou com o indivíduo posando 
para a câmera de uma maneira que considere apropriada, quando percebe que 
está sendo enquadrado pela lente; e, ainda, podendo haver um acordo entre o 
indivíduo e o operador de câmera, para acertar um melhor posicionamento 
corporal ou de sua expressão facial (Loizos, 2008).  

O professor está preparado para o exercício de sua atividade na forma 
convencional de uma sala de aula, com os atores presentes e interagindo face-
a-face. Ao transportar esta situação para uma gravação da aula em vídeo, este 
indivíduo estará exposto a uma observação crítica e implacável, que não 
permite erros ou falhas, em uma situação que pode gerar desconforto pela 
abordagem da câmera, ou promover sua inibição (Calzada Ugalde, 2010), uma 
vez que até os mais experientes profissionais também passam por momentos 
de apreensão quando estão “ao vivo” em frente à câmera e, ainda, poderão 
sentir sua privacidade invadida, resultando que estes fatores interfiram no seu 
desempenho, ou prejudiquem a sua capacidade de comunicação. (Machado, 
2005). Os recursos necessários para neutralizar estas interferências e os 
exercícios eficientes para ambientar o professor neste cenário são elementos 
essenciais para o entendimento desta interação entre o professor e o processo 
de produção de vídeo educacional. 

Por outro lado, o registro desse processo de enfrentamento, a partir da 
interação entre um professor e uma câmera de vídeo, poderá também resultar 
em fatores positivos para o futuro da atividade prática deste indivíduo. Tripp e 
Rich (2012) verificaram que professores que utilizam o processo de vídeo 
análise, assistindo o material gravado de suas aulas, percebem novas 
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perspectivas para seu processo de ensino, visualizando uma realidade 
distanciada da percepção idealizada, que possuíam anteriormente em relação 
ao seu procedimento docente e percebem progressos na sua atividade como 
professor, a partir da análise efetuada ao assistir o feedback em vídeo. Outra 
percepção apontada nesse estudo foi que, ao ter este feedback do vídeo 
educacional, o professor percebia seu posicionamento espacial no ambiente, 
os lados da sala para onde mais se direcionava, por onde se locomovia e, 
principalmente, percebia a necessidade de mudar alguma estratégia de ensino 
que não funcionava, ao fazer a crítica de sua própria performance (Tripp e 
Rich, 2012). Evidenciar se este feedback é eficiente para o resultado positivo 
no desempenho do professor também se mostra como uma estratégia de 
verificação a ser pesquisada. 

A inibição do comportamento natural frente a uma câmera pode 
influenciar no desempenho do sujeito, prejudicando a exposição do conteúdo. 
Dados referentes à seleção de estagiários apontam que entre 25% e 30% dos 
candidatos desistem do processo na etapa de desempenho diante das 
câmeras. Entre os principais motivos que interferem no sucesso destes 
indivíduos estão a timidez e a inexperiência de domínio da técnica. (Chaves, 
2011). A situação de um professor não é muito diferente, uma vez que a 
exposição de sua figura, que é referência como pilar de sabedoria e domínio do 
conteúdo, poderá registrar gafes ou pequenos erros que estarão revelando um 
lado falho que ninguém gosta de expor, ainda mais em um documento perene, 
distribuído em massa, como é o audiovisual. 

O local de trabalho é um cenário onde emoções se manifestam com 
freqüência, principalmente em momentos de gestão de crises, quando decisões 
cruciais devem ser adotadas sob pressão, como em um set2 de filmagem, por 
exemplo. Raiva ou medo são emoções que podem impactar diretamente nas 
tomadas de decisões, levando o indivíduo tanto por caminhos conscientes, 
como por opções mais intuitivas e menos racionais. (Coget et al., 2011). Em 
pesquisas realizadas sobre vídeo e educação durante a década de 90, Ferrés 
(1996) manifesta que o audiovisual expressa suas ideias e intenções 
simultaneamente com as emoções suscitadas, sendo uma linguagem 
manifesta através de emoções.   
 
3. Estado Afetivo, Emoção e Medo  
Conforme verificado nos artigos mencionados anteriormente, é perceptível o 
desconforto de muitos indivíduos quando estão frente a um aparato tecnológico 
que propõe o registro de sua manifestação pessoal. Com o professor não é 
diferente, uma vez que, ao entrar em contato com um aparato tecnológico para 
registrar uma aula em vídeo, também manifestará alguma preocupação com o 
processo de realização deste evento. Observar as emoções manifestas dentro 
deste processo de produção é um campo rico para confirmação de evidências 

                                                
2 ambiente em que se realização um audiovisual, para cinema ou vídeo. 
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das interferências deste ambiente no desempenho do professor e no resultado 
final do material produzido. 
 Estabelecer quais são estas manifestações e definir estes estados é 
uma tarefa complexa, uma vez que as definições sobre estados, traços e 
processos afetivos são permeadas por discussões acirradas entre áreas 
multidisciplinares. Com o objetivo de demarcar a conceituação sobre estes 
fenômenos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com obras dos principais 
autores da área procurando a compreensão do tema. 
 Scherer (2005) aponta a distinção entre o que chama de “fenômenos 
afetivos”, classificando-os como “emoções, sentimentos, estados de espírito e 
atitudes”. Nesta classificação ele destaca que, segundo a percepção da teoria 
da avaliação cognitiva, um “sentimento” se distingue de uma “emoção” por ser 
um componente de experiência subjetiva de uma “emoção” e esta 

“...é definida como um episódio interligado, com alterações 
sincronizadas nos estados de todos ou quase todos os cinco 
subsistemas orgânicos em resposta à avaliação de estímulos de 
eventos externos ou internos, significantes para preocupações 
efetivas do organismo. (Scherer, 1987, 2001). “ 

Damásio (2011) refere o tema da emoção a partir da regulação da vida, 
com “princípios de valor” articulados por mecanismos de recompensa e 
punição; e de impulsos e motivações. Também estabelece a diferença entre 
“emoção” e “sentimento” a partir do campo da neurobiologia, onde as emoções 
são “programas de ações complexos” complementados por programas 
cognitivos, automatizados e acumulados a partir da evolução, onde estas 
ações são executadas pelo corpo humano, tanto interna como externamente. 
Já os “sentimentos emocionais” são as percepções que o indivíduo tem a partir 
destas reações físicas e mentais enquanto a emoção está se manifestando. As 
percepções emocionais do professor, em meio ao ambiente de produção 
audiovisual, serão dados relevantes para conferir as influências que este 
processo exerce no resultado final do vídeo educacional. 
 Ekman (2003) afirma que uma emoção se manifesta a partir do instante 
em que sentimos que alguma coisa “afeta” consideravelmente nosso bem-
estar, tanto para melhor como para o pior, e esta emoção se desenvolve nos 
preparando para enfrentar instantaneamente eventos essenciais no nosso 
cotidiano. Efetivamente o professor se sentirá afetado por um evento realizado 
em ambiente de produção audiovisual, com aparatos técnicos e cenários 
diferentes de uma sala de aula convencional.  

As emoções provocam perturbações que alteram a rotina vital em vários 
níveis do organismo humano. No caso do medo são emitidos comandos a partir 
da amígdala para o hipocampo e ao tronco cerebral, desencadeando ações 
paralelas, como alterações no ritmo do batimento cardíaco, variações na 
pressão sanguínea e no padrão respiratório, que estimulam a contração do 
intestino; modificações metabólicas do organismo estimulam para o consumo 
extra de energia, acionando os músculos da face, que assume a expressão 
característica da “máscara do medo”. (Damásio, 2011).  
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Eckman (2003) estabelece três diferenciações de medo, configuradas a 
partir das ameaças imediata ou iminente: “ameaça imediata” provoca a ação 
que reage a esta ameaça (paralisia ou fuga), enquanto o receio de uma 
“ameaça iminente” leva à vigilância atenta e a tensão muscular; a reação a 
uma ameaça imediata muitas vezes é analgésica, diminuindo sensação de dor, 
enquanto o receio relativo a uma ameaça iminente potencializa a dor; e a 
ameaça imediata atua em diferentes áreas de atividade cerebral da ameaça 
iminente. Desta forma três fatores interferem na intensidade de experiências 
com o medo: a intensidade (gravidade do perigo); o “timing” (se imediata ou 
iminente); e o enfrentamento (o que pode ser feito para eliminar ou reduzir a 
ameaça).  

LeDoux (1996) indica que “ansiedade” e “medo” estão intimamente 
relacionados, mas com a diferenciação de que o medo provém de um estímulo 
externo, enquanto a ansiedade provém de nosso íntimo. O medo se manifesta 
a partir de reações comportamentais em relação a situações de ameaça e se 
transforma em ansiedade no momento em que estas reações são sufocadas.  

Reações de medo e ansiedade são normais diante de situações que 
indiquem perigo, mas a partir do momento em que passam a ser mais 
constantes e passam a influenciar na vida normal, são caracterizados como um 
distúrbio de medo/ansiedade, cujos complementos são: fobias (medo excessivo 
sem um ameaça real), pânico (períodos descontínuos de ansiedade e 
desconforto intensos), distúrbio estresse pós-traumático (a partir de estímulos 
que remetam a lembrança de um trauma vivenciado), transtorno obsessivo-
compulsivo (pensamentos e/ou comportamentos insistentes, repetitivos e 
invasivos) e ansiedade generalizada (excessiva preocupação, durante longo 
período de tempo, com situações desconexas). (LeDoux, 1996).   

Para um indivíduo, que se encontra em uma situação de ameaça, 
parece ser uma boa estratégia manter o controle, bem como ter frieza para se 
movimentar no momento certo, sem antecipar uma reação que pode sinalizar 
sua intenção. De qualquer forma, conhecer as características do adversário, 
bem como as influências do ambiente, contribui consideravelmente para a 
tomada de decisão. Caso contrário uma diversidade de emoções se 
manifestarão através de reações físicas, neurais e cognitivas, interferindo na 
reação do indivíduo. (Ekman, 2003; Damásio, 1999; LeDoux, 1996). 
Novamente se supõe que o professor, submetido a um ambiente de produção 
audiovisual, completamente diferente de sua rotina de aula presencial onde ele 
tem interação direta com os alunos, manifestará alguma reação em relação a 
esta situação incomum, diante de um ambiente com equipamentos e grupos de 
pessoas estranhas a sua convivência habitual. 

4. Uma Proposta de Pesquisa 

Diante das reflexões até aqui apresentadas, se percebe tentativas de 
sistematização e a organização do fluxo do processo de produção de vídeos 
educacionais, com sua otimização, produtividade, armazenagem e distribuição. 
No entanto, falta um olhar mais especifico sobre a adaptação do professor ao 
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processo e como este professor é afetado através das relações entre ambiente 
de produção, equipe técnica e linguagem audiovisual. 

Também se verifica que o ambiente, a rotina e a necessidade de 
adaptação à tecnologia interferem no estado afetivo de qualquer indivíduo 
submetido a um processo estranho ao seu domínio cotidiano, porém não foi 
suficientemente aprofundada uma pesquisa que investigue esta interferência 
na relação entre o professor e o ambiente tecnológico de produção audiovisual. 

A partir destas considerações, investigar procedimentos que ajudem a 
neutralizar a influência do ambiente de produção audiovisual no estado 
emocional do professor de ensino superior, de forma a não prejudicar o 
resultado de um vídeo educacional, se apresenta como um tema de pesquisa 
significativo, já que é muito pouco explorado. 
 Identificar estes fenômenos de uma forma mais evidente, através das 
reações aparentes do professor, sem a necessidade de uma avaliação 
comportamental, mas sim através da percepção do próprio sujeito e de 
observações do processo de produção do vídeo educacional, são alguns 
objetivos que norteiam a proposta de pesquisa sobre a relação entre o estado 
afetivo (medo) do professor perante uma câmera de vídeo e a “qualidade” do 
vídeo educacional produzido. 
 Cabe destacar a indicação de alguns procedimentos que integram 
pesquisa em andamento, onde os pesquisadores propõem a elaboração de um 
instrumento, na forma de um manual de procedimentos, que sistematize um 
conjunto de orientações para evitar as influências do ambiente no desempenho 
do professor e de maneira que estas não interfiram na qualidade no resultado 
dos vídeos educacionais.  
 Dentro desta perspectiva e para atender as questões levantadas neste 
artigo, serão realizadas entrevistas com professores que participam de projetos 
em laboratórios de produção de vídeos educacionais, tendo como diretrizes as 
seguintes abordagens: Como foi a experiência de interagir com a câmera de 
vídeo para transmitir o conteúdo da “aula”? De que forma se percebeu afetado 
por este processo?  Qual sua reação no momento da gravação? Como avalia 
suas reações diante deste processo? Percebeu alguma(s) alteração(ões) no 
seu desempenho, qual(is)?  
 Através de observação direta em ambiente de produção audiovisual, 
também pretende-se identificar algumas soluções para questões de como 
estabelecer um diálogo fluente entre o professor e a câmera de vídeo, ou como 
demarcar um espaço onde o professor tenha liberdade de movimento gestual, 
ou, ainda, analisar em conjunto com o professor o resultado do material 
gravado, procurando identificar reações aparentes deste professor através da 
percepção do próprio sujeito. 
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O PIBID NA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO A 
DISTÂNCIA: uma experiência realizada com estudantes 

pibidianos da Faculdade de Educação a Distância da UFGD 

Ednei Nunes de Oliveira1  

1
UFGD/Faculdade de Educação a Distância, edneioliveira@ufgd.edu.br 

Resumo – Este texto relata a experiência vivenciada por participantes de um curso 
de licenciatura na modalidade a distância, do polo de apoio presencial da UAB de 
Miranda-MS, a partir da adesão e da execução do subprojeto de Licenciatura em 
Computação/Informática, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), da Universidade Federal da Grande Dourados, na expectativa 
de fortalecer ações de ensino que são desenvolvidas em escolas de ensino 
fundamental e médio, no estado de Mato Grosso do Sul, uma vez que a falta de 
projetos que possibilitem a utilização adequada de recursos e meios das 
Tecnologias de Informação e Comunicação Digitais não favorece ao aumento da 
qualidade do ensino público. Foi possível observar que a execução desse 
subprojeto tem sido produtiva a todos que estão vinculados direta e indiretamente 
com o PIBID. As ações pedagógicas puderam ser repensadas e reestruturadas, a 
postura de aprendiz crítico-reflexivo e participativo está sendo adotadas, pelos 
estudantes da IES, e novo ânimo para o trabalho docente, no ensino básico, está 
florescendo no espírito dos professores supervisores de subprojetos e de outros 
profissionais que atuam na escola participante. 

Palavras-chave: Licenciatura em Computação; Informática na Educação; Iniciação 
à Docência. 

Abstract – This paper reports an experience of participants of an undergraduate 
course in the distance, of presence support room UAB Miranda-MS, upon 
accession and implementation of the subproject's Degree in Computer / Information 
Technology, the Scholarship Institutional Program of Introduction to Teaching 
(PIBID), of the Federal University the Grande Dourados, hoping to strengthen 
educational actions that are developed in primary and secondary schools in the 
state of Mato Grosso do Sul, since the lack of projects to enable the appropriate 
use of resources and means of Information Technology and Digital Communication 
is not conducive to raising the quality of public education. It was observed that the 
implementation of this subproject has been productive all that are linked directly or 
indirectly to PIBID. The pedagogical actions could be rethought and restructured, 
the posture of critical-reflective and participatory student is being adopted, by the 
students of university, and new life to teaching in basic education, is flourishing in 
the spirit of the supervising teachers subprojects and other professionals working in 
the participating school. 

Keywords: Degree in Computer; In Education; Introduction to Teaching.. 
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Apresentação 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) digitais tem contribuído 
para a transformação das relações humanas em todas as suas dimensões 
econômicas e sociais. Nesse sentido, questiona-se porque no âmbito educacional 
tem de ser diferente? Sendo assim, faz-se necessário que educadores se apropriem 
dos meios e recursos das TIC para a construção do conhecimento na educação 
básica de forma adequada. A intensificação desse uso sistemático pode representar 
um avanço nas investigações sobre o papel das TIC digitais na prática docente. 

A utilização de recursos e meios das TIC digitais no processo ensino-aprendizagem, 
entre elas o computador e a internet, possibilita a ampliação do conhecimento e, por 
conseguinte, contribui para o aumento da qualidade da educação. Observa-se que 
esse uso tem estimulado a criação de grupos de estudos e de pesquisas 
multidisciplinares, focalizando a interface entre as áreas da Educação e da Ciência 
da Informação no atual contexto de mudança social e tecnológica. 

No ano de 2012, o então setor de Educação a Distância (EaD) da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD) iniciou o curso de Licenciatura em 
Computação, nos polos de apoio presencial de Bataguassu, Miranda, Porto Murtinho 
e São Gabriel do Oeste, ofertando 40 vagas em cada um desses polos, totalizando 
160 vagas. Em 2013, foi feita a re-oferta da mesma quantidade de vagas nos 
mesmos polos, e a oferta inicial de 40 vagas, por polo, nas cidades de Água Clara, 
Bela Vista, Camapuã, Costa Rica e Rio Brilhante, totalizando novas 480 vagas. Com 
isso, o curso de Licenciatura em Computação, à distância, tornou-se o curso da 
UFGD que mais ofertou vagas em tão pouco tempo de funcionamento (OLIVEIRA, 
2015). 

Diante desse contexto, e após dois anos de funcionamento do curso de Licenciatura 
em Computação, docentes da EaD/UFGD passaram a sondar o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da UFGD, como uma forma 
de inserir estudantes desse curso no Programa, ainda que essa Licenciatura não 
fosse institucional, mas ofertada em parceria com o Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (SisUAB). O PIBID possibilitaria, aos estudantes desse curso, vivenciar 
experiências na área em que estudavam, com vistas a aproximar teorias trabalhadas 
no curso com a práxis que já era vivenciada por profissionais de escolas da 
Educação Básica que não tinham a formação em Licenciatura em Computação.  

Esse panorama fortaleceu a justificativa da adesão e da execução do subprojeto de 
Licenciatura em Computação/Informática ao PIBID, na expectativa de fortalecer 
ações de ensino que são desenvolvidas em escolas de ensino fundamental e médio, 
no estado de Mato Grosso do Sul, uma vez que a falta de projetos que possibilitem a 
utilização adequada de recursos e meios das TIC não favorece ao aumento da 
qualidade do ensino público. 

A Execução do subprojeto de Licenciatura em Computação do PIBID na 
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EaD da UFGD. 

O subprojeto do PIBID em Computação/Informática, do curso de Licenciatura em 
Computação, da Faculdade de Educação a Distância (EaD), da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD), passou a ser executado em 2014. Esse 
subprojeto visa valorizar futuros docentes durante seu processo de formação inicial, 
com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), por meio da inserção de estudantes, do referido curso, no espaço 
físico e nas rotinas didático-pedagógicas de escolas do ensino básico (OLIVEIRA & 
CRUZ, 2014).  

Embora os estudantes desse curso, que estão vinculados como bolsistas do PIBID, 
participem de um curso de licenciatura na modalidade a distância, eles têm se 
dedicado ao projeto em atividades de iniciação à docência presenciais, em escolas 
públicas selecionadas, bem como atividades de estudo e interação como 
supervisores e orientadores, por meio das ferramentas interativas do ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) – Moodle, da EaD/UFGD (figura 1).  

Figura 1 – Espaço de interação do PIBID/EaD/UFGD 

Dessa forma, além de antecipar o vínculo entre os futuros docentes com a sala de 
aula regular e a sala de tecnologias educacionais (STE) da rede pública, os 
estudantes são iniciados na mediação didático-pedagógica em AVA, que é 
característica do ensino na modalidade a distância, pela qual realizam seu curso de 
licenciatura.  

Participam desse subprojeto, além de estudantes do curso de Licenciatura em 
Computação, dois docentes efetivos da UFGD e quatro professores da educação 
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básica. Os dois primeiros são coordenadores do subprojeto e são responsáveis pelo 
Estágio Supervisionado e disciplinas pedagógicas do referido curso, e cada um 
deles atua em polo UAB distinto, a saber, nas cidades de Miranda e de Rio Brilhante. 
Os quatro professores da educação básica atuam como supervisores do subprojeto, 
com experiência no desenvolvimento e no uso dos recursos e meios das tecnologias 
de informação e comunicação e informática na Educação, lotados em Sala de 
Tecnologia Educacional (STE) e salas de aula regulares. Assim como os estudantes 
do curso de Licenciatura em Computação a Distância da UFGD, envolvidos no 
subprojeto, todos esses profissionais fazem jus a bolsas previstas pelo Regulamento 
Geral do PIBID.  

O subprojeto foi iniciado em março de 2014 e, até a presente data, todos os 
envolvidos têm participado ativamente das ações e atividades previstas no 
documento que o baliza. As ações/atividades que são desenvolvidas no subprojeto e 
resultados que são alcançados podem ser visualizados no quadro a seguir: 

 
Objetivo da 

atividade 
Descrição sucinta da atividade Resultados alcançados 

Conhecer a 
realidade da 
escola e da Sala 
de Tecnologias 
Educacionais 
(STE) 

1. Etapa 1: Organização e preparação: 
1.1 Informática - Seleção e apresentação 

das(os) bolsistas à comunidade 
escolar. 

1.2 Informática – Estudo dos documentos 
oficiais da escola (PPP) e estudo do 
contexto educacional em os recursos 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) são utilizados. 

 

Conhecimento por parte 
dos bolsistas do contexto 
e realidade da escola e 
da Sala de Tecnologias 
Educacionais (STE) e 
como ela está inserida 
no contexto educacional 
e sua relação com a 
comunidade escolar. 

Formação da 
equipe  

2. Etapa 2: Formação da equipe/planejamento: 
2.1 Informática – Reuniões de 

planejamento das atividades do 
projeto e estudo dos documentos do 
PIBID contendo os objetivos do 
programa e atribuições dos bolsistas. 

2.2 Informática – Leitura de textos 
acadêmicos (artigo científico, capítulo 
de livro, dissertação, tese, entre 
outros) e discussões críticas, 
baseadas na realidade escolar 
selecionada. 

2.3 Informática – Reuniões de formação 
periódicas, criação de perfis do PIBID 
no Facebook e criação de grupos de 
estudo e pesquisa para elaboração 
colaborativa de trabalhos acadêmicos, 
utilizando espaços da escola e 

Formação dos bolsistas 
no que diz respeito ao 
programa e aos 
conhecimentos 
específicos na área do 
ensino de computação e 
da utilização dos 
recursos e meios das 
tecnolocias de 
informação e 
comunicação no ensino 
de componentes 
curriculares de diferentes 
disciplinas. Criação do 
espaço de interação dos 
bolsistas no Portal 
EaD/UFGD. 
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ambientes virtuais (Whatsup, AVA-
Moodle) 

2.4 Elaboração de projeto de extensão 
para inclusão digital de professores da 
educação básica da EE Caetano 
Pinto. 
 

Elaborar materiais 
didáticos para o 
ensino de 
Computação e o 
uso de recursos 
das TIC na 
educação básica.  

3. Etapa 3: Execução de atividades formativas e 
didático-pedagógicas nas escolas: 

3.1 Informática – Desenvolvimento e 
testagem de material didático para uso 
na STE; 

3.2 Informática – Monitoria a projeto de 
ensino de Geografia utilizando o 
Facebook como apoio pedagógico. 

3.3 Informática – Participação nas 
atividades de coordenação, gestão e 
planejamento escola – Projeto Sistema 
Urubu (projeto interdisciplinar); 

3.4 Informática – Oficinas e workshop 
(atividades teórico-práticas) 

3.5 Informática – Apoio e participação em 
atividades interdisciplinares 
desenvolvidas na cidade de Miranda, 
com vistas a divulgar a existência do 
PIBID na EE Caetano Pinto. 
 

Construção e testagem 
de materiais didáticos. 
Conscientização dos 
pibidianos quanto à 
importância do ensino 
em etapas para 
assimilação do conteúdo. 
Monitoria de estudantes 
na STE. Participação em 
projetos 
interdisciplinares. 

Formação 
Didático-
pedagógica 
vivenciando os 
espaços 
universitários.  

4. Etapa 4: Formação Didático-pedagógica em 
Campo. 

4.1 Informática – Vivência dos bolsistas 
em visitas à UEMS e UFGD unidade 2 
para participação de eventos 
acadêmicos (ENEPEX e CBIE). 

4.2 Informática – Participação do III 
Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação realizado pela UFGD, por 
meio da FACED. 
 

Os estudantes bolsistas 
do ensino a distância 
puderam vivenciar o 
ambiente acadêmico e 
seus diversos espaços, 
em muitos casos pela 
primeira vez.  

Acompanhamento 
do projeto 

5. Etapa 5: Acompanhamento do projeto. 
5.1 Informática - Visitas aos subprojetos 

para diálogo com a escola e 
acompanhamento das atividades 
desenvolvidas.  
 

Visitas a escola sede do 
programa; 
acompanhamento dos 
bolsistas e das 
atividades desenvolvidas 

Socialização dos 
resultados.  

6. Etapa 6: Socialização dos resultados. 
6.1 Informática – Apresentação de 

trabalhos no país. Os bolsistas 

Construçao de textos 
científicos; Apresentação 
de trabalhos e 
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puderam relatar suas ações e projetos 
no ENEPEX, evento promovido na 
UFGD e UEMS. 
 

socialização das 
atividades desenvolvidas 
no projeto. 

Quadro 1 – Atividades e resultados do PIBID/EaD/UFGD 

O desenvolvimento das ações, acima discriminadas, possibilitou diversas 
produções didático-pedagógicas pelos pibidianos de Miranda. Dentre elas, 
destacamos a criação de perfil em rede social (Facebook), em que os estudantes 
bolsistas criaram perfil na rede social para divulgarem as atividades docentes que 
estão sendo desenvolvidas na execução do subprojeto no qual estão vinculados 
(Figura 2). Os pibidianos também orientaram alunos da Escola Estadual Caetano 
Pinto, de Miranda-MS, na criação de perfil e interação no Facebook com a finalidade 
de ampliarem o conhecimento trabalhado em conteúdo programático de disciplina. 

 

Figura 2 – Perfil do PIBID/EaD/UFGD na rede social 

Foi também criado espaço no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Moodle, da EaD/UFGD, em que os coordenadores do subprojeto criaram espaço de 
interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem-Moodle da Faculdade de Educação 
a Distância (EaD) da UFGD. 

Elaborou-se, ainda, projeto de curso de extensão para formação em 
informática na educação, para ser ministrado a professores e, sobrando vagas, a 
pessoal administrativo da EE Caetano Pinto, com a finalidade de iniciar docentes no 
uso de recursos e meios das TIC em sua prática profissional. 
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Foram realizados projetos educacionais, em que coordenadores e 
supervisores do subprojeto estabeleceram interação com estudantes pibidianos, por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade de Educação a Distância 
da UFGD, com vistas à orientação, construção e ampliação do conhecimento e troca 
de experiências didáticas, como também elaboração/construção de projetos, 
trabalhos acadêmicos, relatórios e postagem de arquivos que compõem o portfólio 
individual de cada bolsista (OLIVEIRA & CRUZ, 2014). 

Os supervisores do subprojeto têm se reunido semanal com estudantes 
pibidianos, na EE Caetano Pinto, com vistas à orientação, construção e ampliação 
do conhecimento e troca de experiências didáticas, como também 
elaboração/construção de trabalhos acadêmicos e relatórios. O coordenador tem 
realizado encontro presencial mensal com supervisores e estudantes e, quando os 
encontros presenciais são impossibilitados, a interação é realização por 
webconferência. 

Além das produções didático-pedagógicas, os pibidianos de Miranda foram 
orientados a refletirem sobre suas práticas, fazerem registros e relatórios. Essas 
ações possibilitaram a produção do projeto de curso de extensão “Inclusão Digital 
para Educadores de Miranda/MS”, que estava previsto para ser ministrado pelos 
supervisores e estudantes pibidianos Entre setembro e dezembro de 2014, mas só 
pode ser executado no final do primeiro semestre de 2015 (OLIVEIRA, 2014). 

Além desse projeto de extensão, os pibidianos realizaram produções 
bibliográficas para a apresentação de trabalhos no evento integrado pela UFGD e 
pela UEMS, Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foram produzidos os 
seguintes resumos simples sobre práticas realizadas: INFORMÁTICA PARA 
DOCENTES DA E. E. CAETANO PINTO DE MIRANDA/MS, tendo como autores: 
Jaqueline Tolvay Rufino; Márcia Teixeira de Souza; Valselmo Ozório da Silva; 
Marcelo da Silva Meiato. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ALTERANDO ROTINAS 
NA E. E. CAETANO PINTO, DE MIRANDA-MS, tendo como autores: Eder Correia; 
Marcos Paulo; Alex Barreto; Marcelo da Silva Meiato. A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO VIA FACEBOOK - ANÁLISE DE UM PROJETO DE ENSINO DE 
GEOGRAFIA DESENVOLVIDO NA ESCOLA ESTADUAL CAETANO PINTO, DE 
MIRANDA-MS, tendo como autores: Adilson de Matos Bentos; Claudiane Rodrigues 
Moraes Balbuena; Rodrigo Baez da Silva; Márcio Claro do Nascimento. 
ATIVIDADES DE ENSINO DE GEOGRAFIA UTILIZANDO MÍDIAS DIGITAIS, NA 
ESCOLA ESTADUAL CAETANO PINTO, EM MIRANDA - MS, tendo como autores: 
Jaqueline Tolvay Rufino; Márcia Teixeira de Souza; Valselmo Ozório da Silva; 
Marcelo da Silva Meiato. NOVO AMBIENTE DE INTERAÇÃO, tendo como autores: 
Roquilandi Roger Silva; Marcos Mariani Arlindo; Marcelo da Silva Meiato. 

Espera-se que a geração dos produtos continue no mesmo ritmo e que o 
número de bolsistas possa ser ampliado, em virtude do interesse que outros 
estudantes da IES e outras escolas de educação básica têm demonstrado pelo 
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Pibid. 

Considerações Finais 

A participação no projeto fez com que docentes da Universidade Federal da 
Grande Dourados repensassem ações que são desenvolvidas com estudantes em 
disciplinas de Estágio Supervisionado e Práticas Pedagógicas. Tem sido possível, 
ainda, o estabelecimento da conexão entre os projetos de pesquisa e extensão 
desenvolvidos na IES com ações que são desenvolvidas no subprojeto PIBID, na 
escola pública. 

Da mesma forma, os professores da escola pública que atuam como 
supervisores do subprojeto têm feito a (re)conexão com conhecimentos construídos 
na formação profissional e não postos em prática, em virtude das demandas e 
rotinas escolares enraizadas, mas pouco produtivas no ponto de vista dos processos 
de ensino-aprendizagem. 

Os estudantes do curso de Licenciatura em Computação a Distância afirmam 
que a experiência tem possibilitado a visualização do espaço escolar e do futuro 
campo de atuação, como também a superação de dificuldades no entendimento de 
disciplinas que teorizam sobre a prática docente. 

A participação no PIBID tem possibilitado, ainda, aos docentes da UFGD, 
observar suas potencialidades como espaço de construção e trocas de 
conhecimento e aprendizagens, entre a escola e os bolsistas, com vistas a melhorar 
a qualidade da educação. Especificamente, em relação ao ensino de informática e 
computação na Educação Básica, não há modelos e práticas pedagógicas sólidas 
para servirem de exemplo aos futuros profissionais que serão formados por nossa 
IES. 

Assim sendo, a iniciação à docência contribui significativamente para a 
alteração de rotinas didáticas mal construídas, fazendo com que a escola repense 
seus projetos de ensino por meio das tecnologias de informação e comunicação. 
Nesse passo, os estudantes pibidianos são vistos como parceiros que contribuem 
para o processo de transformação e qualificação dos profissionais da escola 
participante do Programa. 

Para que atividades de pibidianos de cursos na modalidade a distância sejam 
desenvolvidas satisfatoriamente, os coordenadores de subprojetos devem realizar 
reuniões periódicas, ordinariamente previstas em cronograma. A maior dificuldade 
para o acompanhamento dos pibidianos, do curso de Computação/Informática de 
Miranda, ocorreu no agendamento de veículos para translado dos coordenadores do 
subprojeto, quer por falta de veículos, quer por falta de diárias. O setor de 
transportes da UFGD deixou transparecer fragilidades diante dessas necessidades e 
se propôs a atender coordenadores de subprojetos do PIBID, dos cursos à distância.  

Outra demanda a ser superada, é a superação das dificuldades na 
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disponibilização de diárias aos coordenadores. Espera-se que elas sejam 
priorizadas, pois, se recursos para aquisição de material de expediente, entre outros, 
são de suma importância para projetos presenciais, as diárias, passagens, 
combustíveis e locação de veículos e toda sorte de recursos para deslocamento são 
essenciais para projetos que são desenvolvidos na modalidade educacional a 
distância. 

A execução do subprojeto do curso de Licenciatura em Computação tem sido 
produtiva a todos que estão vinculados direta e indiretamente com o PIBID. As 
ações pedagógicas puderam ser repensadas e reestruturadas, a postura de 
aprendiz crítico-reflexivo e participativo está sendo adotada pelos estudantes da IES, 
e novo ânimo para o trabalho docente, no ensino básico, está florescendo no espírito 
dos professores supervisores de subprojetos e de outros profissionais que atuam na 
escola participante. 
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Resumo: Este artigo traz um recorte do Projeto de Pesquisa apresentado ao Mestrado 
Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação-GESTEC da Universidade 
do Estado da Bahia-UNEB, que tem como título “Gestão Acadêmica: Um Estudo de 
Caso do Curso de Administração Pública a Distância da Universidade do Estado da 
Bahia-UNEB” e que terá como produto uma Modelagem de Gestão Acadêmica para os 
Cursos a Distância da UNEB. Este texto foca uma das temáticas estruturantes da 
referida Pesquisa, qual seja, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Educação a Distância, reconhecendo seu potencial quando aliadas às metodologias 
aplicadas no processo de ensino-aprendizagem para propiciar um aprendizado mais 
interativo e autônomo. 
 

Palavras-Chave: TIC-EAD-ambientes virtuais-ensino-aprendizagem-autonomia 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EAD) tem utilizado cada vez mais as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) que, quando aliadas às metodologias 
aplicadas no processo de ensino-aprendizagem podem propiciar um 
aprendizado mais interativo, já que os educandos dialogam nos ambientes 
virtuais em que estão inseridos. Nesses ambientes trocam-se experiências e, a 
partir destas, acabam aprendendo juntos e possivelmente tornam o processo 
mais efetivo e até prazeroso. Além disso, adquirem uma maior liberdade 
quanto ao local, espaço e tempo, que consideram mais adequados para o 
estudo. 
 
Emergem novas práticas de ensino-aprendizagem, ampliam suas noções de 
espaço e de tempo, o acesso pode ser realizado de qualquer parte da Terra 
pela internet e o horário pode ser bem mais flexível que o da sala de aula 
formal. 
 
Tal distância não é uma barreira para que os estudantes troquem ideias de 
uma forma bem proveitosa. Estes podem se comunicar diretamente com todos 
que estão nos ambientes de aprendizagem e não somente com aquele grupo 
que, muitas vezes, é construído na sala de aula formal e se mantém fechado 
durante todo o curso, dificultando a penetração de novas discussões. 



 
A autonomia compreendida como algo que vai além do autodidatismo está 
associada às possibilidades de interação presentes numa proposta educativa, 
em especial na perspectiva da Educação a Distância, já que é através da 
interação que o discente pode se posicionar de forma ativa e construir em 
parceria com o docente, bem como com todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, uma educação baseada no diálogo, ou seja, um 
processo coletivo, onde a intervenção de todos será possibilitada de forma 
horizontalizada, ainda que exista a hierarquia na experiência e no 
conhecimento. 
 
Segundo Tori (2010), um fator que contribui para a autonomia discente é a 
interatividade da aula, mesmo que não ocorra o tempo todo. “[...] Algumas 
amostras podem ser suficientes para que os alunos sintam o potencial de 
interatividade e mudem sua postura de passiva para interativa”. (p.86). 
 
Para Sanmya Tajra (2001), nos ambientes virtuais os alunos se auto ajudam 
tornando as aprendizagens dinâmicas, também criam uma nova socialização, 
que às vezes não são formadas em espaços tradicionais, podem ser 
estimulados a aprenderem novas línguas, já que muitos programas estão em 
outros idiomas. Assim, desenvolvem-se habilidades de comunicação e de 
estrutura lógica de pensamento bastante eficazes. 

 
“[...] O ambiente de informática educativa é ativo; os alunos 
conversam entre si e entre os grupos. Os alunos que melhor 
conhecem a informática assumem posturas de monitores e a antiga 
”ordem” é posta de lado. O que conta é o aprendizado coletivo. As 
habilidades são desenvolvidas de forma mais natural e sem 
imposições. Os alunos tornam-se mais expansivos e não têm receio 
de errar; são hábeis em relação às ferramentas disponíveis 
“(Tajra,2001,p.116). 

 
Portanto, a partir dessa realidade e levando em consideração a relevância da 
EAD no contexto atual do Ensino Superior, este artigo traz um recorte do 
Projeto de Pesquisa apresentado ao Mestrado Profissional Gestão e 
Tecnologias Aplicadas à Educação-GESTEC da Universidade do Estado da 
Bahia-UNEB,cujo título é: Gestão Acadêmica: Um estudo de caso do curso de 
Administração Pública a Distância da Universidade do Estado da Bahia-
UNEB.O mencionado Projeto apresentará como produto uma Modelagem de 
Gestão Acadêmica para os Cursos a Distância da UNEB. Este texto apresenta 
uma das seções da referida pesquisa:“O Uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação a Distância”, uma discussão de grande relevância 
para esta modalidade de educação que cresce cada vez mais no Brasil. 

 

 

2-O USO DAS TIC NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e o ciberespaço, o qual é 
definido como um mundo virtual porque está presente em potência, é um 
espaço desterritorializante, um mundo não palpável, mas existe de outra forma, 



outra realidade, em um local indefinido, desconhecido, cheio de devires e 
possibilidades. Ambos oferecem grandes possibilidades e desafios para a 
atividade cognitiva, afetiva e social dos alunos e dos professores de todos os 
níveis de ensino, do jardim de infância à universidade. A inserção das TIC 
provoca uma reestruturação dos objetivos de ensino e aprendizagem e mesmo 
do sistema escolar.  
 

Vistos no início com desconfiança e como modismo, os computadores foram 
utilizados na execução de atividades isoladas de ensino, sem maiores 
interações com os projetos pedagógicos das escolas. A pressão social levou 
muitas escolas a inserir o laboratório de informática como um diferencial a mais 
para atrair novos alunos. Até mesmo nas escolas pedagogicamente mais 
avançadas, poucas eram as tentativas de interação e de realização de 
propostas interdisciplinares que envolvessem as atividades de informática 
realizadas no colégio. As aulas de informática dificilmente eram integradas na 
proposta pedagógica para aquisição de conhecimentos e desenvolvimento 
crítico. 
 
Para Vani Kenski(2007), ainda hoje acontecem alguns problemas no uso das 
tecnologias na educação, mesmo a distância, pelo fato das pessoas que estão 
envolvidas no processo de decisão para sua utilização com fins educacionais 
não considerarem a complexidade que envolve esta relação. Fatores como 
currículo fragmentado, carga horária, formação deficiente de professores para 
o uso pedagógico das Tecnologias apresentam-se também como obstáculos 
para a sua realização. 
 
A Educação a Distância, aliada as TIC, em especial às conectadas em rede, 
conduzem a uma transição entre uma cultura educacional já instituída e outra, 
em vias de desenvolvimento, que traz consigo novas possibilidades de 
aquisição de conhecimentos e acaba provocando também a crítica ao formato 
instituído, que muitas vezes apresenta um currículo fragmentado e 
descontextualizado. Ressalte-se que a simples inserção das TIC não significa 
superação de um modelo de ensino-aprendizagem, e sim a forma como estas 
serão inseridas, as concepções de ensino e aprendizagem que pautarão esta 
inserção. 
 
Ainda de acordo com Kenski (2007), é de suma importância que os cursos a 
distância considerem princípios pedagógicos que promovam o interesse do 
educando pelas aprendizagens propostas e que não ofereçam conteúdos já 
existentes em livros e apostilas, divididos em partes ou “módulos” online ou em 
CDs/ DVDs. Caso contrário, os alunos perderão o interesse pelo curso, 
chegando até mesmo à evasão.  
 
Segundo o mesmo para que a evasão não ocorra frequentemente na EAD, é 
preciso que as características tecnológicas do ambiente virtual garantam o 
sentimento de presença física, ou seja, mesmo que os usuários estejam 
distantes e acessem o mesmo ambiente em dias e horários diferentes, eles 
possam sentir como se estivessem fisicamente juntos, trabalhando no mesmo 
lugar e ao mesmo tempo. Para que essas funcionalidades aconteçam, é 



importante que, muito além das tecnologias disponíveis e do conteúdo a ser 
trabalhado em uma disciplina, instale-se uma nova pedagogia. 
 
Para Tori (2010), os recursos disponíveis em atividades virtuais promovem uma 
maior aproximação entre aluno e conteúdo de aprendizagem. Também 
facilitam o atendimento a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 
aumenta a produtividade do professor e do aprendiz. Desse modo, os 
aprendizes poderão ser protagonistas do seu aprendizado. “[...] A possibilidade 
de colocar o aluno em situações realistas, permitindo-lhe interagir em tempo 
real com conteúdos que seriam inviáveis de serem trabalhados ao vivo, é um 
poderoso recurso na redução de distâncias na educação [...]” (p.155). 
 
Ainda segundo Tori(2010),um fator que contribui para a autonomia discente é a 
interatividade da aula, mesmo que não ocorra o tempo todo. “[...] Algumas 
amostras podem ser suficientes para que os alunos sintam o potencial de 
interatividade e mudem sua postura de passiva para interativa”. (p.86). 
 
Diante dessa realidade, é fundamental a construção de novas estruturas 
educacionais que não sejam fechadas hierarquicamente, como as que estão 
estabelecidas em alguns sistemas educacionais instituídos porque “[...] os 
jovens da geração digital também aprendem entre si, em articulações múltiplas 
ou grupos organizados, nos quais se encontram online regularmente, ainda que 
estejam em locais diferentes da cidade, do país e do mundo” 
(Kenski,2007,p.50). 
 
Observamos que existem problemas a serem enfrentados na adequação das 
parcerias entre professores, alunos, conteúdos e tecnologias nos processos 
educacionais em salas de aulas presenciais e, o que dizer dos cuidados 
necessários para realizar essas mesmas atividades a distância e ainda 
promovendo a autonomia dos aprendizes? 
 
Para que a autonomia do aluno seja desenvolvida é fundamental que o 
ambiente de EaD seja propício a isto, como por exemplo, o aulanet1, neste 
ambiente o aluno não precisa ser um especialista em informática para utilizá-lo, 
o mesmo poderá interagir com os demais usuários através de ferramentas de 
comunicação disponíveis no ambiente, além de poder receber o título de 
coautor e colaborar com o professor na produção de material. 
 
Portanto, na busca pela construção de processos educacionais dialógicos 
como caminho para a formação de sujeitos críticos e autônomos, os ambientes 
virtuais de aprendizagem apresentam-se como espaços comunicacionais que 
possibilitam a livre expressão e o debate em profundidade.  
 
Mas, para que isso ocorra, a concepção de educação que embasa a proposta 
educativa precisa estar pautada no modelo de construção de conhecimento de 
forma coletiva, que vislumbre uma formação emancipadora e que negue a 
educação bancária, onde o professor é o detentor de todo o conhecimento. 
  

                                                 
1
O aulanet é um ambiente para a criação e manutenção de cursos baseados na web, os quais 

são projetados para pessoas com pouco conhecimento em informática. 



A internet é uma grande aliada da EAD, pois potencializa uma infinidade de 
ferramentas que podem ser assíncronas, ou seja, que promovem a 
comunicação em momentos diferentes e sem a presença dos sujeitos, tais 
como Listas de discussão, blogs, fóruns e etc. e síncronas, que possibilitam a 
interação em tempo real: chats, videoconferências, softwares de mensagens 
instantâneas, entre outras.  
 
Estas ferramentas possibilitam a construção de comunidades de aprendizagem 
virtual, as quais estimulam a autonomia dos alunos no que diz respeito aos 
seus aprendizados. Kenski afirma que “[...] essas novas aprendizagens, 
quando colocadas em prática ,reorientam todos os nossos processos de 
descobertas, relações, valores e comportamentos” (2007,p.44). 
 
De acordo com Arnaud Soares de Lima Júnior (2007), a internet tornou-se um 
poderoso meio e processo de comunicação social e está associada ao conjunto 
de transformações no modo de pensar e conviver da humanidade, já que: 
 

“Atualmente, a internet exemplifica uma tecnologia intelectual, porque 
interfere na forma humana de pensar, desencadeando o surgimento 
de uma nova economia cognitiva e, por outro lado, porque possui 
uma estrutura que imita o funcionamento cognitivo humano, como 
uma rede neural e conexiva.” (p.34) 

 

Para Lima Júnior (2007), historicamente vive-se um momento de transição de 
uma cosmovisão moderna para outra imersão, o que se caracteriza num 
complexo jogo de mudanças culturais.No âmbito educacional,especificamente, 
esse período de transição,contraditoriamente,tem se caracterizado por uma 
forte resistência à nova apropriação das TIC, por conta de certo movimento de 
cristalização dos últimos resquícios dos valores modernos. 
 

Portanto, nota-se que as TIC possuem um potencial problematizador da 
educação escolar, desde sua concepção, passando-se pela racionalização que 
se busca na escola e o valor do conhecimento científico. As TIC como 
estruturantes de um novo modo de ser e pensar traz consigo a necessidade de 
revisão da visão de “Homem” de “Sociedade”, de “Educação” e das rígidas 
formas de relações entre elas. 

 
“A internet, enquanto uma tecnologia intelectual, em face de prática 
pedagógica, faz da escola uma partícipe numa densa rede 
sociotécnica, a partir da qual devem ser redescobertas: a 
humanidade, o conhecimento, a educação, a didática [...]” (Lima 
Júnior, 2007, p.57). 
 

De acordo com Lynn e Cristiane (2003), grande parte dos ambientes de 
Educação a Distância explora pouco as possibilidades de interatividade das 
tecnologias digitais. Dão mais importância a informações e textos prontos, as 
avaliações não são formatadas num modelo diferenciado, como que 
transpondo para a rede o ambiente de sala de aula tradicional, a comunicação 
entre alunos e professores é feita apenas através de e-mails e chats. Para elas, 
os espaços de aprendizagem criados em redes digitais de comunicação devem 



procurar atender a dinamicidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem. 
 
Para Marco Silva (2006), a pedagogia interativa é uma pedagogia relacional, na 
qual o professor precisa estimular as interações dos educandos com o seu 
meio. 

 
“[...] O docente ‘dá conta das interações’,istoé,atenta para a rede de 
relações que envolvem os alunos, a sala de aula, e essa atitude 
torna-se então imprescindível à ação pedagógica que encoraja novas 
interações, enfim a aprendizagem”(p.181). 

 
Segundo Lynn Alves (2003), essa interação faz com que o sujeito crie novos 
caminhos, novas trilhas e cartografias, valendo-se do seu desejo. Portanto, 
entra a questão da autonomia no processo de Educação a Distância que, para 
acontecer de forma mais eficaz precisa ser um processo ativo, pois a 
apreensão não é uma atitude passiva, mas um processo construtivo. 
 
Silva (2006) afirma que o aprendiz deve ser estimulado a levantar hipóteses, 
fazer reagrupamentos e associações, só que para tanto necessita lidar com 
múltiplas informações e conexões. O mesmo alega que não basta dizer que a 
mente pensa de maneira complexa e que o professor precisa atender esta 
demanda. Faz-se necessário, 
 

“[...] cuidar da materialidade da ação comunicacional que assegura a 
expressão livre e plural das subjetividades no confronto coletivo e na 
aprendizagem. Pois ‘encorajar’, ‘facilitar’ mais e melhores interações 
supõe mais do que recomendações indubitáveis no sentido do 
‘multimodal’, do ‘global’, do ‘diferenciado’, do ‘generativo’ e do 
‘relacional’ [...]” (p.181). 

 

Entretanto, na EAD as metodologias, os processos de avaliação, a legislação e 
as propostas pedagógicas ainda mostram-se muito confusas, mas isso pode 
ser encarado como positivo para a criação e as inovações, que podem abrir 
perspectivas impensáveis pelos modelos educacionais baseados nas escolas 
tradicionais. Desse modo, trataremos a seguir dos novos caminhos percorridos 
pela Educação a Distância. 
 

2.1-Novos Rumos 
 

Com a adoção dos pressupostos da cultura da informática, as instituições de 
ensino já não se veem como sistemas isolados, fechados em suas próprias 
atividades de ensino. A utilização das múltiplas formas de interação e 
comunicação via redes amplia as áreas de atuação destas instituições, 
inserindo-as em um plano de cooperação com outros ambientes educacionais 
e culturais, no Brasil e no mundo. 
 
O uso das TIC, sobretudo na Educação a Distância, não pode ser somente 
uma forma de garantir o atendimento a alunos que estejam temporária ou 
periodicamente impedidos de frequentar os espaços geográficos das escolas. 
É necessário garantir a formação de pessoas para o exercício da cidadania e 
do trabalho com liberdade e criatividade, além de possibilidades de interação. 



 
Segundo Kenski (2007), as oportunidades postas pelas TIC para a escola lhe 
garantem sua função como espaço onde acontecem as interações entre todos 
os componentes do processo educativo: professores, alunos, pessoal 
administrativo e técnico, mediada por uma “cultura informática educacional”, 
como assim denominou: 

 
“[...] A conectividade garante o acesso rápido à informação e à 
comunicação interpessoal, em qualquer tempo e lugar, sustentando o 
desenvolvimento de projetos em colaboração e a coordenação das 
atividades. Essas três características, interatividade, hipertextualidade 
e conectividade já garantem o diferencial dos ambientes virtuais para 
aprendizagem individual e grupal.” (p.95). 
 

Ainda de acordo com Kenski (2007), o uso das TIC na educação proporciona 
ao aprendiz a liberdade para entrar e sair do sistema educativo quando quiser, 
sem precisar cumprir os escalões rígidos da hierarquia escolar tradicional, em 
seus tempos e espaços. Essa amplitude de oportunidades educacionais é 
facilitada pelo oferecimento aberto de múltiplas formas de ensino presencial e a 
distância, via redes, o que promove o acesso democrático ao conhecimento.  
 
 
Para acessar de forma democrática o conhecimento será primordial ampliar 
ações e políticas efetivas, que propiciem a inclusão digital de todos os 
cidadãos. Essas medidas precisam ir além do uso escolar de computadores e 
redes, devem ampliar de forma incisiva para que haja o acesso em espaços 
sociais diferenciados, ou seja, não restringirem-se ao espaço educacional 
formal. Lima Júnior (2007), afirma: 
 

“A perspectiva crítica da Educação, entre outras coisas, trabalha com 
a dicotomia educação formal-educação informal. O questionamento 
de tal dicotomia, para mim, constitui-se num caminho, a partir do 
âmbito mesmo da perspectiva crítica, que pode conduzir à superação 
do estado de resistência frente à nova abordagem das tecnologias de 
comunicação, favorecendo a uma apropriação teórico-prática dos 
novos valores em progressivo desenvolvimento. Tal superação, na 
minha leitura, implica em fazer a educação informal ascender ao nível 
de valor imprescindível para a formação crítica dos indivíduos, já que 
ela é vista como uma dimensão menos importante (inferior) que a 
educação formal.” (p.47). 

 
Para Marco Silva (2006), ao mesmo tempo em que a informática interliga o 
local e o global, acaba reproduzindo a antiga separação entre o topo e a base 
da pirâmide, desta vez como “inforricos e infopobres2”, onde a nova referência 
de base é o domínio do “novo alfabeto3“. 

 
“[...] Excluído das novas formas de utilização vinculadas às novas 
tecnologias, o ‘infopobre’estará à margem das novas formas 
comunicacionais e da interatividade das redes. Portanto, não se trata 
de exclusão apenas no que se refere ao não acesso às inovações 
técnicas que transportam voz, imagem em movimento e texto entre 

                                                 
2
 Termos usados por Marco Silva. 

3
 “novo alfabeto” é uma expressão utilizada para referir-se a linguagem da nova era comunicacional. 

. 



terminais locais e globais, mas do não acesso à inovação na direção 
do mais comunicacional que ultrapassa a mera transmissão e 
recepção [...]” (p.31) 

 
De acordo com Kenski (2007), os jovens que fazem parte da geração net 
exibem um perfil diferenciado dos excluídos digitais. As suas condutas em 
atividades corriqueiras em seus computadores acabam influenciando o modo 
como agem quando não estão conectados. Dessa forma, as novas gerações 
digitais influenciarão o futuro das escolas, da educação e da sociedade em 
geral. 
 
Desse modo, o ambiente educacional poderá ser mais livre e criativo, os 
programas e currículos escolares perderão a rigidez, passando a ser 
construídos e reconstruídos, isto é, serão ressignificados de uma forma que 
possibilitem a abertura de novos campos a cerca dos conhecimentos. Vejamos 
a citação abaixo:  

 
 
”[...] É função dos professores proporem dinâmicas que façam com 
que problemas surjam (virtualizações), problemas cujas soluções não 
estejam predefinidas, que exijam criação, produções novas, 
transformações de ideias, mudança de estados (atualizações). Nesse 
processo de busca e criação de soluções, novos problemas vão 
surgindo (virtualizações), e que vão exigir, por sua vez, nova criação, 
nova busca de solução (atualizações). E assim, sucessivamente, 
compondo um movimento, que é a realidade do processo educativo.” 
(Bonilla,2005,p.136). 

 
 
Pierre Levy (1993) lança algumas perguntas quanto às mudanças trazidas pelo 
o que ele chama de tecnologias intelectuais. Vejamos: 

 
”Em que medida certos atores singulares conseguirão desviar do seu 
destino espetacular a grande rede digital para qual convergem 
progressivamente a informática, as telecomunicações, a edição, a 
televisão, o cinema e a produção musical? Ela irá escapar às visões 
imediatistas racionalizadoras e utilitárias?Poderemos lançar-nos nela 
à procura de outras razões que não as do lucro, outras belezas que 
não as do espetáculo?” (p.187). 

 

Mas, o mesmo afirma não haver respostas positivas para estas questões, a 
não ser que ocorresse uma renúncia à idéia de uma tecnociência autônoma, 
direcionada por diferentes princípios daqueles que prevalecem na sociedade, 
tanto no âmbito do conhecimento quanto no da ação. 
 
 
3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Percebe-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
oportunizam a implementação de uma perspectiva pedagógica inovadora, que 
ofereça possibilidades para o desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo 
dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de todos os níveis e 
modalidades. Na Educação, sobretudo a distância, é a forma como as 



Tecnologias são utilizadas que determinam o cumprimento de um papel 
educacional. 
 
Apesar das propostas pedagógicas na EAD apresentarem-se ainda confusas, 
elas acabam proporcionando processos de criação e inovações, os quais 
geram outras perspectivas para os modelos educacionais mais tradicionais, 
que acabam sendo reconfigurados com o auxílio das tecnologias da 
Informação e Comunicação. Portanto, o avanço tecnológico reestrutura os 
ambientes de aprendizagens, fazendo com que necessidades novas aliem-se 
às antigas na busca pelo conhecimento. 
 
Para que a EAD obtenha êxito, é necessário que os envolvidos reúnam-se em 
algum espaço, seja ele real ou virtual, de forma que sejam capazes de 
aprender juntos, sempre primando pela autonomia, a qual não precisa ser 
conquistada de modo solitário e sim coletivamente. Esse é o ponto crucial para 
o início de um processo educacional diferenciado, pautado em trocas, bem 
como na criatividade e liberdade dos educadores e educandos. 
 
Torna-se fundamental também que ocorra uma melhor qualificação dos 
professores que ainda encontram-se pouco preparados para o uso das TIC e 
dos usuários com insatisfatória intimidade com as mesmas. Portanto, o acesso 
as TIC necessita ser cada vez mais democrático e inclusivo. 
 
Tudo isso contribuirá para a construção de uma dialogicidade e para a 
formação de sujeitos críticos e autônomos, que utilizarão os ambientes virtuais 
de aprendizagem dos cursos em que se encontram matriculados, para 
expressarem-se livremente, discutirem profundamente diversos assuntos, 
configurando estes espaços em comunicacionais. 
 
Evidencia-se que a proposta educativa da Educação a Distância precisa 
permitir uma formação emancipadora, que conduza os seus participantes a um 
aprendizado dinâmico, que esteja em constante reformulação e que possa 
acompanhar as transformações tecnológicas a ponto de usá-las a seu favor, ou 
seja, encará-las como aliadas na busca por novos saberes em um mundo em 
rede, que está cada vez mais veloz, onde fronteiras geográficas, paradigmas e 
barreiras ideológicas vão sendo vencidas gradativamente em nome do 
conhecimento, o qual deve ser para todos e não somente para um pequeno 
grupo de privilegiados.  
 
Diante do exposto, ressalta-se mais uma vez a importância de pesquisar a 
Gestão acadêmica de Cursos a distância, como proposto nesta Dissertação em 
desenvolvimento, a partir do acompanhamento do desenvolvimento curricular 
do curso, bem como dos planejamentos e registros acadêmicos, com vistas à 
proposição de uma modelagem de Gestão Acadêmica para os cursos a 
distância da UNEB, que pode se constituir também como referência para 
situações similares em outras IES. 
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Resumo – A expansão na utilização das ferramentas tecnológicas ocorreu 
concomitantemente ao aumento na oferta de cursos de graduação oferecidos na 
modalidade a distância. Neste contexto, observa-se uma (re)estruturação do 
trabalho docente. Entretanto, em alguns casos, professores argumentam que 
existe uma lacuna entre as ferramentas tecnológicas disponíveis e os ambientes 
de ensino. Propostas envolvendo a problematização e alternativas para 
enfrentamento dos desafios impostos no Ensino de Química na modalidade a 
distância são de extrema importância no cenário da educação brasileira. Neste 
sentido, objetiva-se a utilização de uma diversificação de atividades nos ambientes 
virtuais destes cursos (licenciatura em sua maioria que tenham conteúdos de 
química) que operacionalizem estratégias de significação dos conteúdos 
ementários, a partir do contato com diferentes ferramentas pedagógicas, tais como 
os objetos educacionais. A utilização de objetos educacionais como recurso 
tecnológico para a prática educativa de Química favorece o aprendizado do aluno 
no sentido de propiciar novas vivências, interação diferenciada com conteúdos e 
possibilidade de reavaliação e teste de novas situações ou condições 
experimentais. 

Palavras-chave: Objetos educacionais, Química, Educação a Distância 

Abstract – The expansion in the use of technological features occurred 
concomitantly with the increase in the supply of undergraduate courses offered in 
online distance education. In this context, it is observed a (re)structuring of 
teaching. However, in some cases, teachers argue that there is a gap between the 
technological features available and teaching environments. Proposals involving the 
questioning and alternatives for confronting the challenges in Chemistry Teaching 
in online distance education are extremely important in the Brazilian educational 
scenario. In this sense, the objective is the use of a diversification of activities in the 
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virtual environments of these courses (mostly teacher training courses that have 
chemistry contents) to operationalize strategies for the studies program, from the 
contact with different pedagogical features, such as the learning objects. The use of 
learning objects as a technological resource for chemistry teaching promotes 
student learning in order to provide new experiences, differentiated interaction with 
contents and possibility of re-evaluation and testing of new situations or 
experimental conditions. 

Keywords: Learning objects, Chemistry, Online distance education 

Introdução 

Nos últimos anos observou-se um aumento muito pronunciado na dinamização de 
informações com advento de novos recursos tecnológicos que maximizaram as 
formas de acesso, tornaram possíveis novas formas de organização e estruturação 
de práticas educativas para o ensino presencial e a distância (EaD). Este aumento 
de possibilidades de acesso permite uma maior democratização na disponibilização 
dos conteúdos ementários e é importante para transformações de novos espaços 
pedagógicos na pós-modernidade. Este contexto pós-moderno tem como 
característica marcante um aumento na interação dos indivíduos sob a égide de 
relações dinamizadas pela “cibercultura”. Esta interação denota múltiplas 
possibilidades de utilização das tecnologias na construção de espaços virtuais 
contendo fóruns de discussão, webchats, vídeos e outras ferramentas hospedadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de grande importância na EaD (Oliveira 
et. al., 2014). 

Esta expansão na utilização das ferramentas tecnológicas ocorreu 
concomitantemente ao aumento na oferta de cursos de graduação oferecidos na 
modalidade a distância. O novo contexto gerado a partir destas inserções digitais 
oportunizou uma mudança no formato convencional dos cursos da EaD, permitindo-
lhes um caráter mais dinâmico.  

Com a finalidade de adequação de práticas educativas para a educação a 
distância, desenvolvidas a partir desta multiplicidade de recursos tecnológicos, 
observa-se uma (re)estruturação do trabalho docente. Esta reestruturação é 
fundamentada na elaboração de novas propostas didático-pedagógicas que façam 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) considerando a 
diversidade de recursos. Neste sentido, alguns autores (Wallace, 2002; Chen, Yu & 
Chang, 2007) demonstraram o uso das TIC’s como possibilidade de um novo 
paradigma de ensino-aprendizagem, viabilizando um recurso para a inovação 
educacional. A sua crescente utilização em contextos de aprendizagem contribui 
efetivamente para a incorporação de novas metodologias (Pragnell, Roselli & 
Rossano, 2006). 

Apesar da existência desta multiplicidade de recursos, observam-se em 
alguns casos, professores argumentando que existe uma lacuna entre as 
ferramentas tecnológicas disponíveis e os ambientes de ensino, em especial nos 
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países em condições socioeconômicas e políticas desfavorecidas. Ainda sim, estes 
avanços tecnológicos permitem a existência de sociedades educacionais em rede 
com grande integração entre mídias, que podem ser potencializadoras considerando 
as aprendizagens múltiplas. 

No contexto destas aprendizagens é importante salientar que muitas vezes o 
estudante faz uso frequente destas tecnologias fora do âmbito escolar, para 
descobrir novos mundos, relatar descobertas, comunicar-se através das redes 
sociais, participar de jogos, entre outros. Esta vivência do estudante pode ser 
aproveitada na discussão dos conteúdos curriculares, através de atividades 
realizadas nos ambientes virtuais que permitam a compreensão, por exemplo, de 
conceitos abstratos frequentemente utilizados nas disciplinas de Química, Física e 
Matemática. 

É muito importante reforçar que a simples incorporação das TIC’s em sala 
não garante a transformação no ensino, uma vez que uma série de estudos tem 
apontado posturas inadequadas da prática docente, que minimizam os processos de 
formação reduzindo-os à dimensão lúdica e de pouca significação e interiorização 
das propostas curriculares. Assim, destaca-se a importância da formação continuada 
do professor para que seja possível adequação das atividades nos contextos 
escolares em conformidade com a educação na pós-modernidade. É importante que 
o professor desenvolva as habilidades da reflexão sobre a prática e conheça os 
diferentes recursos que poderão ser utilizados em sala de aula (Perrenoud, 2002). 
Sob esta perspectiva, o professor poderá refletir sobre sua prática incorporando as 
diferentes ferramentas tecnológicas no AVA, como possibilidade de pluralizar as 
formas de compreensão do estudante em cursos na modalidade a distância e 
também no ensino presencial. 

Propostas envolvendo a problematização e alternativas para enfrentamento 
dos desafios impostos no Ensino de Química na modalidade a distância são de 
extrema importância no cenário da educação brasileira. De uma forma geral, 
observa-se: valorização dos cursos de bacharelado em comparação às licenciaturas; 
os programas de formação inicial em muito se distanciam da realidade; as propostas 
pedagógicas ainda não acompanham o desenvolvimento tecnológico; grande 
utilização de metodologias tradicionais marcadas pelo excesso de memorização; 
currículos com proposições que não contemplam as propostas estaduais e nacionais 
propostas pela LDB 9394/96; falta de articulação entre os conteúdos abordados e a 
vivência dos alunos, entre outros. 

Neste sentido, objetiva-se a utilização de uma diversificação de atividades nos 
ambientes virtuais destes cursos (licenciatura em sua maioria que tenham conteúdos 
de química) que operacionalizem estratégias de significação dos conteúdos 
ementários, a partir do contato com diferentes ferramentas pedagógicas, como a 
utilização de objetos educacionais. 

A partir desta breve exposição, este artigo tem por objetivos: apresentar uma 
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das iniciativas do Ministério da Educação (MEC), em parceria com universidades 
brasileiras e instituições internacionais, em propiciar aos professores diferentes tipos 
de Objetos Educacionais (OE), disponibilizados para serem articulados ao plano de 
aula, por meio de repositórios digitais educacionais; e discutir metodologicamente a 
adoção destes OE no contexto das disciplinas da área de Química em cursos 
superiores, como possibilidade de utilização destas importantes ferramentas em 
cursos oferecidos na modalidade a distância. 

Objetos de aprendizagem e os repositórios digitais 

Os objetos educacionais têm sido investigados nas últimas décadas principalmente 
no que concerne à sua conceituação e abrangência. Do termo original em inglês, 
Learning Object, são possíveis as traduções objeto educacional e objeto de 
aprendizagem. É importante salientar que esses dois conceitos possuem tênue 
diferenciação, mesmo que em alguns textos a especificidade de cada tipo de objeto 
não seja destacada. 

Classicamente objetos de aprendizagem (OA) são entidades, digitais ou não, 
que podem ser utilizadas, reusadas ou referenciadas durante o ensino com suporte 
tecnológico (IEEE, 2002). Para Wiley (2000), um dos maiores estudiosos na área, o 
foco na produção de OA deve ser na sua reusabilidade, como letras de um alfabeto. 
O OA preferencialmente deverá ser passível de reuso e necessariamente deverá ser 
interpretado e processado por diferentes ambientes de aprendizagem. Existem 
padrões internacionais que corroboram com esta afirmação, como Learning Design 
(IMS, 2015a), SCORM (ADL, 2015) e Common Cartridge (IMS, 2015b).  

Objetos de aprendizagem podem apoiar o ensino e possibilitar formas de 
construção do conhecimento, assumindo unidades simples, mas de grande 
significância do ponto de vista educacional. No livro Objetos de aprendizagem: uma 
proposta de recurso pedagógico (MEC, 2007), que discorre sobre o tema, os objetos 
de aprendizagem são apresentados como uma entidade informatizada que engloba 
uma unidade de conteúdo, não apenas apresentando, mas mediando o seu 
aprendizado. Nesse contexto, os objetos educacionais possuem uma amplidão 
maior em sua utilização, por permitir utilização em vários contextos, inclusive, 
compondo objetos de aprendizagem. Nesse caso, um banco de objetos 
educacionais constitui uma alternativa interessante para produção de objetos de 
aprendizagem além de ser um ambiente de pesquisa para docentes e discentes. 

Nos últimos anos, observou-se um aumento significativo no número de 
pesquisas na área de ensino, que envolvem a utilização dos Objetos Virtuais de 
Aprendizagem (OVAs). Destas pesquisas, grande parte demonstra a importância da 
utilização das potencialidades das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC’s) no que tange a elaboração de estratégias para o ensino. Destaca-se o papel 
interacionista destas propostas que oportunizam a integração entre o aluno e o AVA, 
permitindo um caráter dinâmico à educação a distância. 
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Dentre as múltiplas possibilidades de compartilhamento de conteúdos digitais, 
os repositórios possuem características que os diferenciam, principalmente os 
repositórios científicos que gerenciam conteúdos digitais, fornecendo serviços de 
submissão, recuperação e preservação (Viana, Márdero Arellano & Shintaku, 2005). 
Estes repositórios são instrumentos utilizados na divulgação de literaturas científicas 
em formato digital e foram desenvolvidos, referendados pela nomeada filosofia 
aberta. Essa filosofia emprega o acesso aberto ou Open Acess ou, ainda, acesso 
livre, tema que já é discutido há algum tempo nas comunidades científicas. Para 
Costa (2008, p. 216), o "acesso aberto [...] deve remover tanto barreiras de preço 
quanto da permissão (de uso)". Para a mesma autora, em concordância com os 
preceitos das declarações de Berlim, Bethesda e Budapeste, o termo acesso aberto 
é definido como "acesso à literatura que é digital, online, livre de custos, e livre de 
restrições desnecessárias de copyright e licença de uso".  

Os repositórios digitais constituem-se como sistemas de informação que 
servem para armazenar, preservar, organizar e difundir os resultados da produção 
intelectual de comunidades científicas, tendo como característica o acesso público 
transparente, ampla tipologia de documentos, conteúdo heterogêneo, 
multidisciplinaridade e preservação digital (Arellano, 2008 apud Afonso, 2011). 
Segundo esta perspectiva, os repositórios são distinguidos em temáticos e 
institucionais. Os Repositórios Temáticos (RT) tem por objetivo um assunto 
particular/específico e tem por função armazenar as publicações de uma 
determinada área do conhecimento. Segundo Monteiro (2008), os RT armazenam 
documentos com uma delimitação de cobertura por assunto, área do conhecimento 
ou temática específica. Os Repositórios Institucionais (RI) são uma reunião dos RT 
hospedados e administrados por uma mesma organização, ou seja, a união de todos 
os repositórios das diversas unidades da organização comporá o RI, caracterizando-
o como multidisciplinar e heterogêneo, no que diz respeito à tipologia dos 
documentos, podendo agregar uma diversidade de serviços referentes à 
organização, disseminação e acesso ao conteúdo digital (CAFÉ et al. 2003).  

Com a prerrogativa de incorporar as TIC’s nos ambientes escolares, há quase 
uma década o Ministério da Educação (MEC) investe na produção de OA. O governo 
brasileiro por intermédio de projetos governamentais e políticas públicas para a 
educação tem viabilizado e fomentado propostas como o Portal do Professor e o 
Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), criado em 2008 em parceria 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de Portais 
Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI) e outros. 
Participam deste projeto a Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente 
(UNESP), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR), Universidade do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Como foi mencionado anteriormente, o grande número de recursos 
disponibilizados (26.264 objetos no caso do BIOE, por exemplo) não garante a 
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utilização dos mesmos.  

Em análise de caráter exploratório dos repositórios, é possível perceber que o 
número de acessos aos objetos é pequeno se comparado ao tempo em que se 
encontram disponibilizados. Isto implica na necessidade de discussão de uma 
mudança de paradigmas de ensino e de aprendizagem quando é mencionada a 
introdução de TIC na educação. Necessita-se refletir sobre uma “ampliação do 
conceito de integração docente”. Ampliar a dimensão e o significado da integração 
do professor implica em refletir sobre os sistemas organizadores e simbólicos de 
ensino bem como desenvolver práticas de aprendizagem em ambientes 
diversificados através de ações multimodais. 

BIOE e o ensino de química 

Ao observar o ensino superior em química no país em sua modalidade a distância, 
não é surpresa observar-se uma enormidade de situações que marcam uma rigidez 
e um autoritarismo nos espaços virtuais, tipicamente baseadas e alicerçadas em 
propostas curriculares tradicionais, inspiradas em “modelos” que privilegiam a 
formação de estudantes com baixa criticidade.  

Apesar dos inúmeros avanços no sentido do estabelecimento de políticas 
públicas e construções de novas propostas curriculares para a educação a distância, 
observa-se em muitos casos, uma ação docente marcada por uma prática 
pedagógica que restringe o ensino de química a processos puramente mnemônicos, 
para os quais os alunos não estabelecem conexões lógicas, desejáveis ao 
aprendizado.  

Não é cabível pensar práticas educativas para o Ensino de Química, 
desconsiderando o contexto no qual são enunciadas as temáticas desta ciência. Por 
isso, é necessário e urgente levar em consideração a “nova” estrutura curricular 
proposta pelos órgãos e instâncias públicas, de esferas municipais, estaduais e 
federais, de forma articulada. Mais do que apresentar estas propostas, é necessário 
que se instrumentalize alternativas para utilizá-las, compreendendo o discurso 
educacional como algo polissêmico, expresso no interior de uma lógica cultural. 

A partir da inserção da cultura e tentativa de maximizar estratégias e políticas 
de inclusão, a educação e consequentemente o Ensino de Química, passam a 
considerar a identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, 
saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e 
multiculturalismo em diversas esferas do conhecimento no fazer pedagógico. 

Esta multiplicidade de estratégias pode ser ancorada pelos diversos recursos 
virtuais e midiáticos que poderão ser utilizados em atividades de cursos superiores a 
distância. Como foi mencionado anteriormente, com intuito de aprimorar a inserção 
das mídias no contexto educacional e propiciar aos professores recursos 
pedagógicos de qualidade para serem articulados ao plano de aula, em 2008 foi 
desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e outras instituições internacionais, 
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o BIOE cuja página inicial é ilustrada pela Figura 1. 

 

Figura 1: Página inicial do Banco Internacional de Objetos Educacionais 

O software utilizado para a implantação do BIOE foi a plataforma DSpace5, 
sistema Open Source desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) e pela Hewlett-Packard (HP), amplamente difundido na construção de 
repositórios digitais e que tem como objetivos recolher, preservar, gerir e disseminar 
o produto intelectual dos seus investigadores. O DSpace é implantado com o 
protocolo para coleta de metadados da Iniciativa dos Arquivos Abertos (OAI-PMH 
v2.0) e é considerado um provedor de dados. O DSpace aceita todas as formas de 
materiais digitais, incluindo arquivos de texto, imagem, vídeo e áudio, o que 
possibilita a inclusão dos mais variados tipos de conteúdos, tais como, livros, artigos, 
relatórios técnicos, artigos de conferências, e-teses, conjuntos de dados 
(estatísticos, geoespaciais, etc.), programas de computador, modelos e simulações 
visuais, etc. O BIOE conta com recursos de diferentes países e línguas, permitindo, 
a qualquer componente da comunidade educacional, de qualquer parte do mundo, 
acessar, utilizar e submeter recursos em sua língua materna, publicando as suas 
produções em um processo colaborativo (Afonso et al., 2011). 

Os OE possuem o intuito de auxiliar o professor no desenvolvimento das suas 
atividades com o intuito de propiciar o desenvolvimento de uma aprendizagem 
significativa para os alunos. Os OE, que se encontram disponíveis no BIOE, 
apresentam-se em diferentes formatos como: simulação, animação, experimentos 
práticos, vídeos, imagens, hipertextos, softwares educacionais. Devido a essa 
diversidade de materiais, o professor tem a oportunidade de criar diferentes 
estratégias pedagógicas, a fim de potencializar o processo de ensino e 
aprendizagem. Além disso, os OE estão disponíveis de forma gratuita e em três 
idiomas, sendo eles: português, espanhol e inglês. 
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O BIOE, possivelmente, o maior acervo de objetos educacionais do Brasil 
possui objetos educacionais de acesso público, em vários formatos e para todos os 
níveis de ensino. Atualmente, o Banco possui 26.264 objetos distribuídos conforme 
as modalidades: educação infantil (851); ensino fundamental (5.068); ensino médio 
(10.289); educação profissional (523); educação superior (9.206); educação de 
jovens e adultos (EJA) e educação escolar indígena (327). 

Todo o acervo é de acesso livre ao conteúdo integral e foram avaliados por 
equipe especializada, composta por colaboradores das universidades parceiras. 
Desse total, a maior parte é relativa ao conteúdo de animações e simulação, seguido 
de imagem e vídeo. O BIOE é um banco tipicamente de objetos multimídia, em que 
os objetos puramente textuais são quase inexistentes. O quantitativo de animações 
revela certa evolução e amadurecimento tecnológico, visto que, a construção de 
uma animação é mais complexa que a confecção de imagem ou vídeo. Em relação à 
distribuição por nível de ensino, a maior quantidade é relativa ao ensino médio 
39,18%, seguido do ensino superior com 35,05% dos objetos educacionais 
constante no acervo do BIOE. 

Com relação à educação superior, observa-se um maior número de objetos 
na área de ciências exatas e da terra (3321) correspondendo a 36,07% do total 
(Figura 2). 

 

Figura 2: Distribuição dos objetos educacionais nas áreas referentes a educação 
superior 

Levando em consideração a área de Ciências exatas e da terra (no estrato da 
educação superior), observa-se um grande predomínio da matemática (42,57%), 
acompanhada pela física (32,34%) (Figura 3). Para a química observa-se apenas 
11,15 % do total. 
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Figura 3: Distribuição dos objetos educacionais para a área de Ciências exatas e da 
terra na educação superior 

Analisando os objetos educacionais para o nível médio, observa-se um 
comportamento muito semelhante ao nível superior, com destaque para as áreas de 
física (21,30%), matemática (17,63%) e química (16,75%). Estes valores são 
menores em percentuais, quando comparados ao ensino superior em função da 
diluição dos objetos em mais áreas de conhecimento no caso do ensino médio, o 
que diferencia os números absolutos. 

Especialmente com relação à distribuição destes objetos para a área da 
química no ensino médio e no superior, observa-se uma equivalência no sentido 
apresentar um número maior de objetos na forma de vídeos e imagens, com padrão 
similar de distribuição nas demais categorias de objetos (Figura 4). 
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Figura 4: Distribuição dos objetos educacionais para a área da química 

Analisando os dados anteriormente apresentados é possível perceber uma 
maior “produtividade” na área de vídeos e imagens conforme mencionado 
anteriormente e com uma pequena utilização de softwares educacionais, que podem 
ser explorados em disciplinas de química ofertadas para cursos superiores na 
modalidade a distância. 

Softwares educacionais foram produzidos com a finalidade de serem 
utilizados em contextos de ensino e aprendizagem, por intermédio de programas 
utilizados em processos administrativos escolares ou contextos pedagógicos, que 
podem oportunizar importantes contribuições para o ensino a distância. O 
planejamento de atividades utilizando os softwares educacionais permite ganhos 
pedagógicos no sentido de otimizar formas de resolução de problemas, habilidades 
de investigação, aproximação entre teoria e prática, dentre outros. As etapas que 
envolvem a utilização destes softwares envolvem: 

• Concepção – projeto do software explicitando assuntos e objetivos que se 
pretende atingir;  

• Escolha do Paradigma Pedagógico – escolha de um dos paradigmas 
pedagógicos (abordagem comportamentalista, abordagem humanista, abordagem 
cognitivista e abordagem sociocultural) que indicará de que forma o software 
contribuirá para o aluno na aprendizagem do assunto escolhido na fase de 
concepção;  

• Análise Interdisciplinar – análise do software buscando uma interligação 
entre conhecimentos de diferentes áreas, e acrescentado aos conhecimentos das 
áreas de aplicação, buscando objetivos comuns;  
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• Implementação – desenvolvimento do software seguindo os objetivos, o 
paradigma pedagógico escolhidos nas fases anteriores.  

• Validação – testes reais do software para determinar a sua eficácia.  

• Implantação – distribuição do software nas instituições de ensino para sua 
utilização. 

Ressalta-se aqui a importância da realização de atividades na área de 
química, que façam uso de aprendizagem ativas, onde o estudante, sujeito do 
processo, seja incitado a pensar sobre o problema em questão, a explicitar a solução 
escolhida de forma que considerar adequado, segundo seu próprio estilo de 
pensamento, a testar e depurar suas ideias, tanto sobre o dispositivo montado, 
quanto sobre o programa que o comanda. O dispositivo construído e o programa 
propiciam o pensar-com e o pensar-sobre-o-pensar, produzindo o desenvolvimento 
da auto regulação e do autoconhecimento. Esta estratégia é de grande importância 
no desenvolvimento de temáticas para a área do Ensino de Química, principalmente 
em cursos de educação a distância. 

Considerações finais 

Os objetos multimídia do BIOE foram desenvolvidos a partir importantes 
colaborações e estão disponíveis para utilização nas diversas áreas do saber em 
cursos presenciais e a distância. Em relação à classificação por nível de ensino o 
BIOE observa-se uma grande proporção de objetos educacionais voltados à área de 
Ciências Exatas e da Natureza e que podem ser utilizados nas disciplinas do ensino 
superior. O BIOE auxilia o professor no acesso e uso de materiais de qualidade, 
tendo em vista tantas possibilidades que a internet oferece. Assim, salienta-se que 
para disponibilizar esses materiais de qualidade, o seu processo de pesquisa, 
seleção e catalogação é de suma importância.  

A criação do repositório educacional do BIOE é uma importante iniciativa do 
Ministério da Educação para oferecer subsídios para a inserção das tecnologias no 
contexto educacional. Com esta perspectiva, o repositório permitirá ao professor 
maiores condições de escolha, definindo e encontrando recursos para transformar 
sua prática pedagógica, enriquecendo os ambientes de aprendizagem, 
especialmente em cursos a distância. 

Especificamente sobre o ensino de química a distância, a utilização de OA 
como recurso tecnológico para a prática educativa favorece o aprendizado do aluno 
no sentido de propiciar novas vivências, interação diferenciada com conteúdos e 
possibilidade de reavaliação e teste de novas situações ou condições experimentais. 
Com frequência, estas possibilidades não são exploradas nos cursos presenciais, 
tanto devido ao tempo quanto ao gasto com reagentes e materiais. A escolha 
adequada do OA pelo professor vem a contribuir significativamente para o 
desenvolvimento e aprendizado do aluno do ensino superior em química a distância. 
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Resumo – Esta pesquisa teve como objetivo conhecer os hábitos de estudo dos 
alunos dos cursos de licenciatura em física nas modalidades presencial e a 
distância da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Ao compararmos o número 
de estudos acerca da infância e da adolescência no Brasil em relação a estudantes 
de ensino superior, muito pouco tem sido pesquisado a respeito do perfil desses 
estudantes, principalmente no que se refere às estratégias de estudo utilizadas por 
essa população. Muitas instituições descrevem a necessidade de uma avaliação 
efetiva que contribua com a caracterização de sua população, assim como a 
possibilidade de implementação de programas de orientação quanto aos hábitos 
de estudo. Assim, este artigo apresenta parte de uma pesquisa que se propôs a 
conhecer o perfil dos estudantes da Unifei, especialmente no que se refere aos 
seus hábitos de estudos, como um primeiro passo para que programas de 
orientação sobre o tema sejam futuramente implementados na instituição. Para a 
coleta dos dados foi utilizado o instrumento “Questionário de Hábitos de Estudo 
para estudantes universitários”. Foi feita uma análise simples de variáveis do fator 
1 – Planejamento de Estudo, utilizando-se o teste qui-quadrado ou medida exata 
de probabilidades de associação e o ODDS-RATIO quando possível, com posterior 
análise qualitativa dos dados. Os resultados indicaram que os alunos do curso de 
física na modalidade a distância têm um maior envolvimento em relação ao 
planejamento de estudo comparativamente aos alunos do curso presencial. 

 

Palavras-chave: Hábitos de estudo; educação superior; aprendizagem. 

 

Abstract – This research had as an objective to learn the study habits of the 
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students from physics undergraduate course at the modalities classroom and at 
distance of Universidade Federal de Itajubá (Unifei). As we compare the number of 
studies about childhood and adolescence in Brazil regarding the students at higher 
education, very little has been researched concerning this students profile, mainly 
about the teaching-learning procedures and their study strategies. Many 
institutions, in multiple discussions about the theme, describe the need of an 
effective evaluation that contributes with the characterization of its population, as 
well as the possibility of implementation of the orientation programs regarding the 
study habits. This research has purposed to know the Unifei's students' profile, 
specially concerning their study habits, as a first step so that the orientation 
programs about the theme can hereafter be implemented at the institution. For the 
data colection it was used the tool "University Students Study Habits 
Questionnaire", where after it was made a simple variable analysis selected for the 
factor 1 instrument - Study Planning, using the chi-square test or exact association 
probability measure and the ODDS-RATIO when possible, with a posterior 
qualitative analysis of the data. In the studied sample the results indicated, based 
on the eleven items analysis that composed this factor, that the students from the 
physics course at distance have a better involvement regarding their study planning 
comparing the students from the physics course in the classroom.  

 

Keywords: Study habits, high education, learning 

 

Introdução 
Este artigo é parte da pesquisa que está sendo realizada e que tem como objetivo 
conhecer os hábitos de estudo dos alunos da Universidade Federal de Itajubá 
(Unifei), bem como verificar a existência, ou não, de diferenças estatisticamente 
significativas em função das variáveis: curso frequentado, período em que o aluno 
está matriculado e sexo. Trata-se de uma proposta de compreensão das 
características e perfil destes alunos, principalmente no que se refere aos processos 
de ensino-aprendizagem e às estratégias de estudo utilizadas por esta população. 
Inicialmente foram pesquisados alunos dos cursos de licenciatura em física nas 
modalidades presencial e a distância.  

Pesquisar hábitos de estudo em estudantes universitários é, atualmente, um 
tema de reconhecida relevância. Isso ocorre em decorrência do número incipiente de 
investigações que buscam conhecer o perfil do aluno da educação superior 
brasileira. Em busca de uma maior compreensão do perfil deste aluno é que a 
investigação aqui proposta se constituiu. Muitas instituições, nas múltiplas 
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discussões a respeito do tema, descrevem a necessidade de uma avaliação efetiva 
que contribua com a caracterização de sua população, assim como a possibilidade 
de implementação de programas de orientação quanto aos hábitos de estudo. 
Partindo do reconhecimento dessa necessidade, este projeto de propõe a conhecer 
o perfil dos estudantes da Unifei, especialmente no que se refere aos seus hábitos 
de estudos, como primeiro passo para que programas de orientação sobre o tema 
sejam futuramente implementados na instituição. Este artigo apresenta, então, 
análise parcial dos dados coletados até o momento apenas com os alunos dos 
cursos de licenciatura em física, nas modalidades já acima descritas. Muitos dos 
problemas relacionados com a aprendizagem poderão ser compreendidos pela 
ausência ou pelo mau uso de estratégias de estudo e pela inexistência de hábitos e 
métodos de trabalho favoráveis à aprendizagem (SILVA & SÁ, 1997), o que pode 
desencadear situações de ansiedade e estresse, cada vez mais vivenciados pelos 
estudantes universitários. 

Desenvolver hábitos e estratégias de estudo tem como finalidade oferecer ao 
estudante o acesso a condições e instrumentos mentais, permitindo-lhe desenvolver 
habilidades mentais mais autônomas e uma aprendizagem mais efetiva, convivendo 
de forma mais saudável com a ansiedade provocada em situações de maior 
pressão, como a que acontece nas avaliações de aprendizagem. 

Referencial Teórico 
       No Brasil, a educação superior se expandiu, em especial nas últimas décadas, 

incluindo um maior número de pessoas de diferentes classes sociais. Esta 
democratização trouxe um aumento de demanda, que se ampliou paulatinamente 
não só no Brasil, mas nos países em geral (ALMEIDA e SOARES, 2004). De acordo 
com os autores, 

passamos de um “ensino de elite” para um “ensino de 
massas” [...]; podemos reconhecer que não só alguns grupos 
de alunos se identificam pouco com a universidade, como 
esta ainda não se adaptou suficientemente no seu 
funcionamento para atender a esta nova realidade (ALMEIDA 
e SOARES, 2004, p. 15). 

 

As estatísticas brasileiras apontam para a democratização do acesso, muito 
mais que para a democratização do sucesso e permanência na educação superior, e 
destacam altos índices de fracasso escolar e de abandono nos estratos sociais mais 
desfavorecidos. Entre as várias razões, destaca-se que o aluno depara-se com 
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exigências notadamente diferentes no nível social, pessoal e acadêmico, além da 
transição do ensino médio para a educação superior ser marcada pela confrontação 
com novas formas de avaliação, métodos de ensino diferentes daqueles a que o 
aluno estava acostumado, o que exige modificação de sua rotina e de seus hábitos 
de estudo (RAMOS et al, 2011). 

 A respeito do envolvimento do estudante na educação superior, Almeida 
(2002) comenta que as teorias atuais de aprendizagem salientam o papel ativo do 
aluno, o que implica a capacidade de se comportar de maneira autônoma, chegando 
a uma aprendizagem autorregulada. Isto significa que, quanto maior o 
autoconhecimento do aluno, maior clareza terá em relação às atividades escolares. 

Um estudo realizado por Polydoro e Primi (2004) em uma instituição privada 
de ensino superior do interior do estado de São Paulo, no período de 1998 a 1999, 
com o objetivo de caracterizar o perfil psicológico e o nível de integração do 
estudante à universidade, merece ser aqui reportado. Os autores concluíram que a 
organização, a persistência e a independência estão relacionadas à maior dedicação 
de tempo aos estudos e, ainda, admitiram que os estudantes enfrentam várias 
mudanças, tais como “afastar-se de grupos de referência, conciliar trabalho, estudo 
e vida pessoal, estabelecer condições para o estudo (organização, local e tempo), 
superar déficit de habilidades básicas, enfim, responder às exigências de 
organização, gestão de tempo, autonomia e envolvimento” (p. 61). 

Existem estudos recentes a respeito dos alunos da educação superior 
(MARTINS, ARROTEIA & GONÇALVES, 1999; MONTEIRO, VASCONCELOS & 
ALMEIDA, 2005; NOGUEIRA, 1998, 2002; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2007; 
VENDRAMINI e cols., 2004), no entanto, se comparados aos estudos feitos com 
crianças e adolescentes, ainda é uma população muito pouco investigada. Esta 
carência nos leva a admitir que, tendo em vista os objetivos de caráter profissional e 
institucional, o conhecimento acerca do perfil do universitário passa a ser cada vez 
mais necessário. 

O estudante universitário faz-se conhecer pelas suas 
características pessoais, incluindo-se neste rol suas 
motivações, preferências, necessidades diversas, conjunto de 
valores, condições para agir no contexto acadêmico, 
limitações, dentre outros fatores. Desta forma, vários 
‘recortes’ podem ser feitos quando se pensa em analisar um 
dos polos do processo ensino-aprendizagem: o estudante ou 
aprendiz (RAMOS et al, 2011, p. 365).  

 

 Lima, Castro e Carvalho (2000) realizaram um estudo acerca dos caminhos 
da universidade para o século XXI, sob a visão de educadores brasileiros, em que 
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afirmam que há uma série de problemas que se constituem um desafio para a 
educação brasileira. Ao lado dessas questões, Vendramini e cols. (2004) avaliam a 
vida acadêmica considerando dez aspectos e, dentre eles, a habilidade para estudo 
(percepção pessoal e competências cognitivas) e condições de estudo 
(disponibilidade de tempo e investimento em atividades de aprendizagem). Neste 
sentido é pertinente a compreensão das modalidades, estilos e ações rotineiras, 
priorizadas ao estudar. Muitas instituições, nas mais variadas discussões acerca do 
ensino-aprendizagem, descrevem a necessidade de uma avaliação efetiva que 
contribua com a caracterização de sua população, assim como a possibilidade de 
implementação de programas de orientação quanto aos hábitos de estudo. Este 
projeto de pesquisa se origina, então, da necessidade de conhecer o perfil dos 
estudantes da Unifei, especialmente no que se refere aos seus hábitos de estudo. 
Para isso, torna-se importante fazer uma breve referência aos métodos/técnicas de 
estudo e aos principais auxiliares de estudo utilizados por estudantes. 

Para que se construa o conhecimento, é necessário que se realizem múltiplas 
atividades, que incluem a leitura, a escrita, a consulta de fontes complementares, o 
trabalho individual e em equipe, além de assistir às aulas e, sobretudo, o estudo 
pessoal. Sobre o estudo pessoal, Alarcão, Tavares e Santiago (2000) consideram o 
método de estudo fundamental para proporcionar ao estudante o acesso a 
condições e instrumentos mentais que lhe permitam tornar sua aprendizagem 
acadêmica mais efetiva e cada vez mais autônoma. A leitura é um dos principais 
métodos/técnicas de estudo, mas não é uma capacidade inata, de tal forma que só o 
treino, contínuo e sistemático, pode ajudar a aperfeiçoá-la, sendo essencial para o 
sucesso acadêmico. São consideradas auxiliares de estudo as técnicas de sublinhar, 
os apontamentos, as transcrições, os resumos, elaboração de esquemas e gráficos, 
consultas bibliográficas, a memorização, além do uso de recursos tecnológicos. 
 Em relação aos hábitos de estudo, é importante que se leve em conta a 
gestão do tempo/planificação do estudo, a preparação para as avaliações, a 
realização das avaliações, local de estudo/condições de estudo e instrumentos 
utilizados pelo estudante para a organização e implementação destes hábitos. 
Todos os itens aqui elencados serão objetos de uma investigação mais ampla 
proposta a ser realizada com estudantes da Unifei, entretanto, neste estudo, nos 
limitaremos somente à análise do fator Planejamento de Estudo desses estudantes, 
cujo delineamento metodológico será descrito a seguir. 

Delineamento da Pesquisa 
Trata-se de uma pesquisa do tipo quali-quantitativa em relação aos hábitos de 
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estudos dos alunos do curso de licenciatura da Unifei nas modalidades presencial e 
a distância, investigando diferenças estatisticamente significativas em função da 
variável modalidade de curso.  

O instrumento foi digitalizado e enviado, via email, a todos os alunos 
matriculados no curso, distribuídos em todas as séries e cursos. Para que o aluno 
tivesse acesso ao instrumento de pesquisa foi necessário aceitar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. São 88 alunos matriculados na modalidade 
presencial e 163 alunos matriculados na modalidade a distância. Do total (251), 
recebemos o retorno de  53 alunos, sendo 30 dos alunos do curso a distância e 23 
dos alunos do curso presencial. 

A avaliação dos hábitos de estudo dos alunos da Unifei foi feita através do 
seguinte instrumento: Questionário de Hábitos de Estudo para estudantes 
universitários. Trata-se de um instrumento elaborado e validado por Ramos et al 
(2011), constituído de nove fatores de avaliação, em escala com cinco alternativas 
de resposta do tipo Likert (sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, 
nunca ou quase nunca), abaixo descritos: 

Fator 1: Planejamento do estudo: Composto por onze itens que enfocam o 
planejamento do estudo e apresentam uma organização prévia, um plano de 
ação, incluindo também o uso de roteiros e revisões periódicas dos conteúdos 
estudados. 
Fator 2: Dificuldades no uso de técnicas e estratégias de estudo: Composto por 
onze itens que reportam-se às dificuldades enfrentadas pelos sujeitos 
investigados em termos de leitura, avaliações, aplicação do conhecimento 
estudado, entre outras. 
Fator 3: Uso de tecnologias: Composto por quatro itens que retratam o uso de 
tecnologias, manifestado por meio de recursos que a informática oferece à área 
da educação, como importante parceiro para a construção do conhecimento. 
Fator 4: Estudo em grupo: Constituído por cinco itens, retrata o estudo em grupo, 
apontando que o trabalho colaborativo na companhia de colegas permite 
acréscimo à aprendizagem. 
Fator 5: Condições ambientais adequadas para o estudo: Engloba cinco 
questões relativas ao horário e espaço físico onde o estudo se realiza. 
Fator 6: Falta de atualização do conhecimento: Este fator retrata a ausência de 
atualização dos conteúdos do curso por meio da falta de busca de 
complementação aos assuntos abordados em aula, apontada em cinco itens. 
Fator 7: Dificuldade de organização espaço-temporal: Composto por quatro itens 
que referem-se à organização e cumprimento de um cronograma de estudos 
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adequado às necessidades do universitário, sendo que essa falta de 
organização estende-se ao próprio local de estudo. 
Fator 8: Desatenção e desmotivação: São cinco itens que avaliam desatenção e 
desmotivação apresentadas pelos alunos ao conduzirem os estudos. 
Fator 9: Anotação da matéria: São seis itens que reportam-se à participação 
ativa do aluno em sala de aula por meio do registro dos conteúdos abordados. 

Neste trabalho nos restringiremos à análise dos onze itens do fator 1 - 
Planejamento de estudo, inicialmente por entendermos a partir de evidências 
profissionais que este fator tem um impacto significativo na 
manutenção/continuidade de alunos nos cursos, fato este já discorridos com estudos 
específicos (ALMEIDA, 2007; ALMEIDA et al., 2013, BRAUER, 2005, EBERT, 2003; 
SOARES e PIRES, 2009) em outros contextos e cenários, e que tem imperativos 
reflexos na grande evasão nos cursos de física no Brasil, e relatados em Barroso e 
Falcão (2004) e Silva e Franco (2014). 

Para a aplicação destes instrumentos não existe limite de tempo, mas estima-
se em média 30 minutos para que os sujeitos respondam a todas as questões.  

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”. Análises que serão 
apresentadas a seguir. 

 

Resultados e Discussão 

Esta pesquisa é construída a partir do trabalho de Ramos et al. (2011), onde foi 
apresentado e discutido a construção de um instrumento de avaliação de hábitos de 
estudo. Neste instrumento, validado e habilitado para este tipo de investigação, para 
cada item são disponibilizados cinco alternativas do tipo Likert: Sempre (S), 
Frequentemente (F), Algumas vezes (A), Poucas vezes (P) e Nunca ou quase nunca 
(N). 

Na pesquisa aqui apresentada não são realizadas quaisquer modificações em 
relação aos fatores e itens propostos no instrumento de Ramos et al. (2011), 
entretanto, optou-se pelo arredondamento quando da necessidade de agrupamento 
entre as alternativas, quando foi adotado como critério para a amostra estudada a 
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utilização somente de números inteiros, ou seja, arredondando-se os valores da 
primeira casa decimal. 

O Fator 1 – Planejamento de estudo agrupa 11 itens, e foram disponibilizados 
aleatoriamente no questionário de hábitos de estudo, sendo apresentados no 
quadro 1. 

 

 

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 

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 1: Fator 1 - Planejamento de estudo. Adaptado de Ramos et al. (2011) 

 

No item 15 – Passo a limpo e organizo minhas anotações, ao compararmos a 
frequência das respostas nas alternativas do tipo Likert entre os respondentes de 
cursos PRE e EAD, observamos que há uma proximidade percentual para as 
alternativas S e A, entretanto, ao agruparmos as alternativas S e F, nota-se uma 
variação significativa, já que são 33% dos respondentes do curso PRE e 55% do 
curso EAD. No agrupamento das alternativas P e N, estes percentuais apresentam-
se praticamente invertidos, ou seja, 33% para os respondentes do curso EAD e 50% 
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para o curso PRE, o que indica um envolvimento mais intenso dos alunos do curso 
EAD comparativamente os alunos do curso PRE no que se refere a ação de passar 
a limpo e organizar suas anotações. 

No item 4 – Elaboro meu plano de estudo para cada matéria, observa-se uma 
proximidade em percentual para as alternativas F e P entre os respondentes de 
ambos os cursos, mas ao agruparmos as alternativas S e F tem-se 25% dos 
respondentes do curso presencial e 52% do curso EAD. No agrupamento das 
alternativas P e N, temos 19% da alunos do curso EAD para 33% dos alunos PRE 
que, assim como no item 15, mantem um panorama parecido, ou seja, os alunos do 
curso EAD apresentam uma frequência percentual de resposta maior, 
comparativamente aos alunos do curso PRE no que se refere a elaboração de um 
plano de estudos para cada matéria. 

Na análise das respostas do item 6 – Repasso, periodicamente, cada tema, o 
resultado da análise para as alternativas A e P é muito próximo dos respondentes 
dos cursos PRE e EAD, mas no agrupamento de S e F tem-se 17% para os 
respondentes do curso PRE e 36% para o curso EAD. Já no agrupamento P e N, 
50% dos respondentes de PRE e 32% dos de EAD. Esses dados indicam que os 
cursistas EAD tem uma maior tendência a repassar, periodicamente, cada tema 
apresentado/estudado, comparativamente aos alunos do curso PRE. 
Especificamente em cada alternativa, esta conclusão é reforçada a partir da 
detecção de que, na análise das alternativas extremas S e N, a relação percentual 
comparativa entre os alunos de EAD e PRE é praticamente o triplo, ou seja, para a 
alternativa S, temos PRE em 4% e EAD em 13%, enquanto que para N 29% dos 
alunos de PRE declararam essa alternativa, mas dos alunos EAD, esse percentual 
limita-se em 10%. 

Para o item 7 – Realizo auto avaliações mensais ou semestrais para rever o 
meu grau de aproveitamento nos estudos, não há aproximações percentuais entre 
os respondentes de EAD e PRE em nenhuma das alternativas. Ao agruparmos as 
alternativas S e F, apresenta-se apenas 4% dos alunos de PRE, enquanto os alunos 
de EAD perfazem 26%. No agrupamento P e N deste item, constata-se ainda que 
92% dos cursistas de PRE e 58% de EAD, enfatizando que há uma maior atividade 
dos alunos de EAD em comparação aos alunos de PRE em realizar auto avaliações 
para rever o seu grau de aproveitamento nos estudos e que, a quase totalidade dos 
respondentes do curso PRE declara que poucas vezes, quase nunca ou nunca tem 
esse hábito. 

No item 3 – Após ler atentamente um texto procuro escrever suas ideias 
fundamentais, 29% dos alunos do curso EAD afirmam ter sempre (S) esse hábito, 
enquanto para os alunos PRE esse percentual limita-se a 12,5%. Já na alternativa 
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P, ou seja, poucas vezes procuram escrever as ideias fundamentais após ler um 
texto, o percentual de 33% de PRE e 16% de EAD indicam uma maior ação de 
alunos do curso EAD neste item. Esta afirmação também ressalta-se na análise de 
agrupamentos: em S e F, os percentuais para PRE é de 27% enquanto para EAD é 
de 49%, enquanto que no agrupamento P e N, temos 46% para PRE e 23% para 
EAD. 

O item 24 – Utilizo esquemas e gráficos para compreender e memorizar, há 
uma concordância em percentual na comparação entre alunos de PRE e EAD para 
as alternativas S e A. No agrupamento S e F são 25% dos alunos de PRE e 30% 
dos alunos de EAD, e no agrupamento de P e N, são 46% dos alunos de PRE e 
39%, ou seja, uma significativa aproximação comparativa entre os respondentes de 
PRE e EAD quanto a utilização de esquemas e gráficos para a compreensão e 
memorização. 

O item 27 – Faço um roteiro personalizado de cada tema estudado há uma 
aproximação percentual comparativa para a alternativa A, em torno de 20% dos 
respondentes de ambos os curso. Ao analisarmos tanto a alternativa extremas S, 
8% para PRE e 29% para EAD, bem como o agrupamento S e F (17% para PRE e 
42 para EAD) e o agrupamento P e N (63 para PRE e 36% para EAD), nota-se uma 
ação direta nos respondentes de EAD em fazer um roteiro personalizado para os 
temas estudados. 

Para o item 48 – Faço fichamento das leituras que realizo, se assemelham os 
percentuais entre os alunos de PRE e EAD na alternativa N, de aproximadamente 
16% dos respondentes de cada curso. No agrupamento das alternativas S e F, os 
percentuais registrados são de 29% de PRE e 16% de EAD, enquanto no 
agrupamento das alternativas P e N, os percentuais são de 46% para PRE e 42 
para EAD. 

No item 39 – Utilizo estratégias de estudo visando à eficácia nas avaliações, 
ao agruparmos as alternativas S e F, observa-se uma percentual de 23% para os 
alunos do curso EAD e de 8% para os alunos do curso PRE, e no agrupamento P e 
N, esses índices são de 66% para PRE e 52% para EAD, ou seja, reflete uma maior 
preocupação do alunos do curso EAD na utilização de estratégias de estudos. 

O item 36 – Por escrito, verifico se o que estudei foi bem aprendido e 
memorizado, destaca-se o maior percentual dos alunos do curso PRE em relação 
ao de EAD. Na categoria S, 58% para PRE e 35% para EAD, no agrupamento S e 
F, 88% para PRE e 58% para EAD. Já no agrupamento P e N, os percentuais são 
de 0% para PRE e 10% para EAD, evidenciando uma maior utilização da estratégia 
de escrever para verificar se o que havia sido estudado foi bem aprendido por 
alunos do curso PRE. 
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No ultimo item desse fator, o item 38 – inicio, com antecedência, um plano de 
revisão do conteúdo para as avaliações, há um equilíbrio no comparativo entre 
alunos do curso PRE e EAD, sendo que no agrupamento S e F, são 33% para PRE 
e 36% para EAD, e no agrupamento P e N, 46% para PRE e 36 para EAD. 

Na análise geral dos itens que compuseram este fator observa-se 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 e nos agrupamentos S e F, bem como uma menor 
distribuição desses alunos nas alternativas N e nos agrupamentos P e N. 

Considerações Finais 

Considerando a proposta do artigo de apresentar uma análise comparativa entre os 
hábitos de estudo de alunos do curso de licenciatura em física da Unifei nas 
modalidades presencial e a distância, especificamente sobre o Fator 1 - 
Planejamento de Estudo, do questionário utilizado, as análises demonstraram que 
os alunos do curso de física na modalidade a distância têm um maior envolvimento 
em relação ao planejamento de estudo comparativamente aos alunos do curso 
presencial. A exceção foi o item 36 - Por escrito, verifico se o que estudei foi bem 
aprendido e memorizado - em que os alunos do curso presencial responderam em 
maior número nas categorias sempre (S) e frequentemente (F). Nos itens 24 -  
Utilizo esquemas e gráficos para compreender e memorizar - e 48 - Faço fichamento 
das leituras que realizo - há uma semelhança nos resultados entre as duas 
modalidades. Em todos os demais itens que compuseram este fator, há uma 
predominância de planejamento de estudos na modalidade a distância. 
 O resultado nos apresenta indícios compatíveis com o perfil dos alunos de 
cursos a distancia que necessitam organizar melhor seu tempo para atender as 
demandas acadêmicas. O planejamento de estudo é uma forma de organizar esse 
tempo, o que suscita e reforça ainda mais que se considere a diferença entre alunos 
de modalidades diferentes de cursos na implementação dessas ofertas. 
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Proposta de Instrumento para Avaliação de Atividades a 
Distância na Perspectiva Discente 

 

***********************1, *************************2, ******************3  

 

1 ****************************************************************************************************************** 

2 ****************************************************************************************************************** 

3 ****************************************************************************************************************** 

 

Resumo – A temática da Educação a Distância (EaD) ganha destaque nas 
discussões acadêmicas no Brasil e sua oferta é crescente, segundo estatísticas, em 
cursos de graduação como o de Ciências Contábeis (INEP, 2013). Diante disso, a 
EaD se tornou uma proposta viável para unir ainda mais a Contabilidade à 
Tecnologia, a fim de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais rico, dinâmico 
e atrativo, contribuindo para a construção do conhecimento dos alunos e para a 
formação do profissional contábil. Dessa forma, o presente tem como objetivo 
elaborar um instrumento de avaliação para mensurar o aproveitamento e a 
satisfação do discente em uma disciplina ofertada na modalidade a distância para o 
curso de Ciências Contábeis. Para isso, desenvolveu-se uma base teórica de forma 
a sustentar o desenvolvimento das questões que constituem o objeto da pesquisa. 
Assim, com o desenvolvimento deste questionário, espera-se obter a opinião dos 
alunos sobre a EaD e, dessa forma, possibilitar ainda mais o desenvolvimento dessa 
modalidade de ensino, no futuro, de acordo com as expectativas dos discentes. 

Palavras-Chave: Educação a Distância. Ciências Contábeis. Instrumento de 
avaliação. Discente. 

 

Abstract – The theme of Distance Education is highlighted in academic discussions 
in Brazil and its supply is rising, according to statistics in undergraduate courses such 
as Accounting (INEP, 2013). Therefore, the Distance Education has become a viable 
proposal to unite the Accounting to Technology in order to make the teaching and 
learning process richer, more dynamic and more attractive, contributing to the 
construction of knowledge of the students and for the training of the accounting 
professional. Thus, this paper looks for create an evaluation instrument to measure 
student achievement and satisfaction in an e-learning discipline of Accounting 
Course. Thereunto, a theoretical base form was developed to support the 
development of the issues that are the subject of research. Therefore, with the 
development of this questionnaire, it is expected to obtain the opinions of students 
about the Distance Education and thereupon enable the development of this mode 
of education in the future, according to the expectations of students. 

Keywords: Distance Education. Accounting. Assessment tool. Student. 
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1 Introdução 

A Educação a Distância (EaD), nos últimos anos vem ganhando destaque nas 
discussões acadêmicas no Brasil (SOUZA; OLIVEIRA; REZENDE, 2006). O 
crescimento de cursos a distância, a procura de alunos por esse tipo ensino, o avanço 
da tecnologia, a criação de uma base legal, o desenvolvimento de pesquisas e censos 
para acompanhamento dessa modalidade de educação, são algumas das variáveis 
que influenciam no destaque que a Educação a Distância possui atualmente. De 
acordo com as últimas pesquisas realizadas sobre a EaD, os cursos a distância 
representam cerca de 3% do total de cursos de graduação no Brasil (INEP, 2014). 
Todavia, com a expansão dessa metodologia, espera-se que nos próximos anos esse 
número aumente. Com referência a isto, a ABED, em seu último censo sobre a EaD, 
realizado em 2013, trouxe diversas informações sobre esse crescimento esperado. 
Segundo levantamento da ABED, as instituições do ambiente da Educação a 
Distância estão confiantes quanto à expectativa de crescimento de cursos de 
graduação oferecidos a distância e, para 82% dessas organizações pesquisadas, o 
número de alunos matriculados na modalidade a distância crescerá, tendo em vista o 
aumento contínuo a cada ano no número de alunos matriculados (ABED, 2014) 

Esse crescimento, por exemplo, já pode ser verificado nos cursos de 
Graduação em Contabilidade. Segundo estatísticas divulgadas pelo INEP, em 2013, 
o número de matrículas realizadas na modalidade a distância para ingresso no curso 
de Ciências Contábeis foi de 70.515. É possível verificar tal crescimento em relação à 
2010, já que neste ano o número de matrículas efetuadas foi de 40.936 (INEP, 2013). 
Pela análise desses dados, percebe-se uma perspectiva positiva no crescimento de 
cursos de Contabilidade oferecidos em EaD, haja vista o quantitativo de alunos 
existentes e o aumento constante no número de matrículas realizadas (REIS; 
NOGUEIRA; TARIFA, 2013). Diante do exposto, constata-se a necessidade de cada 
vez mais aliar a Informática com a Ciência Contábil, por meio das diversas tecnologias 
de informação e comunicação existentes hoje, uma vez que, tanto na teoria quanto na 
prática, a Contabilidade sempre fez uso de diversas tecnologias para atingir seus 
objetivos (ANDRADE, 2008). 

 Nesse sentido, Andrade (2008) destaca que a Educação a Distância pode ser 
uma proposta viável para unir ainda mais a Contabilidade à Tecnologia, a fim de 
expandir o curso de Ciências Contábeis territorialmente e tornar o processo de ensino 
e aprendizagem mais rico, dinâmico e atrativo, contribuindo para a construção do 
conhecimento dos alunos e para a formação do profissional contábil. Entretanto, para 
que seja possível obter os benefícios resultantes da união entre EaD e Contabilidade, 
existem diversas barreiras a serem vencidas nesse caminho. Destaca-se, 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 
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preparados para perceber “que novas habilidades, traços, conhecimentos, 
treinamentos e educação estão sendo demandados e, assim, tentar construir novas 
maneiras e caminhos para lidar com as necessidades vindouras” (CORNACHIONE 
JR., 2004, p. 05). 

Portanto, o presente ensaio almeja responder ao seguinte questionamento: que 
tipo de instrumento de avaliação poderia ser utilizado para auxiliar na obtenção de 
informações referentes ao aproveitamento e satisfação dos discentes em uma 
disciplina a distância do curso de Ciências Contábeis? Assim, tem-se como objetivo 
elaborar um instrumento de avaliação para mensurar o aproveitamento e a satisfação 
do discente em uma disciplina ofertada na modalidade a distância para o curso de 
Ciências Contábeis. Faz-se necessário destacar que o presente artigo faz a 
proposição deste instrumento, devendo ser este instrumento validado para aplicação 
em diferentes contextos (variará de acordo com características da instituição que 
esteja oferecendo a atividade a distância). Logo, com a futura aplicação desse 
instrumento de avaliação, em uma Instituição Pública Federal de Ensino Superior 
(IFES) buscar-se-á possibilitar a captação da opinião dos alunos sobre a EaD e, dessa 
forma, permitindo ainda mais o desenvolvimento dessa modalidade de ensino, de 
acordo também com as expectativas dos discentes.  

No que tange aos procedimentos utilizados, optou-se, na construção do 
presente trabalho na forma de um ensaio teórico, visando a obtenção de uma ampla 
base bibliográfica que sustentasse a elaboração de questões sobre o desempenho e 
aproveitamento discente. Para isso, diversas buscas foram realizadas a fim de 
selecionar autores, artigos, censos, reportagens, teses, entre outros, que trouxessem 
embasamento teórico e prático para relacionar a Educação a Distância no curso de 
Ciências Contábeis.  

Assim, este ensaio se estrutura trazendo a presente introdução e, em seguida, 
na seção 2, o referencial teórico em que são expostos alguns conceitos em relação à 
EaD. Na seção 3, são apresentadas as temáticas abordadas pelo instrumento de 
avaliação desenvolvido a partir da análise das publicações identificadas e, na seção 
4, são apresentadas as conclusões e considerações finais. 

2 Referencial Teórico 

Nesta seção será apresentado o referencial teórico que embasa esta pesquisa e que 
auxilia na compreensão de conceitos relativos à Educação a Distância (EaD) e seu 
impacto no ensino superior. Sobre isto, explorar-se-á, especificamente, de que forma 
a metodologia EaD pode ser desenvolvida nas disciplinas de contabilidade nos 
diversos curso de Graduação de Ciências Contábeis existentes hoje.  

2.1 Educação a Distância 

A Educação a Distância vem se destacando nas discussões acadêmicas brasileiras 
influenciado por diversas variáveis como o aumento de cursos nessa modalidade, 
desenvolvimento de pesquisas, avanço das tecnologias. Tendo em vista essa 
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propagação da EaD no meio acadêmico, diversos são os autores que procuram 
estudar e conceituar a Educação a Distância. 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 
e aprendizagem ocorra com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares 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 (LDB), que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a seguinte definição para 
Educação a Distância: 

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: a) flexibilidade de horários; 
b) autonomia na forma de estudar; c) ausência de deslocamento; e, d) contribuição da 
internet. Cada um desses fatores encontra-se fundamentado nas pequisas de 
diversos autores, e, frequentemente, pode-se notar que os pontos apresentados por 
esses pesquisadores se complementam, havendo grande concordância sobre os 
principais aspectos dessas características (IKEDA; CAVALHEIRO, 2005). 

Todos esses fatores, quando analisados em conjunto, permitem depreender 
diversas vantagens na modalidade educacional realizada a distância. As mais citadas, 
são: oferecer um contexto de aprendizado tecnologicamente rico; permitir acesso aos 
alunos a uma grande variedade de mídias e fontes de educação; possibilitar ao aluno 
organizar o seu tempo de estudo; reduzir tempo de deslocamento ao trabalhar com 
uma “sala de aula virtual”, sem limitações físicas e cronológicas; entre outras 
(CORNACHIONE JR., SILVA, 2002; EL HAJJ, 2007; IKEDA, CAVALHEIRO, 2005; 
SILVA, CORNACHIONE JR., 2005). 

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 e aprendizagem entre professores e alunos, o que permite, aos agentes desse 
método, maior autonomia para flexibilizar e gerenciar os estudos, possibilitando que a 
Educação a Distância, hoje, ganhe destaque no meio acadêmico. 

2.2 Educação a Distância no Ensino Superior  

A Educação a Distância é uma forma de disseminação de ensino que, atualmente, 
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apresenta um crescimento expressivo, principalmente a nível superior. 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). 

No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) e a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) são as 
duas grandes fontes de obtenção de dados e estatísticas referentes à EaD no ensino 
superior (BEHR, 2014). As pesquisas, análises e publicações realizadas por essas 
organizações (principalmente sob a forma de censos anuais) a respeito das 
instituições que praticam ou que de alguma formam interagem com o ambiente da 
EaD, contribuem com informações importantíssimas que são utilizadas para 
desenvolver diversas políticas e estratégias com o intuito de desenvolver e aperfeiçoar 
ainda mais a metodologia EaD no ambiente acadêmico brasileiro (ABED, 2014). 

De acordo com as últimas pesquisas realizadas sobre a EaD, os cursos a 
distância representam cerca de 3% do total de cursos de graduação no Brasil (INEP, 
2014). Todavia, com a expansão dessa metodologia, espera-se que nos próximos 
anos esse número aumente. Com referência a isso, a ABED, em seu último censo 
sobre EaD realizado em 2013, trouxe diversas informações sobre esse crescimento 
esperado. A partir dos dados auferidos pela ABED no levantamento, sabe-se que as 
instituições do ambiente da Educação a Distância estão confiantes quanto a 
expectativa de crescimento de cursos de graduação ofertados nessa modalidade, e, 
para 82% dessas organizações pesquisadas, o número de alunos matriculados na 
EaD crescerá, tendo em vista o aumento contínuo a cada ano no número de alunos 
matriculados (ABED, 2014). 

Além disso, cabe ressaltar alguns dados fornecidos pelo Censo da Educação 
Superior 2012 do INEP referentes ao número de matrículas realizadas na modalidade 
a distância. Em números absolutos, a quantidade de matrículas de cursos de 
graduação a distância teve um crescimento superior a 275.000 matrículas entre 2009 
e 2012, contra 800.000 matrículas no ensino presencial no mesmo período. 
Entretanto, em termos percentuais, o maior crescimento ocorreu na EaD, com 
elevação de 32,9% entre 2009 a 2012, contribuindo para uma média de crescimento 
de, aproximadamente, 10% ao ano nas matrículas em EaD, enquanto o ensino 
presencial apresentou uma média de crescimento anual de cerca de 5% (INEP, 2014). 

Diante do exposto, é possível constatar a relação direta existente entre a 
perspectiva positiva de crescimento da EaD e os investimentos realizados nessa área, 
através da utilização das informações fornecidas pelos censos anuais. Consoante a 
pesquisa da ABED em 2013, o otimismo para o crescimento da Educação a Distância, 
nos próximos anos, reflete, diretamente, na expectativa de maiores investimentos por 
parte das instituições de ensino, onde, segundo alguns dados, pode-se verificar que 
“entre as instituições que ministram cursos totalmente a distância, por exemplo, 60% 
afirmam que investirão mais neste ano e mais de 73% preveem elevar os 
investimentos em 2015” (ABED, 2014, p. 31). Assim, é possível verificar a relação 
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entre o crescimento da EaD com os respectivos investimentos na área, o que contribui 
cada vez mais com o desenvolvimento e destaque da Educação a Distância, 
principalmente, no ensino superior. 

2.3 Educação a Distância na Contabilidade 

Atualmente, a influência que as novas tecnologias exercem na sociedade e a 
disseminação do ensino por meio da Educação a Distância 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 para ingresso no curso de Ciências Contábeis 
foi de 70.515. É possível verificar tal crescimento em relação à 2010, já que neste ano 
o número de matrículas efetuadas foi de 40.936 (INEP, 2013). Pela análise desses 
dados, é possível verificar uma perspectiva positiva no crescimento de cursos de 
contabilidade oferecidos em EaD, haja vista o quantitativo de alunos existentes e o 
aumento constante no número de matrículas realizadas (REIS; NOGUEIRA; TARIFA, 
2013). 

Diante do exposto, constata-se a necessidade de cada vez mais aliar a 
Informática com a Ciência Contábil, por meio das diversas tecnologias de informação 
e comunicação existentes hoje, uma vez que, tanto na teoria quanto na prática, a 
Contabilidade sempre fez uso de diversas tecnologias para atingir seus objetivos 
(ANDRADE, 2008). Nesse sentido, Andrade (2008) destaca que a Educação a 
Distância pode ser uma proposta viável para unir ainda mais a Contabilidade à 
Tecnologia, a fim de expandir o curso de Ciências Contábeis territorialmente e tornar 
o processo de ensino e aprendizagem mais rico, dinâmico e atrativo, contribuindo para 
a construção do conhecimento dos alunos e para a formação do profissional contábil. 

Entretanto, para que seja possível obter os benefícios resultantes da união 
entre EaD e Contabilidade, existem diversas barreiras a serem vencidas nesse 
caminho. Destaca-se, 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, assim, tentar 
construir novas maneiras e caminhos para lidar com as necessidades vindouras” 
(CORNACHIONE JR, 2004, p. 05). 

Logo, é possível perceber que esse processo de mudança e integração entre a 
Educação a Distância e a Contabilidade deve ser tratado com muita parcimônia, não 
só pelos professores, mas também pelos alunos, a fim de desenvolver ainda mais a 
área contábil e permitir a inclusão de todos os envolvidos no processo de ensino e 
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aprendizagem (ANDRADE, 2008). 

3 Construção do Instrumento de Avaliação Proposto 

Como produto da pesquisa, elaborou-se um instrumento de avaliação na forma de um 
questionário que possui como objetivo avaliar o aproveitamento e satisfação na 
perspectiva discente de uma disciplina ofertada na modalidade a distância para o 
curso de Ciências Contábeis. O presente artigo restringe-se a apresentar a construção 
do instrumento de avaliação enquanto proposta, a ser ajustada e validada para uso 
em diferentes tipos de instituição. Para apresentar o questionário construído, dividiu-
se o mesmo em segmentos de forma a avaliar o perfil do aluno, o grau de acesso 
desse estudante aos equipamentos exigidos pela EaD, a opinião do discente referente 
aos materiais de apoio disponibilizados na EaD, as vantagens e as desvantagens para 
o aluno na modalidade a distância comparado à modalidade presencial e, por último, 
uma opinião sobre as aulas presenciais e aula em EaD. Sendo assim, o questionário 
elaborado é composto de 5 (cinco) blocos, apresentando 16 (dezesseis) questões, 
intercalando perguntas abertas (livres) e fechadas. 

Nas subseções a seguir serão apresentados os segmentos com suas 
respectivas perguntas e referências.  

3.1 Perfil do Aluno 

Inicialmente, o questionário procura avaliar as características do aluno, a fim de traçar 
o perfil do estudante que possui interesse pela EaD. Referente a essa temática, 
idealizou-se 5 (cinco) perguntas conforme Quadro 01.  

 

1. Gênero: 
(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

2. Qual a sua idade? (IKEDA; CAVALHEIRO, 2005; MATTHEWS, 1999)  
(  ) 17 – 20 anos 

(  ) 21 – 24 anos 

(  ) 25 – 30 anos 

(  ) 31 – 35 anos 

(  ) 36 ou mais 

 

3. Qual o ano e semestre em que você ingressou no curso de Ciências Contábeis na UFRGS? (por exemplo: 

2012/1) 
 

4. Normalmente utilizamos o computador e a internet para realizarmos diversas atividades. Avalie de 0 a 

10 a importância do uso desses equipamentos na realização das seguintes tarefas abaixo: TRABALHO, 

ESTUDO e LAZER (onde 0 é quando esses elementos não são importantes, e 10 quando eles são 

indispensáveis para você). 
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5. Você já fez algum curso, cadeira ou outra atividade na modalidade de Ensino a Distância? (pode ser 

qualquer experiência em EaD, inclusive fora da Universidade) 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Caso sua resposta tenha sido “Sim”, suas expectativas e aprendizagem corresponderam com o que você 

esperava dessas atividades em EaD? Justifique. 

 

Quadro 01: Questões para perfil do respondente 

De acordo com Matthews (1999), alunos com mais idade costumam ser mais 
disciplinados em aulas ministradas a distância. Entretanto, a idade não é a única 
variável que deve ser considerada para avaliar o perfil do aluno que tem preferência 
pela EaD. A experiência com outros cursos na modalidade a distância e a motivação 
com o curso escolhido, são exemplos de circunstâncias a serem analisadas também. 
Assim, pretende-se com este bloco definir um perfil de aluno que se tenha preferência 
por aulas EaD em cursos de Graduação em Ciências Contábeis. 

3.2 Acesso aos Equipamentos Exigidos pela Educação a Distância 

Os questionamentos formulados nesta seção procuram identificar qual o grau de 
acesso do discente em relação ao computador, internet e se ele possui ou não 
facilidade para mexer em alguns programas de computador que são exigidos na 
modalidade a distância. Para tanto, idealizou-se 2 (duas) questões conforme Quadro 
02. 

 
6. Qual o número de dias, em uma semana regular, em que você tem acesso a um computador com 

internet para desenvolver atividades relacionadas a uma disciplina ministrada a distância? 
(  ) 7 dias 

(  ) de 4 a 6 dias 

(  ) de 2 a 3 dias 

(  ) 1 dia / raramente 

 

7. Às vezes, quando abrimos certos arquivos, é necessário atualizar ou realizar um download de algum 

programa que permita esse acesso, ou ainda configurar o computador para permitir a ação. Você 

consegue realizar esses procedimentos sozinho(a)?  
(  ) Sim 

(  ) Não 
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Caso sua resposta tenha sido “Não”, o que você faz nessas horas?  

___________________________________________________________. 

Quadro 02: Questões para grau de acesso do discente em relação aos equipamentos 
utilizados na EaD. 

 Sobre isso, Cornachione Jr. e Silva (2002), afirmam que a vontade do aluno em 
aprender sobre o conteúdo ministrado é fator essencial para o estimular a transpor as 
dificuldades com as tecnologias envolvidas na EaD. Logo, o objetivo desse bloco é 
mensurar a quantidade média de dias em que o discente possui acesso a um 
computador com internet para produzir suas atividades em EaD e quantos alunos 
possuem dificuldade em lidar com as tecnologias relacionadas a essa modalidade de 
ensino. 

3.3 Materiais de Apoio ao Aluno 

Nesta parte do questionário, diversas questões foram elaboradas em relação aos 
materiais que podem ser utilizados em uma aula a distância, conforme Quadro 03. A 
finalidade dessas questões é descobrir qual a preferência dos alunos em relação às 
diversas mídias disponíveis atualmente, com o propósito de desenvolver tais 
preferências em aula. Além disso, pelo fato de algumas questões serem abertas, é 
possível ao aluno trazer novas ideias que possam ser aplicadas na EaD. Por fim, 
destaca-se, em algumas questões, o papel do professor nas aulas a distância como 
um elo entre o aluno e o ambiente virtual.  
 

8. Para auxiliar seus estudos em uma disciplina de Contabilidade, quais recursos didáticos você considera 

que são mais importantes para ajudar na sua aprendizagem? Marque uma ou mais respostas. (REIS; 

NOGUEIRA; TARIFA, 2013) 
(  ) Quadro e caneta/giz 

(  ) Vídeos com o conteúdo de aula 

(  ) Slides 

(  ) Sites indicados pelo professor 

(  ) Capítulos específicos ou livros indicados no Plano de Ensino 

(  ) Apostila desenvolvida pelo professor 

(  ) Vídeo do professor com resolução de exercícios 

(  ) Resolução de exercícios disponibilizada para visualização ou impressão 

(  ) Monitor da displina 

(  ) Games 

(  ) Animações 

(  ) Áudio 

(  ) Outros. Quais? 

 

9. Em uma disciplina de Contabilidade Gerencial, quando existe a disponibilidade de um monitor para 

ajudar a resolver dúvidas do conteúdo, com que frequência você busca contatá-lo? (REIS; NOGUEIRA; 

TARIFA, 2013) 
(  ) Sempre que estou com dúvida. 

(  ) Nunca, pois prefiro procurar o professor para isso. 

(  ) Nunca, pois prefiro procurar um colega ou outra maneira que possa me ajudar. 

(  ) Outra(s). Qual(quais)? 
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10. Das alternativas abaixo, quais recursos disponíveis nas plataformas adotadas pela Universidade 

(Moodle, e outras plataformas institucionais) contribuem para se ter uma boa organização em uma 

disciplina a distância do curso de ciências contábeis durante o semestre? Marque as respostas atribuindo 

notas às opções abaixo (sendo 0 quando esses elementos não garantem uma boa organização, e 10 quando 

eles são indispensáveis para uma boa organização). (CORNACHIONE JR; SILVA, 2002) 
(  ) Controle de frequência (NOTA:   ) 

(  ) Divulgação de notas (NOTA:   ) 

(  ) Questionários (NOTA:   ) 

(  ) Postagem de exercícios e trabalhos (NOTA:   ) 

(  ) Calendários on-line (NOTA:   ) 

(  ) Fórum de discussão (NOTA:   ) 

(  ) Checklist das atividades entregues (NOTA:   ) 

(  ) Lista dos alunos, professor e monitor da disciplina com foto e perfil (NOTA:   ) 

(  ) Disponibilização de e-mails de colegas, professores e monitores (NOTA:   ) 

(  ) Você adicionaria outros recursos a essas plataformas? Quais? 

 

11. Considere a seguinte situação: “É sábado e você está com dúvida em um determinado conteúdo.” O 

que você faz nessa situação? (CORNACHIONE JR; SILVA, 2002) 
(  ) Manda e-mail (ou realiza outro tipo qualquer de comunicação por meio eletrônico) para o professor/monitor. 

(  ) Espera até segunda-feira para solicitar uma explicação pessoalmente em aula. 

(  ) Procura nos materiais do professor informações que possam ser úteis. 

(  ) Pergunta para seus colegas de aula sobre o conteúdo. 

(  ) Procura em livros e internet informações sobre o conteúdo. 

 

12. Pelas aulas a distância que você já teve, pela organização das disciplinas através das plataformas 

(Moodle, e outras plataformas institucionais), pela metodologia adotada pelos professores em relação ao 

Ensino a Distância… você acredita que os professores estão preparados para adotar essa modalidade de 

educação em seu curso? (SILVA; JÚNIOR, 2005) (IKEDA; CAVALHEIRO, 2005) (SINAES, 2012) 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

 

Deixe seu comentário sobre aulas que você já teve em EaD (o que gostou ou não, o que o professor deveria 

fazer diferente…). 

 

Quadro 03: Questões para materiais que podem ser utilizados na EaD. 

 Em relação a este bloco, é necessário considerar que muitos alunos, no 
processo de ensino e aprendizagem a distância, podem possuir dificuldades em lidar 
com determinados tipos de tecnologias. Assim, diversas formas de mídias devem ser 
propostas ao aluno, a fim de que seja possível ele escolher, entre diversas opções, a 
tecnologia a qual consiga se adequar melhor, contribuindo para o desenvolvimento de 
seu estudo. Dessa forma, essas perguntas foram elaboradas com a finalidade de 
descobrir a preferência dos estudantes em relação a alguns tipos de tecnologias 
utilizadas na EaD. 
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3.4 Vantagens e Desvantagens para o Aluno na Modalidade a distância  

Neste bloco, foram realizadas 3 (três) perguntas a fim de se obter um ranking de 
preferência dos alunos em relação a algumas características fundamentais referentes 
à EaD: comprometimento, flexibilidade de horário, autonomia na forma de estudar e 
ausência de deslocamento. No Quadro 04, pode-se observar as questões idealizadas 
sobre esse assunto, que buscam obter respostas sobre as vantagens e desvantagens, 
proporcionadas para o discente, nas aulas ministradas na modalidade a distância: 
 

13. Considerando as situações abaixo, como você classificaria seu perfil em uma disciplina de Educação a 

Distância? Avalie de 0 a 10 (onde 0 é quando você não apresenta este perfil, e 10 onde o perfil é muito 

evidente). (SILVA; JÚNIOR, 2005) 
13.1 Comprometimento - “Assisto a todas as vídeo-aulas, realizo os exercícios propostos e confiro a resolução 

do professor, sempre antes dos prazos estipulados, pois procuro me organizar e programar para realizar essas 

atividades.” 

 
13.2 Falta de disciplina - “Deixo tudo para a última hora: vídeo-aulas, exercícios e correções. Não me 

programo para realizar as atividades propostas e, ao término do prazo, procuro resolver tudo.” 

 
 
14. Das características abaixo – proporcionadas pela Educação a Distância – avalie com uma nota de 0 a 

10 (onde 0 é quando a característica não é vantajosa, e 10 quando ela é extremamente vantajosa): 

(SILVA; JÚNIOR, 2005) (IKEDA; CAVALHEIRO, 2005) 

 
 
Você acrescentaria outra(s) característica(s) proporcionadas pela Educação a Distância? Qual(quais)? 

 

15. Cite vantagens e desvantagens da EaD para você?  

Quadro 04: Questões para características necessárias aos discentes da EaD. 
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3.5 Opinião Sobre Aulas Presenciais e Aulas a Distância 

Por último, elaborou-se uma questão aberta onde se espera que os alunos contribuam 
com alguns itens que não tenham sido abordados nas questões anteriores.  
 

16. Em sua opinião, avaliando as características e metodologias de ensino presentes nas aulas presenciais e 

nas aulas EaD, você considera que o processo de aprendizagem é igual? Justifique. 

 

Quadro 05: Questões referentes a características de excelência de uma aula 
Presencial e EaD. 

Logo, a pergunta trata do processo de aprendizagem, na qual é possível ao 
aluno expressar alguma ideia nova ou ainda realizar críticas, mostrar expectativas e 
opinar sobre o desenvolvimento dessas modalidades de ensino nas aulas que ele já 
teve ou que está tendo atualmente. 

4 Conclusões e Considerações Finais  

A influência que as novas tecnologias exercem na sociedade e a disseminação do 
ensino por meio da Educação a Distância 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). 

Assim, verifica-se a importância de propor um instrumento de avaliação que 
possa ser aplicado em um curso de Ciências Contábeis, com o propósito de obter 
informações em relação às expectativas que o discente possa ter com a Educação a 
Distância. Dessa maneira, a opinião do aluno, destacada nas respostas obtidas em 
um 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 tecnologias de informação e comunicação (TIC's) condizentes 
para as matérias ministradas em disciplinas específicas para o curso de Graduação 
em Ciências Contábeis. 

Além disso, cabe destacar que muitas pesquisas sobre EaD existentes hoje na 
literatura acadêmica não mostram a avaliação dos alunos em relação a esta 
metodologia de ensino de forma minuciosa. Nesse sentido, algumas dificuldades ao 
longo da pesquisa foram encontradas em relação a falta de referencial teórico que 
mostrasse a avaliação dos alunos sobre a EaD. Logo, este estudo contribuirá para se 
ter no meio acadêmico mais análises relacionadas às avaliações dos alunos sobre a 
modalidade a distância. 

Por fim, destaca-se como sugestão para próximas pesquisas que haja a 
validação e aplicação deste instrumento de avaliação em uma disciplina do curso de 
Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior com a oferta de cursos 
somente a distância e a aplicação em outra instituição que oferte o curso 
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simultaneamente a distância e presencialmente, para que haja a comparação entre a 
percepção das avaliações feitas pelos discentes em ambientes acadêmicos 
diferentes. Outra sugestão, seria aplicar o instrumento de avaliação idealizado em 
apenas uma instituição de ensino de forma a melhor compreender a percepção do 
seu público referente a essa modalidade de ensino. 

Referências 

ANDRADE, C. S. Educação a Distância online: uma proposta pedagógica para 
expansão do ensino de Ciências Contábeis. 2008. 324 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Programa de Pós Graduação em Educação, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2008. Disponível em: 
<http://repositorio.ufpe.br/jspui/bitstream/123456789/3978/1/arquivo3494_1.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2014. 

ABED. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Censo EaD.br: 
relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2013. Curitiba: IBPEX, 
2014. Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/censoead2013/CENSO_EaD_2013_PORTUGUES.pdf>. 
Acesso em: 9 dez. 2014. 

BEHR, A. Território virtual: a gestão da Educação a Distância nas perspectivas do 
tempoespaço e da sociomaterialidade. 2014. 155 f. Tese (Doutorado em 
Administração) – Programa de Pós Graduação em Administração, Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. 
Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/97716/000920406.pdf?sequenc
e=1>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

BRASIL. Presidência da República. 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, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm>. 
Acesso em: 25 nov. 2014. 

CIPOLLA, C. 2013 e-learning trends. KNOWLEDGEBlog, 10 jul. 2014. Disponível em: 
<http://knowledgeone.ca/blog/post/2013-e-learning-trends.aspx>. Acesso em: 12 
dez. 2014.  

CORNACHIONE JR, E. B. Tecnologia da educação e cursos de ciências contábeis: 
modelos colaborativos virtuais. 2004. 400 f. Tese (Livre Docência) – Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2004. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-12092007-
124732/pt-br.php>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

CORNACHIONE JR, E. B.; SILVA, M. Tecnologia da educação: análises envolvendo 
experimentos a distância em disciplinas de cursos de contabilidade. Contabilidade 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

14 

Vista & Revista. Belo Horizonte, v. 13, n. 1, abr./jul. 2002. Disponível em: 
<http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/contabilidadevistaerevista/article/vi
ew/189/183>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

COSTA, E. F. E-learning: conceito, vantagens, desvantagens e dificuldades na sua 
integração. Revista ESEF. Portugal, n. 1, set. 2011.  

Disponível em: <http://www.iesfafe.pt/tmp/Uploads/Publicaces%20Internas/eusbio_e-
learning_convertido0.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2014. 

EaD. Tecnologias utilizadas na educação a distância. EaD, 13 nov. 2014. Disponível 
em: <http://www.ead.com.br/ead/tecnologias-utilizadas-no-ensino-a-
distancia.html>. Acesso em: 12 dez. 2014.  

EL HAJJ, Z. S. Educação presencial e não presencial no Brasil. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE COSTOS, 10., 2007. Lyon, França. Anais... Lyon, França: 
IIC, 2007. Disponível em: <http://www.intercostos.org/documentos/El%20Hajj.pdf>. 
Acesso em: 25 nov. 2014. 

IKEDA, A. A.; CAVALHEIRO, C. Reflexões sobre as contribuições do Ensino a 
Distância. eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios. Santos, v. 1, n. 3, 
out./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/44.pdf>. Acesso em: 25 
nov. 2014. 

INEP. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopses Estatísticas da Educação Superior: Graduação. 
Brasília: INEP, 2013. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-
censosuperior-sinopse>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

INEP. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Censo de Educação Superior 2012: resumo técnico. Brasília: 
INEP, 2014. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/resumo_tecnico_cens
o_educacao_superior_2012.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

MATTHEWS, D. The origins of distance education and its use in the United States. T 
H E Journal, v. 27, n. 2, p. 54-60, Sep. 1999. 

NOSSA, V. Formação do corpo docente dos cursos de graduação em contabilidade 
no Brasil: uma análise crítica.Caderno de Estudos. São Paulo, n. 21, mai./ago. 
1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cest/n21/n21a05>. Acesso em: 13 
dez. 2014.  

REIS, L. G.; NOGUEIRA, D. R.; TARIFA, M. R. O processo de ensino da contabilidade 
de custos e gerencial: uma análise comparativa entre o ensino presencial e o ensino 
a distância.Revista ABCustos. São Leopoldo, v. 8, n. 1, jan./abr. 2013. Disponível 
em: <http://www.unisinos.br/abcustos/_pdf/240.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

SILVA, L. B.; CORNACHIONE JR., E. B. Educação a Distância e seu emprego no 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

15 

ensino contábil no Brasil. ABED, São Paulo, 25 nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/textos_ead/657/2005/11/educacao_a_di
stancia_e_seu_emprego_no_ensino_contabil_no_brasil_>. Acesso em: 25 nov. 
2014. 

SOUZA, D.; OLIVEIRA, L. H.; REZENDE, D. C. As relações entre confiança, valor e 
lealdade no contexto da Educação a Distância: um estudo de caso em uma 
Universidade Federal. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, 30., 2006. 
Salvador, BA. Anais... Salvador, BA: ANPAD, 2006. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-epqa-1564.pdf>. 
Acesso em: 25 nov. 2014. 

 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

1 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA INCLUSÃO DE 
PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA. 

 

 

 

 

 
Resumo – Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso de tecnologias 
educacionais no ensino de biologia que visem a aplicação de práticas educativas no 
ensino presencial, potencializando e/ou incluindo na modalidade EaD, atrelados aos 
conteúdos curriculares do ensino médio. A metodologia aplicada foi a entrevista, 
gravação de aula e utilização dos recursos produzidos no intuito de aplicar métodos 
diferenciados nas aulas de biologia. Com isso buscou-se uma solução tecnológica 
de aplicação dos recursos em produções diferenciadas de forma lúdica e criativa 
valorizando o ensino-aprendizagem das localidades em questão. O trabalho foi 
desenvolvido no Programa EMITEC- Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, 
com as localidades do interior da Bahia. Os resultados encontrados foram a 
dinamização das aulas de biologia, com respostas criativas e a criação de um 
potencial recurso, que visam a inclusão de aulas práticas e de campo juntamente 
com os alunos, utilizando recursos tecnológicos desde a sua criação até a 
divulgação dos resultados.    

Palavras-chave: Práticas Educativas; Biologia; Soluções Tecnológicas; EMITEC. 

 

Abstract –This paper aims to demonstrate the use of educational technologies in 
biology education aimed at implementing educational practices in the classroom 
teaching, empowering and / or including in distance education mode, tied to 
curriculum high school content. The methodology used was the interview, lecture 
recording and use of resources produced in order to apply different methods in 
biology classes. With that sought to a technological solution for the application of 
differentiated productions resources in a fun and creative way enhancing the 
teaching and learning of the localities in question. The study was conducted in 
EMITEC- Program High School with technological mediation, with the interior of 
Bahia locations. The results were the dynamics of biology classes, with creative 
responses and creating a potential resource, aimed at the inclusion of practical 
classes and field along with students using technological resources since its 
creation to dissemination of results. 

Keywords: Educational Practices; Biology; Technological solutions; Emitec. 
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Introdução 

 
Na Educação e, particularmente, na Educação em Ciências, a prática escolar 

é caracterizada como tradicional, isto é, baseada principalmente em um modelo de 
transmissão e recepção de conteúdos, afastando o aluno do processo de construção 
do conhecimento transformando-os em indivíduos incapazes de criar, de pensar 
reflexivamente, de construir conhecimentos novos e de reconstruir conhecimentos já 
sistematizados (MORAES, 2007).  

 
No cenário educacional contemporâneo, as dificuldades enfrentadas na área 

de ciências da natureza, são latentes e de toda ordem, principalmente na 
modalidade de ensino médio a distância. Portanto, uma instituição que atua com 
EaD, tem como missão, em relação à universalização da educação, fazer dessa 
modalidade um meio que proporcione aprendizagem e conhecimento sem nenhum 
prejuízo em comparação ao ensino tradicional.  

 
Em 2011 o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da 

Educação, lançou o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica- 
EMITec, que se constitui em alternativa pedagógica para atender a  três vertentes 
desafiadoras da educação baiana: a extensão territorial constituída por 417 
municípios, a carência de docentes habilitados em localidades longínquas e a  
necessidade de articular o que acontece no mundo com os acontecimentos 
regionais e locais desses espaços, com o intuito de auxiliar na construção da 
cidadania, bem como atenuar as desigualdades socioculturais no nosso Estado. 

 
A popularização da Internet iniciada no final dos anos 1990 possibilitou uma 

nova forma de ensino e aprendizagem, fazendo uso dos recursos tecnológicos, uma 
vez que o avanço proporcionado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), assim como a expansão da Internet romperam as barreiras de acesso à 
educação formal e não-formal (MOORE; KEARSLEY, 2008). Esses fenômenos 
serviram de mola propulsora para o aprimoramento das técnicas pedagógicas pelos 
docentes, visto que os educandos em constante contato com as tecnologias no seu 
cotidiano sentem-se desmotivados com  estratégias tradicionais abordadas em sala 
de aula, muitas vezes, não encontrando significado para sua vida com o que 
aprende na escola.  

 
O grande desafio do educador na contemporaneidade é tornar o ensino de 

Biologia prazeroso e instigante sendo capaz de desenvolver no aluno o saber 
científico. Segundo Krasilchik 2005, verifica-se que é unânime entre os educadores 
a consciência de que o ensino exclusivamente informativo, centrado no professor, 
está fadado ao fracasso, estabelecendo-se um clima de apatia e desinteresse, que 
impede a interação necessária ao verdadeiro aprendizado. 
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Nesse sentido, para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 

efetividade torna-se necessário a ocorrência de uma aprendizagem significativa para 
o aluno, fazendo uso de recursos que tenham uma linguagem atrativa e instigante. É 
importante que os materiais disponibilizados sejam preparados e contextualizados 
com o ambiente em que se inserem. A seleção desses recursos deve ser pensada 
em consonância com o tema que será abordado para que haja uma compatibilidade 
entre eles e facilite a aprendizagem. Desta forma, deve-se levar em consideração 
que o mais relevante é a qualidade da mensagem e não o meio utilizado para enviá-
la, mas se o meio não for adequado, a qualidade da mensagem também pode ser 
comprometida e, consequentemente, todo o processo (MOORE, 2008).  

.  
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96[1], em 

seu artigo 3º, inciso I, um dos princípios do ensino é garantir a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola. Portanto, garantir formas de 
aprendizado que motivem o aluno e que facilitem a aquisição de conhecimentos é 
também uma maneira de garantir a permanência desse aluno na escola.  

 
Os processos de ensino e aprendizagem devem ser dinâmicos e multi-

direcionais gerando a necessidade de criação de mecanismos de construção 
diferentes dos tradicionalmente utilizado nas escolas. Esses provocam uma série de 
problemas agravados na medida em que os alunos, muitas vezes, não encontram 
significado nas aulas que são obrigados a freqüentar. 

 
Neste sentido, é preciso buscar/pensar soluções tecnológicas que promovam 

o estímulo nos alunos, deixando as aulas mais motivadoras e interessantes para o 
público do Ensino Médio na maior parte das vezes, formada por adolescentes que 
vivenciam as tecnologias em outros campos da vida social, não fazendo uma relação 
com os conteúdos curriculares vistos nas escolas. 

 
O objetivo deste artigo é demonstrar as possibilidades de incluir práticas 

pedagógicas educativas no ensino de Biologia, na modalidade EaD, no currículo do 
ensino médio da educação básica, utilizando processos tecnológicos utilizados no 
Programa EMITEC.   

 
 

Educação a Distância e Ensino Médio com Intermediação Tecnológica. 
 
O Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), está 

em vigor pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, lançado em 2011, em 
substituição ao Programa Ensino Médio no Campo com Intermediação Tecnológica 
(EMC@MPO), que iniciou suas aulas com mediação tecnológica efetivamente em 
2008. O EMITEC faz parte dos programas estruturantes da SEC/BA e tem como 
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objetivo principal oportunizar jovens e adultos que, se encontram prioritariamente em 
localidades de difícil acesso, zona rural e regiões mais longínquas dos centros de 
aprendizagens tradicionais de oferta de Ensino Médio em suas proximidades, na 
Bahia.  

 
A matriz curricular bem como os conteúdos transmitidos está pautada nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) entre eles os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s – BRASIL, 1998). As aulas ao vivo ocorrem 
geralmente em escolas-polo municipais, na presença de um mediador, de maneira 
presencial, mediadas pela tecnologia à distância por meio de plataformas modernas 
de telecomunicações, que inclui possibilidades de videoconferência e acesso 
simultâneo à comunicação interativa entre usuários empregando IP (Internet 
Protocol) por satélite VSAT (Very Small Aperture Terminal), através do software 
IPTV (Internet Protocol Television). 

 
O EMITEC se constitui em uma alternativa pedagógica para atender a três 

vertentes desafiadoras da educação baiana: a extensão territorial do Estado da 
Bahia, constituído por 417 municípios, a carência de docentes habilitados em 
diferentes componentes curriculares, sobretudo em localidades da zona rural, e a 
necessidade de articular o que acontece no mundo com os acontecimentos 
regionais e locais desses espaços. Acreditamos que tais desafios podem ter, na 
educação com intermediação tecnológica, um meio auxiliar de indiscutível eficácia [i]. 
Em relação a números, segundos dados da PRODEB [ii], atualmente o EMITEC 
conta com salas instaladas em 210 localidades em 93 municípios da Bahia.  

 
Através desse ambiente é realizado o contato com os mediadores atuantes, 

acesso às aulas gravadas, material de apoio pedagógico, construído pelos 
professores de cada disciplina, bem como lista de exercícios, atividades, avaliações 
e outros suportes pedagógicos. Nele também é feito o contato dos mediadores com 
toda a equipe pedagógica e docente do programa.  

 
O ambiente é dividido em espaços pedagógicos por áreas de concentração 

relacionada ao Ensino Médio, dentre elas, na qual se objetiva este trabalho está 
relacionado ao ensino Biologia.  

As aulas, em cada disciplina, são geralmente geminadas e divididas em 
tempos pedagógicos que consiste em: exposição, produção e interação. No 
espaço de exposição é onde é transmitido o conteúdo propriamente dito [100’]; a 
produção é onde os alunos desenvolvem a atividade, constroem, e aplicam aquele 
conhecimento trabalhado na aula [25’] e por último, a interação é onde os alunos 
podem divulgar o que produziram, mostrando em tempo real, o produto oriundo da 
atividade realizada em sal [15’]. Perfazendo um total de 140 minutos de aula por 
disciplina; sobre o que é trabalhado nestes últimos tempos, é que esse trabalho 
pretende focar. 
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A metodologia utilizada para a inclusão de práticas pedagógicas foi a 
gravação de uma aula de campo realizada no Parque das Dunas, localizado na APA 
- Área de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté, no bairro de Stella Mares, 
Salvador, Bahia. 

Esta prática é comumente utilizada no Programa EMITEC, através de 
gravação de aula externa a sala de aula. Nesta prática educativa, buscou-se 
levantar questões sobre educação ambiental associada ao bioma de restinga, com 
enfoque na fauna e flora típicas da região.  

 
O Ensino de Biologia  

 
Krasilchik (2005), afirma que o trabalho escolar na maioria das vezes, 

acontece dissociado do cotidiano do aluno e se apresenta ineficiente no objetivo de 
promover uma educação científica. Esse pensamento é reafirmado pelas 
Orientações Curriculares Para o Ensino Médio quando fala que apesar de a Biologia 
fazer parte do dia-a-dia da população, o ensino dessa disciplina encontra-se tão 
distanciado da realidade que não permite à população perceber o vínculo estreito 
existente entre o que é estudado e o cotidiano. A experiência docente tem mostrado 
que apesar dos constantes avanços da ciência e das tecnologias observa-se que o 
ensino de Biologia permanece ainda, na maioria dos casos, restrito às aulas 
expositivas com mínima participação dos alunos.  

 
Em seu trabalho Cabrera (2006), fala que é importante o uso de metodologias 

alternativas que motivem a aprendizagem e que as atividades lúdicas são meios 
auxiliares que despertam o interesse dos alunos, podendo ser aplicadas em todos 
os níveis de ensino. O lúdico traz a emoção para sala de aula, um sentimento que 
favorece a formação de memórias em longo prazo, o tipo de memória necessária 
para que haja a aprendizagem significativa. O lúdico é uma importante ferramenta 
didática como força motivadora para que o aluno construa um conhecimento.  

 
No ensino de Biologia, as aulas de campo são um instrumento eficiente para 

o estabelecimento de uma nova perspectiva na relação entre o homem e a natureza. 
Trilhas interpretativas em unidades de conservação são excelentes práticas 
educativas em  que  o aluno aprende sobre a dinâmica dos ecossistemas, tornando-
o mais apto a atuar e decidir sobre os problemas ambientais e sociais da sua 
realidade. 

 
Segundo SANTOS (2002), as contribuições da aula de campo de Ciências e 

Biologia em um ambiente natural podem ser positivas na aprendizagem dos 
conceitos à medida que são um estímulo para os professores, que vêem uma 
possibilidade de inovação para seus trabalhos e assim se empenham mais na 
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orientação dos alunos. Para os alunos é importante que o professor conheça bem o 
ambiente a ser visitado e que este ambiente seja limitado, no sentido espacial e 
físico, de forma a atender os objetivos da aula. 

 
Neste trabalho, o lúdico foi utilizado para estudar a ecologia, a diversidade 

animal e vegetal bem como as interações entre os indivíduos. Esse procedimento 
despertou maior interesse por parte dos alunos sobre estes temas que muitas vezes 
é trabalhado, pelos professores de Biologia, com a finalidade de memorização de 
conceitos. Esse interesse tem como conseqüência uma real aprendizagem que pode 
modificar condutas importantes, relacionada com a Ecologia e Interação homem e 
ambiente, levando a modificações na qualidade de vida dos estudantes e de toda a 
comunidade em que ele está inserido.  

 
 
Solução Tecnológica em EaD através de Práticas Educativas: Relato do Parque 
Lagoa das Dunas 

 
A inserção da aula externa para as aulas de Biologia trouxe ótimas 

oportunidades do ponto de vista pedagógico, pois proporciona “[...] complementar, 
desenvolver e transformar as ideias, teorias e conhecimentos que os alunos trazem, 
desmistificando a distância entre o mundo da ciência e o mundo do cotidiano.” 
(SANTOS, 2011). Assim, este instrumento pedagógico transforma-se em um 
momento de grande aprendizado para o professor onde ele tem a oportunidade de 
perceber a utilização de alguns conteúdos teóricos trabalhados na disciplina, além 
de valorizar o trabalho docente. 

 
Pode-se perceber que a utilização desta ferramenta tecnológica em questão é 

uma grande oportunidade de aprendizado tanto para os estudantes quanto para os 
professores. Portanto, a aula externa torna-se um importante auxiliar para 
contextualizar os assuntos abordados nas aulas semanais ocorridas nos estúdios, 
permitindo que o aluno ultrapasse a barreira do conteúdo teórico e perceba a 
utilização daquele tema no cotidiano.  Além disso, amplia a variedade de 
metodologias utilizadas na aula, proporcionando um aprendizado significativo.    

No primeiro momento foi realizado, na entrada do Parque, a apresentação do 
local de gravação, dando importância a APA e trazendo conceitos de área, clima, 
vegetação e animais da região, levando o aluno a refletir sobre a importância da 
conservação de um bioma de restinga em área urbana. Neste aspecto, podemos 
aplicar a qualquer outro ecossistema de vivência do aluno, levando aspectos 
exploratórios, indicando a importância deste tipo de trabalho para o entendimento de 
diferentes conceitos dentro da disciplina de Biologia voltados ao currículo do ensino 
médio. 
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Durante da elaboração deste recurso tecnológico, foi sistematizado temas 
dentro do mesmo ambiente que poderão ser explorados por diferentes conteúdos 
atrelados ao currículo escolar bem como servir de agente norteador ao currículo 
flexível de cada localidade a depender do bioma da região na qual está inserido. 
Nesta gravação, subdividimos através dos seguintes conteúdos: 

A. Diversidade Animal 
 

A fauna da região pode ser trabalhada através de exposição fotográfica 
realizada pelo fotógrafo Marlon Porto, intitulada “Seres da Restinga”, foi explorado 
diferentes classes dos invertebrados através de recursos fotográficos em alta 
resolução, demonstrando de forma colorida e dinâmica alguns macroinvertebrados 
como Aranhas, Abelhas, Borboletas, dentre outros. Foi mostrado programas e 
projetos envolvendo a manipulação destes organismos em entomologia forense em  
substituição das peças vivas espetadas em exposição, que causam certa 
inquietação aos alunos da educação básica.  
 

Além dos invertebrados, foram identificados outros organismos pertencentes 
a fauna da região de restinga que são organismos adaptados a este tipo de 
ecossistema tão variado. Animais que aparecem neste local, tai comoTroquelídeos 
(beija-flores), falconiformes (Carcará, Falcão Peregrino e Carijó), estrigiformes 
(coruja buraqueira, etc), emberizídeos(sabiá-da-praia), pelicaniformes (garças) e 
espécies já conhecidas e que também são encontradas na região. A Coruja 
Buraqueira, ou Caboré, em meados de 1930, foi vítima de uma grande seca no 
Nordeste que a fez migrar para onde hoje se encontra o Parque das Dunas 
(UNIDUNAS, 2015). 

 
 

B. Diversidade Vegetal 

A vegetação característica de dunas e restinga pode ser demonstrada através 
da descrição visual do ambiente dando destaque a região como um conjunto de 
ecossistemas que  compreende comunidades vegetais  fisionomicamente distintas, 
situadas em terrenos predominantemente arenosos,  sendo divididos em  estratos 
herbáceos, arbustivas e arbóreo.  Durante esta etapa,  foi  ressaltado a  espécies 
pioneiras na sucessão ecológica, bem como chamou-se a atenção de que sua 
vegetação está adaptada à suportar altas temperaturas, salinidade, dessecação e 
baixa disponibilidade de nutrientes no solo, sendo assim, constituída de arbustos 
que se tornam cada vez mais altos à medida que se aproximam da encosta. Foi 
destacada a importância da vegetação de restinga que serve de filtros para a 
diminuição da salinidade que avançaria para o centro da cidade. 
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C. Conservação e Impactos Ambientais 

A biodiversidade encontrada no Parque das Dunas é única em Salvador e 
Região Metropolitana. Abrigamos 12 lagoas, algumas perenes, mas de água potável 
e repletas de indícios científicos de que aqui ocorre de fato uma filtragem da 
poluição advinda das grandes cidades. A biodiversidade encontrada aqui é 
fundamental para manter o equilíbrio ecológico e o nível de conservação da área. 
“Conhecer para preservar”, este é o lema do Parque das Dunas. Toda a fauna pode 
ser contemplada durante uma das trilhas interpretativas sob a tutela de monitores e 
guardas ambientais treinados e capacitados para lecionar sobre dunas, lagoas e 
restinga e suas características. 

 
Estes ecossistemas têm sido historicamente substituídos por ocupações 

humanas desde a descoberta do Brasil, sendo, consequentemente, um dos 
ecossistemas mais ameaçados no nosso país. Ainda, outras pressões causadas 
pela ação humana incluem: remoção do substrato arenoso para construção, 
destruição da vegetação por ação de veículos, remoção de espécies vegetais 
nativas, presença de animais exóticos (como gado, cães, gatos e pombas) que 
acabam por predar as espécies nativas, lixo, desmatamento, entre outros. Devido à 
perda do habitat, o lagartinho-de-Abaeté se encontra listada no Livro Vermelho de 
Espécies Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente, sob o status de 
“ameaçada de extinção”. 

 
 

D. Interações Ecológicas e o Parque das Dunas 

Estamos inseridos em uma zona de crescente urbanização, localizados atrás 
do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, rodeados pelo crescimento desordenado de 
Salvador e Lauro de Freitas, o que torna o Parque das Dunas o único local 
preservado do nosso meio ambiente do Ecossistema de Lagoas, Dunas e Restinga 
de Salvador. Protegemos uma biodiversidade ameaçada verdadeiramente de 
extinção, como é o caso do lagartinho Ameivulaabaetensis (Dias, Rocha &Vrcibradic, 
2002), que está no livro vermelho dos animais ameaçados de extinção. 

 
Nesta etapa da aula, foi demonstrou-se o ambiente lacustre do Parque 

através da descrição da vegetação aquática que compõe uma das lagoas do 
Parque. Foi possível ver plantas aquáticas como a vitória-régia, e também a 
vegetação ciliar da lagoa devidamente conservada. Ressaltou-se a importância do 
ambiente lacustre para o equilíbrio do ecossistema estudado. 

 
Através de entrevista com Jorge Santana, idealizador do Parque foi possível, 

extrair essas informações que servem base estrutuiradora para o desenvolvimento 
deste trabalho.  De acordo com o coordenador entrevistado, o parque  das Dunas  é 
um laboratório vivo, com trilhas ecológicas. O parque possui espécies endêmicas da 
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flora típica do ambiente de dunas e restingas, sendo possível encontrar a espécie 
rara da orquídea palhaço. O parque ajuda na manutenção da qualidade de vida na 
cidade, uma vez que funciona como barreira térmica, absorvendo o sal e limpando o 
ar que segue em direção ao centro da cidade. O lugar é de grande importância para 
o meio ambiente por ser o último manancial urbano do ecossistema de dunas e 
restingas no país.  

 
O projeto Parque das Dunas consiste em um complexo ambiental baseado na 

sustentabilidade, voltado para a educação ambiental e ecoturismo. Há vários anos 
ocorre a visitação de instituições de ensino, associações, ONGs nacionais e 
internacionais, o que ressalta a importância da área como proteção e conservação 
deste ecossistema. 

 
 

 
Considerações Finais 

 
Diante dos resultados apresentados, em turmas do ensino médio com 

intermediação tecnológica, demonstra-se que uma solução possível para despertar o 
interesse dos alunos, está na inovação e diversificação das práticas escolares. Estas 
deixariam de ser centradas em ações rotineiras e conteudistas, e utilizariam 
estratégias motivadoras e lúdicas que valorizem o saber científico, convidando o 
estudante a buscar mais informações além daquelas apresentadas em sala de aula, 
motivando assim o uso de aulas práticas, aqui compreendidas como práticas 
educativas.  

 
Sendo assim, os relatos aqui apresentados são relevantes como mecanismo 

de promoção do conhecimento e solução tecnológica, como também de desenvolver 
práticas em Biologia. Sabendo-se da importância da aprendizagem significativa para 
a educação básica, percebe-se a relevância do trabalho descrito, não apenas como 
estratégia de diversificação das aulas, mas como uma ferramenta de educação para, 
atingindo os alunos, levando-o a atuar como agente multiplicador dessa ação dentro 
da sua comunidade, propiciando um aprendizado significativo, revelando mais uma 
ação eficaz para a garantia do exercício pleno para a efetiva cidadania.  
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Resumo – Há 20 anos a internet deixou de ser prerrogativa das universidades e do setor 

privado para se tornar de acesso público no Brasil. Nos dias atuais esse conjunto de redes 
interligadas, de abrangência mundial possibilita profundas transformações, principalmente 
através dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, que potencializaram a educação 
à distância. Nesse contexto a educação modifica-se e surgem novas estratégias de ação, 
que giram em torno dos computadores ligados a internet e aplicativos para funções 
específicas. Diante dessas circunstâncias é possível a instituição de ensino dialogar de 
forma colaborativa e formar redes de cooperação e compartilhamento de conhecimento. 
Nesse sentido, o artigo sobre a colaboração entre instituições de ensino na EAD discutirá as 
possibilidades e potencialidades de diálogos que existem entre pesquisadores, gestores, 
professores e agencias de fomento, que produzem e desenvolvem estratégias de ação 
utilizadas nas áreas tecnológica, cultural, social e educacional em Salvador, na Bahia e 
Brasil 

Palavras-chave: Educação, Tecnologia da Informação, Aprendizagem, Colaboração, 
Cooperação. 

Abstract – For 20 years the internet no longer the preserve of universities and the private 

sector to become publicly available in Brazil. Nowadays this set of interconnected networks 
world-wide enables profound changes, mainly through virtual environments for teaching and 
learning, which have worsened the distance education. In this context education modified 
and there are new action strategies that revolve around computers connected to the Internet 
and applications for specific functions. Given these circumstances it is possible the 
educational institution dialogue collaboratively and form networks of cooperation and 
knowledge sharing. In this sense, the article about the purposeful of a study on the 
cooperation between educational institutions in the EAD will discuss the possibilities and 
dialogues potential that exist between researchers, managers, teachers and funding 
agencies that produce and develop action strategies used in areas technological, cultural, 
social and educational in Salvador, Bahia and Brazil. 

Keywords: Education, Information Technology, Learning, Collaboration, Cooperation.. 
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Introdução 
 

A educação realizada através de computadores ligados a internet, constitui na 
contemporaneidade um dos grandes avanços da Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), nos últimos anos temos observado, que a informação passou a 
ser elemento-chave e sua disponibilidade tem crescido de maneira marcante. Tal é 
sua importância que o acesso à informação tornou-se indicador incontestável da 
sociedade e hoje o conhecimento das TICs são definidores de algumas das 
competências profissionais, eficiência e qualidade de diversos segmentos 
profissionais, inclusive a educação. Para tanto, (CASTELLS, 1999) afirma que as 
sociedades evoluem e se transformam na interação entre cultura, economia, política 
e tecnologia. Ainda Segundo o autor, o que é distinto em nosso período histórico é 
um novo paradigma tecnológico desencadeado pela revolução da tecnologia da 
informação. 

Segundo a (UNESCO, 1996) aprender a viver junto e trabalhar 
cooperativamente precisam ser um dos pilares da Educação no século XXI. O 
relatório destaca ainda que estamos diante de uma sociedade cada vez mais 
complexa, globalizada e interdependente e atualmente existe uma grande demanda 
de empreendimentos cooperativos em múltiplos níveis. As pesquisas sobre trabalho 
colaborativo evidenciam que a colaboração não deve ser imposta, mas acontecer 
naturalmente, entretanto para que haja uma educação de qualidade, que 
potencialize a colaboração, se faz necessárias mudanças profundas nos sistemas 
educacionais e na aprendizagem escolar, o formato da escola não privilegia 
autonomia e escuta dos alunos, consequentemente a participação e colaboração 
ficam comprometidas, apesar dessas discussões serem essenciais para a educação 
queremos destacar, que existem inúmeros teóricos que discutem as teorias da 
aprendizagem, entre eles destacamos a aprendizagem construtivista na formação da 
inteligência dos sujeitos defendida por (PIAGET, 1975), aprendizagem do tempo, 
espaço e cultura construídos dialeticamente com os meios nos quais os sujeitos 
estão inseridos, discutida por (VYGOTSKY, 1989), articulação dos conhecimentos 
prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam construir estruturas mentais 
utilizando, essas informações como  meio, mapas conceituais que permitem 
descobrir e redescobrir, uma aprendizagem significativa, discutida (AUSUBEL, 1982) 
apesar das diversas concepções de aprendizagem possuir importância significativa 
para entendermos os processos educativos que ocorrem dentro e fora da 
escola/universidade/empresas, nosso objetivo é discutir o processo de colaboração 
dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem e não nos aprofundar nas diversas 
teorias da aprendizagem. Nesse sentido queremos discutir o que pode ser feito para 
transformar alunos descontextualizados, em alunos inovadores, que transformam 
uma simples ideia em soluções inovadoras para a nossa sociedade; professores 
desmotivados, em professores estimuladores para realizar intervenções e 
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orientações capazes de transformar a realidade cotidiana dos alunos e das 
comunidades; gestores despreparados, em gestores comprometidos com projetos 
inovadores e competitivos.  

Para a educação a distância avançar acreditamos que faz-se  necessário 
aproximações, diálogos, escutas, ou seja, envolver todos os atores sociais (alunos, 
professores, gestores, comunidades, empresas) que fazem parte desse processo, 
pois esses sujeitos estão no mesmo campo de batalha, mas não conseguem se 
organizar com eficiência para vencer a mesma. Nesse sentido a criação de uma 
rede de colaboração entre instituições e sujeitos envolvidos contribuirá para 
solucionar diversos impasses. 

Apensar da visão otimista/desafiadora de muitos pesquisadores da área de 
educação, que vislumbram propostas baseadas na cooperação, autonomia e 
colaboração, para alguns professores que estão em contato direto com os alunos em 
sala, o aluno ainda é representado como: limitado, desarticulado e incapaz de 
encontrar soluções que façam diferença na sociedade. Para esse professor, essa 
mudança parece um desafio, praticamente impossível de ser alcançado. Para 
transformar essa visão que alguns professores possuem, se faz necessário uma 
formação mais ampla, humana e colaborativa, para que estimulem a aquisição de 
outras competências, que o ensino tradicional não consegue perceber. Essa 
transformação poderá ser obtida através da colaboração, compartilhamento e 
cooperação, que está presente em diversas comunidades de desenvolvimento do 
mundo contemporâneo, os hackers.  

Nesse sentido, estudo busca criar uma plataforma de diálogos e 
aproximações, agregando pesquisadores, professores, artistas, designers, 
profissionais liberais, educadores e alunos, que estejam interessados em contribuir 
para o desenvolvimento local e regional de uma rede de colaboração de produções 
nas áreas da tecnologia da informação e comunicação, fazendo uma interseção da 
ética hacker com a educação. Para além desses objetivos a pesquisa buscará 
identificar, como as aprendizagens colaborativas presentes na ética hacker podem 
ser apropriadas pelas instituições de ensino de Salvador. Segundo, (HIMANEN, 
2001, p.137).  

“Hackers se definem como as pessoas que se dedicam a programadores 
tão apaixonado e como dever para compartilhar informações e desenvolver 
software livre. Segundo o autor não devemos confundi-los com os usuários 
destrutivos cujo objetivo é criar vírus e Introduzir em outros sistemas. Um 
hacker é um especialista ou entusiasta de qualquer natureza que possam 
envolver ou não para a computação. Neste sentido, a ética hacker é um 
desafio moral para a ética protestante do trabalho, como Max Weber 
descreveu em seu clássico, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 
que é baseado no trabalho diligente, a aceitação de rotina, o valor de 
dinheiro e preocupação com o resultado. Confrontando esta moralidade, a 
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ética do trabalho para o hacker é baseado no valor da criatividade, paixão e 
liberdade. O dinheiro deixa de ser um valor em si mesmo e o benefício é 
estimado em alvos: como o valor social e de acesso gratuito, transparência 
e abertura”. 

Apesar do Plano Nacional de Educação (PNE) criado em 2014 estabelecer 
normas e regulamentar as responsabilidades dos municípios, das unidades da 
federação e da União. Sabemos que pouco tem sido feito para o estabelecimento de 
um regime de colaboração entre essas partes, nesse sentido se faz necessário, que 
as diversas unidades federativas, dialoguem e criem redes de cooperação, 
colaboração e compartilhamento no sentido de desenvolver pesquisas, ações e 
engajamento de setores estratégicos da educação, para ajuda-los a solucionar os 
diversos problemas.  

A relevância dessa discussão, se da pelo fato de não existir um plano de ação 
efetivo entre Governo Federal, estadual e municipal, quando se trata das tecnologias 
da informação e comunicação para a formação de estudantes, professores e 
gestores na cidade de Salvador. O estabelecimento desse sistema não parece ser 
simples – e deverá envolver varias etapas, entre elas debates/diálogos com a 
universidade, comunidade, sociedade civil, políticos, entretanto temos consciência 
que sem esse regime de colaboração/cooperação pouco iremos avançar no que diz 
respeito às metas estabelecidas para a educação, em 2020. 

 
Colaboração Contemporânea da Ética Hacker 
 

Nos dias atuais debates em torno das TICs são frequentes, (DRUCKER, 
2000) afirma que nos próximos anos as escolas e universidades sofrerão mudanças 
e inovações mais drásticas que nos seus últimos trezentos anos quando se 
organizaram em torno da mídia impressa. As novas tecnologias de informação e 
comunicação, a informática e a telemática, a perspectiva da aprendizagem contínua, 
ou seja, da "life long learning", têm criado novas demandas sociais, exigindo das 
organizações respostas inovadoras, uma vez que as soluções antigas já não se 
mostram suficientes e adequadas. No contexto contemporâneo fala-se na 
colaboração em diversos setores: escrita colaborativa, jornalismo colaborativo, 
cinema colaborativo e arte colaborativa, música colaborativa, educação colaborativa. 
Parece que estamos vivendo uma era da colaboração, onde o trabalho individualista, 
fragmentado, especializado e isolado está sendo substituído pelo trabalho em 
equipe, em quase todas as profissões, o individualismo perde espaço para o 
trabalho colaborativo.  

O capitalismo, fundado nos ideais liberais de igualdade de direitos, de 
liberdade individual e de propriedade privada, que priorizava a competição entre 
indivíduos, corporações e nações como um dos princípios-base de sua sustentação 
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e desenvolvimento, atravessa um momento de profundas mudanças na sua 
estrutura organizacional, pois as qualidades antes admiradas passam a 
questionadas e novos modelos de gerenciamento passam a fazer parte das 
qualidades que as empresas, escolas, indústrias e instituições de pesquisas 
procuram. Percebe-se que, no século XXI, saber trabalhar em equipe torna-se uma 
das principais exigências para aqueles que desejam ingressar e manter-se no 
mercado de trabalho.Apesar das discussões em torno do trabalho colaborativo ter 
ganho destaque no final do século XX, com os autores (CASTELLS, 1999), (MASI, 
1999), (PRETTO, 2010).  

Os primeiros estudos sobre o trabalho em equipe foram realizados em 1949 
por pesquisadores do Tavistock Institute For Social Research de Londres, entretanto 
as exigências no desenvolvimento de novas competências para aprender 
colaborativamente e para trabalhar em equipe situam-se no contexto mais amplo das 
mudanças no mundo das organizações e do trabalho, na transição para a chamada 
sociedade pós-moderna ou pós-industrial. 

Nesse contexto contemporâneo, as contribuições conceituais de (LEVY, 
1996) nos remetem a pensar sobre a força da coletividade, que é uma das marcas 
dessa etapa de transição de uma “humanidade linear” para uma “humanidade 
cibernética” das inteligências coletivas, no entanto coletividade ganha corpo, de 
forma mais efetiva no momento, que surgem grupos de sujeitos, conhecidos como 
hackers que estavam dispostos a utilizar sua inteligência, criatividade, inovação, 
para o bem comum e criaram o PC, Internet e sistema operacionais de computador 
totalmente livre, como Linux, para ser utilizado gratuitamente por qualquer sujeito, 
além disso, eles conseguiram criar uma rede mundial de colaboradores, que 
desenvolvem soluções gratuitas, para o compartilhamento de informação e 
defendem a liberdade total da rede mundial de computadores. 

 A ética hacker em certa medida diverge dos modelos da academia, os dois 
pesquisam e desenvolvem tecnologia e conhecimento, no entanto os hacker 
compartilham as informações para que o conhecimento adquirido seja desenvolvido, 
utilizado, verificado e transformado. Apesar dessas divergências da publicação dos 
resultados e aproximações da academia com a sociedade civil organizada, já 
existem avanços e um crescimento significativo da cultura do compartilhamento 
dentro das universidades, realizados por grupos de pesquisa que subvertem essa 
ordem tradicional. Segundo (PRETTO, 2010) esta perspectiva de colaboração 
hacker na produção de conhecimento é importante para a educação e isso se dá a 
partir de um movimento de constituição de redes de relacionamento, tecnológicas ou 
não. Um desses movimentos é a adoção por diversas instituições ligadas à 
educação, ciência e cultura das revistas abertas, livres para o acesso de todos. 
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Essa forma colaborativa de produção de conhecimento rompe alguns 
paradigmas da sociedade capitalista. Como alguém pode trabalhar no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas e compartilhar gratuitamente esse 
conhecimento na rede mundial de computadores? Em pleno século XXI, onde as 
práticas capitalistas ainda predominam. "O motivo que leva os hackers do Linux a 
entrar em ação é que eles acham isso interessante e gostam de compartilhar suas 
descobertas com outras pessoas" (HIMANEN, 2001, p.16). 

As motivações desses "trabalhadores" são as mais variadas possíveis, 
buscam a valorização social, gostam do que fazem e valorizam o seu trabalho, ou 
seja, ser hacker é "entreter-se com o próprio trabalho" Segundo (HIMANEN, 2001) a 
ética hacker definida por um conjunto de conceitos filosóficos e condutas que 
orientam a prática do grupo, e mesmo que não exista um consenso absoluto sobre 
este código ético, pode-se reconhecer princípios norteadores de uma comunidade 
específica dentro do ciberespaço, cujas ações repercutem fora desse território. 

Colaboração entre Instituições de Ensino de Salvador 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) A 
cidade de Salvador da Bahia ocupa a terceira posição do ranking das cidades mais 
populosas do Brasil. É umas das principais das capitais do país e umas das maiores 
economias do nordeste brasileiro, mas nos últimos anos outras cidades, como 
Recife conseguiram organizar-se colaborativamente nos segmentos de 
desenvolvimento e pesquisa nas áreas de tecnologias da informação e 
comunicação. Um exemplo desse avanço é o Porto Digital, que possui uma grande 
rede de colaboração entre: governo federal, estadual e municipal e iniciativa privada. 

Atualmente existe uma grande carência, no que se refere a construção 
colaborativa de projetos no setor das tecnologias da informação e comunicação, no 
Estado da Bahia. Por outro lado existem inúmeros projetos nas áreas de tecnologia 
da informação e comunicação acontecendo simultaneamente, na cidade de 
Salvador, que não articulam-se entre si. Destacamos o projeto do Governo Federal, 
conhecido como UCA – um computador por aluno; num contexto mais amplo temos 
o Parque Tecnológico, que tem objetivo de agregar pesquisa, desenvolvimento e 
formação de profissionais em setores estratégicos: biotecnologia, saúde, tecnologia 
da informação e da comunicação, energia e engenharias. Como podemos perceber 
existem inúmeros projetos acontecendo simultaneamente. Para atingir essa 
condição de colaboração da ética hacker, o sistema educacional necessita de 
profundas mudanças e necessita de uma série de ações estratégicas para romper 
com a lógica individualista e tradicional, que ainda impera na educação e nessas 
instituições.  
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Sabemos, que existem diálogos, mas não são suficientes, para gerar uma 
rede de colaboração efetiva, entre essas instituições, por outro lado, as 
universidades poderiam servir de ponte entre esses projetos, mas raras as 
pesquisas que conseguem dar esse salto qualitativo e alcançam essa etapa, de 
promoção de princípios de liberdade e colaboração do conhecimento. 

Na contemporaneidade, as tecnologias da informação permitem nossa 
aproximação a culturas e realidades muito diversas à nossa, ao mesmo tempo em 
que favorecem o surgimento e a ampliação de novas formas de interação nas 
múltiplas dimensões de nossas vidas – psicológica, histórica, social, biológica, 
tecnológica. (FULLAN, 2009) chama atenção para o valor da cooperação na criação 
de significados compartilhados. Segundo ele, culturas cooperativas convertem o 
conhecimento tácito em conhecimento compartilhado por meio da interação. O autor 
aponta diversos estudos mostrando que as escolas mais inovadoras e propensas à 
mudança são aquelas que desenvolvem culturas cooperativas, quando efetivamente 
acontecer essa rede de colaboração iremos identificar as repercussões em, pelo 
menos, cinco  instâncias: na gestão educacional, trabalho docente, currículo escolar; 
metodologias de desenvolvimento e processos de formação de mão de obra 
qualificada formal ou não. 
 
Os Desafios da EAD e a Colaboração de Comunidades no Desenvolvimento da 
Aprendizagem  

Com os avanços das TICs fica mais evidente a necessidade de pessoas que 
almejam fazer o melhor uso da Internet nas pequenas e grandes instituições de 
ensino. Nessa direção a colaboração de comunidades deverá ser propositiva para o 
equilíbrio entre a aquisição de competências necessárias e a compreensão profunda 
de certos domínios de conhecimento que surge quase que momentaneamente com 
a evolução (MORAN, 2004).  

O Moodle plataforma livre que possibilita a criação de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) tem seu projeto em andamento graças aos trabalhos 
colaborativos que reúne programadores e desenvolvedores de software livre de todo 
o mundo. 

A Educação a distância (EAD) no Brasil ainda enfrenta desafios, 
principalmente na construção de cursos que deem interatividade e possibilite alunos, 
professores e parceiros na construção do conhecimento. O que temos percebido é 
que, na maioria das vezes, as tecnologias digitais são tratadas como meras 
ferramentas auxiliares dos processos educacionais (PRETTO, 2000). No entanto as 
comunidades e os desenvolvedores contribuíram na construção das tecnologias e as 
transformou completamente, de um meio meramente receptor de informações para 
um meio de expressão de ideias e de manifestação da pluralidade e de cidadania.  
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As TICs podem ser utilizada, principalmente de forma combinada para atrair o 
individuo pela espontaneidade e motivação dentro do contexto da aprendizagem? 
Essa é umas das questões que pode obter as respostas através dos cases de 
sucesso. O Duolingo um site de ensino de idiomas gratuito com grade adesão de 
usuários, é um desses casos de sucesso que pode ser referência de uma tecnologia 
gratuita e colaborativa que facilita a aprendizagem, a construção desse site baseou-
se em novas possibilidades como o processo de obtenção de serviços, ideias ou 
conteúdo mediante a solicitação de contribuições de um grande grupo de pessoas e, 
principalmente de comunidades online. 

Com o progresso da Tecnologia da Informação e Comunicação, e upgrade 
das plataformas web a construção dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem pode 
ser feito por processo colaborativo com aplicações que suportam um espaço de 
divisão do conhecimento, interação e comunicação (MAXIMIANO, 2014). Para tal 
desenvolvimento os profissionais potencialmente interessados no projeto se 
organizam de maneira estruturada na colaboração operativa definida por uma 
comunidade. Ainda segundo o autor uma organização pode observar nas 
comunidades as melhores práticas para cada uma das áreas funcionais, adaptando 
suas tarefas e procedimentos de acordo com a conduta destas comunidades. 

Metodologia 

 A preocupação com a técnica e o rigor cientifico, atingiu maior evidencia no 
final do século XVIII e início do XIX quando o método cientificista foi criado e 
inicialmente aplicado nas investigações das ciências da natureza, como a 
matemática e, posteriormente nas pesquisas sociológicas, antropológicas e 
históricas. Assim, o estudo irá apropriar-se da pesquisa teórica e de síntese 
descritiva da literatura, quanto aos meios de investigação de método de revisão 
bibliográfica sistêmica, mas essa abordagem não será de forma nenhuma uma 
camisa de força, pois entendemos que a adesão a algum tipo de método está na 
quase sempre relacionada ou filiada a alguma escola teórica, consideramos aqui, a 
noção de ruptura com o “monoteísmo metodológico” no qual (BOURDIEU, 2002) faz 
referência, ou seja, não é descartada a possibilidade da combinação de diferentes 
métodos no decorrer da pesquisa.  

 Considerando que, para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a 
uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é 
evidente. Nada é gratuito, Tudo é construído (BACHELARD, 1996). Dessa forma, 
entendemos que as perguntas são primordiais não só no sentido de originar 
pesquisas, mas, no sentido de guiar uma investigação, de construir conhecimentos e 
construir também os objetos desse conhecimento. Assim, os pressupostos teórico-
metodológicos propostos neste trabalho buscarão referencias no contexto dos 
documentos legais, teóricos da área de ensino e aprendizagem, programas da área 
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tecnologia, ética hacker, colaboração, entre outros textos a fim de compreender a 
lógica presente nos curso EAD, para discutir ações que possam sair do plano teórico 
e criar uma rede de colaboração entre as instituições de ensino a distância na 
cidade de Salvador da Bahia.  

 
Considerações Finais 
 

Os avanços tecnológicos e as transformações, que estão acontecendo no 
Brasil e no mundo impõe aos sujeitos a necessidade de reconfiguração da tradição 
em todos os seus níveis e espaços sociais, principalmente na educação. A 
globalização amplia tanto as oportunidades quanto as incertezas/perigos, enquanto, 
algumas ocupações se tornam obsoletas, novas atividades profissionais surgem e 
outros são redefinidos a partir de demandas recém-criadas pelas novas tecnologias. 
Essa insegurança é sentida por todos os indivíduos que vivem nesse novo momento 
histórico, principalmente por nós educadores. Além dessas questões, as instituições 
de ensino como um todo possuem dois grandes desafios: lidar com uma geração de 
alunos, que já dominam as TICs e criar estratégias, recursos que incentivem e 
melhorem a qualidade do ensino e da aprendizagem, para prepará-los para o 
mercado de trabalho. 

Nesse contexto, a incorporação dos computadores a educação não pode ser 
mera repetição dos tradicionais cursos e aulas, para avançarmos satisfatoriamente, 
as iniciativas não devem partir única e exclusivamente do professor, mas partir da 
sociedade civil, políticos envolvidos com a qualidade da educação, projetos de 
pesquisa, grupos de desenvolvimento, ou seja, a construção de uma rede 
colaborativa em torno da educação com uma mentalidade semelhante aos hackers.  

Este estudo, propôs dialogar com esse objeto, no decorrer da escrita 
percebemos que ainda existem muitos aspectos a serem investigados, contudo 
reiteramos que indiferente de outros trabalhos as omissões certamente ocorreram 
neste estudo, o processo de construção de um trabalho acadêmico nunca está 
totalmente completo. Nesse sentido toda critica construtiva é bem vinda. 
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Resumo – O objetivo da pesquisa é avaliar quais são os recursos digitais escolhidos 
pelos professores de nível superior participantes da Formação para Docência integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação (DTIC) entre 2011 e 2015 
em sua ação docente comparativamente àqueles que são escolhidos para uso cotidiano, com o intuito de desenvolver design instrucional de formações de 
professores que contemplem a integração entre Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e docência. Considerando-se que os docentes apresentam dificuldades na integração entre recursos digitais e docência, participaram da 
pesquisa quantitativa Survey, 272 docentes vinculados à Formação DTIC da Universidade Federal do Ceará (UFC). A coleta de dados utilizou como instrumento 
um questionário aplicado com os docentes no início da Formação DTIC durante seis edições. Foram definidas três variáveis nominais: familiaridade dos docentes com as TDIC, ferramentas digitais utilizadas no cotidiano e ferramentas digitais utilizadas na 
docência. As frequências absolutas foram comparadas e analisadas segundo referencial teórico previamente definido. Constatou-se que os docentes utilizam 
ferramentas de busca em ambos os contextos, mas existem discrepâncias do tipo de ferramenta digital utilizada no contexto do cotidiano e da docência. 
Palavras-chave: TDIC. Formação Docente. EaD.   
Abstract – The goal of the research is to evaluate what the digital resources selected by higher-level teachers participating in the “Formação para Docência integrada às 
Tecnologias da Informação e Comunicação (DTIC)” between 2011 and 2015 in their teaching activities compared to those who are chosen for everyday use, with the 
purpose of develop instructional design training for teachers that include the integration between Information and Communication Digital Technology and teaching. Considering that teachers have difficulties in integrating digital resources 
and teaching, participated in the quantitative survey, 272 teachers connected to the “Formação DTIC” of the Universidade Federal do Ceará (UFC)”.  Data collection used 
as an instrument a questionnaire applied to teachers in the early “Formação DTIC” for six issues. Three nominal variables were defined: familiarity of teachers with ICDT, digital tools used in daily life and digital tools used in teaching. The absolute 
frequencies were compared and analyzed according to previously defined theoretical referential. It was found that teachers use search tools in both contexts, but there are discrepancies digital tool type used in the everyday context and teaching. 
Keywords: ICDT. Teaching Formation. Distance Education. 
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Introdução  
A formação de docentes para uso das TDIC está relacionada a intelectuais de áreas distintas e diversas que se integram para compor seu escopo de conhecimentos. 
Posteriormente, estes saberes serão colocados em movimento para fundamentarem 
ideias e ideais de formação. Esses atores são identificados como profissionais 
especialistas em didáticas e metodologias, no uso de tecnologias, filosofia da 
tecnologia e outras meta-áreas integradas à construção do docente e da docência.  

O homem contemporâneo está imbricado na tecnologia por ele mesmo 
desenvolvida. Logo, pode-se inferir que a própria evolução do homem está 
profundamente relacionada com o desenvolvimento das mais diversas formas de 
tecnologias. Contudo, essa relação entre a tecnologia e a evolução humana não é um 
caminho óbvio e hegemônico. Em 1749, a Academia de Dijon (França) propôs como 
tema de ensaio o questionamento sobre o tema de que as artes e as ciências 
melhoravam de verdade as vidas das pessoas. Rousseau argumentou que não, a 
tecnologia não desempenhava papel nessa questão (Mitcham; Mackey, 2004).  

Sabendo-se da influência de Rousseau na educação, principalmente quando se trata de educação no Brasil, tem-se indícios sobre a compreensão histórica das 
dificuldades e reticências do docente em se apropriar destes artefatos técnicos e 
tecnológicos quando se trata de integrá-los à sala de aula. Não é sem raízes que a 
docência é considerada uma atividade inspiracional. O professor se assemelha a um 
“sacerdote que deve tomar conta se seu rebanho” e este, o rebanho, deve obedecer 
sem questionamentos radicais às ordens do seu “pastor” intelectual reconhecido como 
tal pelos aprendizes. 

O século XIX, com a dominação do homo faber em relação ao homo sapiens 
também denota a influência do uso de ferramentas tecnológicas na coletividade em 
relação à evolução do homem, da própria sociedade e das relações. Ao mesmo tempo 
que a tecnologia é mantida fora dos círculos da docência, com exceção ao uso de 
artefatos tecnológicos para demonstração de experiências, consolidando o fazer em 
detrimento da reflexão, principalmente quanto ao uso da tecnologia. Essa ênfase no faber, quando refletida sobre o docente, tende a levar este profissional a se distanciar 
da compreensão de si como sujeito múltiplo, técnico e inspirado, fazendo com que 
sua atuação se dê em plena equalização com o seu “eu pessoal” e não com as 
necessidades técnicas de sua profissão. 

O docente e a profissão da docência também estariam fortemente relacionados com a tecnologia na medida que este ofício envolve a troca de ensinamentos e 
aprendizagens (saberes) com o outro, significando a inclusão de técnicas 
contemporâneas de comunicação, da compreensão do contexto social em que estes 
saberes estão sendo trabalhados, das influências de mercado sobre os 
conhecimentos, da não neutralidade das construções de conhecimento, da 
governamentalidade sobre os sujeitos e da tecnologia disponível na sociedade, para 
citar apenas alguns aspectos que interferem no conhecimento que se propõe ao 
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sujeitos em formação, os alunos.  
As micropolíticas praticadas nas instituições de ensino, em diversos níveis, 

denotam uma falta de consolidação de orientações burocráticas e políticas 
educacionais que possibilitem a mudança e a integração da técnica e das TDIC no 
estudo e na prática dos docentes. Por outro lado, os próprios profissionais docentes 
não encontram sentido para mudar sua forma didático-metodológica e nem de assumir 
a ação docente como um ato técnico profissional.  

Considerando-se que a formação cultural dos profissionais que trabalham com docência esteja pautada na aula expositiva, no uso de tecnologias não-digitais e nas 
comunicações presenciais, quais são os recursos digitais que os docentes de nível 
superior escolhem para trabalhar conhecimentos específicos com seus discentes em 
contextos presenciais ou a distância? 

Esse tipo de investigação tem auxiliado no desenvolvimento de cursos de 
formação de professores ofertados na modalidade a distância e semipresencial pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Conhecer as preferências dos professores e 
as lacunas de uso de determinados recursos digitais na docência comumente 
utilizados em suas vidas pessoais e em seu cotidiano, tem auxiliado no 
desenvolvimento do design instrucional de diferentes formações, sobretudo na 
Formação para Docência integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação 
(Formação DTIC). 

A Formação DTIC é ofertada a todos os professores da Universidade Federal 
do Ceará que desejam aprofundar seus conhecimentos acerca da integração entre TDIC e docência, sobretudo, para os professores que ingressam na Universidade e 
se encontram na fase de estágio probatório. Desde 2011, a Formação era ofertada 
anualmente, passando em 2014 a ser ofertada semestralmente. Até 2015.1 foram 
realizadas, portanto, seis (6) edições. 

O objetivo deste trabalho é avaliar quais são os recursos digitais escolhidos 
pelos professores de nível superior participantes da Formação DTIC entre 2011 e 
2015 em sua ação docente comparativamente àqueles que são escolhidos para uso 
cotidiano, com o intuito de desenvolver design instrucional de formações de 
professores na modalidade a distância que contemplem a integração entre TDIC e 
docência. 

A pesquisa de caráter quantitativo adota como metodologia o survey descritivo 
e longitudinal mediante coleta de dados realizada a partir de questionário de 
sondagem aplicado com 272 docentes da UFC. A análise de dados acontece com a 
comparação de frequências absolutas de três (3) variáveis nominais: familiaridade dos 
docentes com as TDIC, ferramentas digitais utilizadas no cotidiano e ferramentas 
digitais utilizadas na docência com justificativas baseadas em referencial pautado nas 
perspectivas da Filosofia da Diferença e Tecnologia.  
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A relação entre Tecnologia Digital e Docência 
Na contemporaneidade, a tecnologia está integrada na sociedade e no exercício 
profissional. Ellul (2004) assevera que a técnica está imbricada no entorno social 
alterando significativamente as relações entre as pessoas. É de se esperar que estas 
alterações também influenciem as conexões entre os docentes e a prática docente alterando o faber na sala de aula. 

Existe uma consciência geral dos impactos causados pela matemática, física, 
biologia e química na produção de tecnologias, proporcionando o crescimento e 
consolidação das ciências experimentais que se integram em diversos campos do 
saber, entre eles a inteligência computacional e a comunicação instantânea global 
(Mumford, 2004). As tecnologias proporcionam através de artefatos tecnológicos a 
possibilidade de novas leituras da realidade concreta, oferecendo acessos a estas 
ciências, promovendo novas descobertas e retroalimentando os campos de saber. 
Logo, as tecnologias se tornam essenciais para a ciência e esta, para a primeira. 

Nas universidades, os produtores de ciência dividem seu tempo com a 
docência atuando diretamente na formação de discentes. Esta integração entre 
docentes, discentes, práticas docentes e tecnologia deveria se estabelecer por meio 
de conexões fluentes entre os campos, mas não se percebe esta ligação de forma tão 
clara entre a tecnologia e a prática docente. A inclusão dos artefatos tecnológicos é 
historicamente mais tímida na docência do que em outras atividades técnicas profissionais, revelando uma estagnação do faber docente que tende a praticar uma 
apropriação artesanal destes produtos tecnológicos. Papert (1994) sugere essa perspectiva quando exemplifica a relação de um professor de séculos anteriores com 
a sala de aula contemporânea, revelando perfeito reconhecimento deste espaço, 
mesmo com séculos de diferença. A manutenção da tradição das formas consolidadas 
e praticadas na docência é um dos atributos que caracteriza a perspectiva artesanal 
desta profissão. 

A episteme docente caracteriza um profissional que não fundamenta suas 
ações didático-metodológicas em sala de aula e a maioria dos profissionais se 
caracteriza ou como um reprodutor acrítico das técnicas docentes, ou como um sujeito 
que atua de forma inspiracional, sem preocupações teórico-práticas com as técnicas 
à disposição de seu exercício profissional. Considera-se aqui que a maioria ampla dos 
docentes do ensino superior nos quadros das universidades é formado por bacharéis 
sem conhecimento técnico da docência e cuja formação se deu pela prática e por 
ações de tentativa e erro na ação docente.  

Pimenta e Anastasiou (2005, p.37) explicam que: 
“Na maioria das instituições de Ensino Superior, incluindo as universidades, 
embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos 
de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um 
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino aprendizagem, 
pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam 
na sala de aula. ” 
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 Este movimento não é um evento acidental. Para Mumford (2004) a busca de 
eficiência típica da pós-industrialização das máquinas e dos homens se dá por meio 
da construção de movimentos repetitivos que originam um ganho de produtividade. 
Esse ganho de produtividade imposto à profissão do docente se materializa na 
regularidade da própria ação da docência, na repetição de conteúdo, nas 
organizações e burocracias curriculares e no alcance de metas “educacionais”. No 
sentido da lógica da produção e da eficiência, a integração de artefatos tecnológicos só se justificaria como uma otimização do faber e não como um novo instrumento para 
a prática docente integrada às TDIC sem comprometimento “da eficiência e da produtividade” exigida nas instituições. Sacrifica-se o homo sapiens em favor do homo 
faber. A individualização da profissão docente se confunde com as particularidades 
do sujeito professor. 

Procura-se uma conexão com diálogos “foucaultianos” no sentido de se 
compreender porque diversos profissionais, entre eles os docentes, acabam 
priorizando o ato de fazer em detrimento da reflexão e da formação. Foucault (2005) 
enfatiza a mudança da perspectiva da reflexão e da crítica para o campo das forças 
produtivas e sublinha a inclusão da racionalidade científica e técnica no 
desenvolvimento de forças produtivas e nas decisões políticas denotando a 
submissão da reflexão e crítica à eficiência e à produtividade. Não existe tempo nessa 
ordem construída para que o docente faça ponderações e se aproprie de conceitos 
sobre docência ou integração das TDIC na docência muito além de seu uso mais 
superficial e primário. Não existe, no contexto neoliberal e empresarial espaço para a 
formação crítica e reflexiva que certamente compromete a eficiência medida pelos 
resultados e pela produtividade (produtos) quase industrial do saber docente, tanto no 
sentido intelectual como na produção de “competências” nos alunos. 

O docente, em sua maioria, não tem espaço e muitas vezes nem mesmo interesse em se apropriar das tecnologias, quando faz uso destes artefatos. Os 
acontecimentos se dão de forma mecânica, sem uma integração autônoma 
construída, e, em geral, dentro das mesmas formas e burocracias das instituições que 
seguem a lógica de funcionamento de dois séculos passados (Motta, 2008; Lima e 
Loureiro, 2014). 
Material e Métodos  
A pesquisa de caráter quantitativo, baseia-se em Survey (Babbie, 1999; Freitas et al., 
2000) caracterizada como uma pesquisa descritiva e longitudinal. Foi desenvolvida 
com duzentos e setenta e dois (272) docentes da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), entre os anos de 2011 e 2015. Os sujeitos participaram da Formação para a 
Docência integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação (Formação DTIC), 
compondo atualmente o Projeto PROFITIC (Programa de Formação Interdisciplinar 
Integrada às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) subsidiado pela CAPES com apoio da Pró-Reitoria de Graduação e do Instituto Universidade Virtual 
(IUVI). 
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 A UFC oferta mais de cem cursos de graduação que se subdividem em áreas do conhecimento. Os docentes da UFC que procuraram até então a Formação DTIC 
se concentram nas seguintes áreas com maior frequência em valores aproximados: 
Centro de Saúde (26%), Centro de Humanidades (23%), Centro de Ciências (20%), 
FEAAC – Economia e Administração (18%), Centro de Tecnologia (10%), outras áreas 
(3%). 

Ocorrendo na modalidade semipresencial, 80% a distância e 20% presencial, 
a Formação DTIC foi pensada principalmente para auxiliar o docente a utilizar os 
recursos da tecnologia digital em sua prática em sala de aula. As discussões e as 
atividades propostas para os momentos presenciais e virtuais têm como objetivo a 
integração da teoria com a prática. Ao final da Formação, cada docente em parceria 
com os discentes cria suas ferramentas digitais utilizando ou não a internet. Podem 
fazer uso de ambientes virtuais de aprendizagem, de dispositivos móveis, de recursos 
digitais que lhes permita trabalhar com seus saberes específicos e em parceria, 
utilizando uma linguagem mais próxima dos discentes. 

A Formação se subdivide em três (3) módulos: uso das TDIC na prática docente, planejamento de aula integrando as TDIC à docência, prática docente com 
o uso das TDIC. As atividades propostas contemplam a escolha e o estudo 
aprofundado de uma ferramenta digital pelo docente em parceria com os discentes da graduação. São sugeridas as ferramentas mais utilizadas atualmente: Facebook, 
Twitter, Youtube, Blog, ferramentas de autoria da Web 2.0, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Solar. No entanto, os docentes têm a liberdade de escolher as 
ferramentas que lhes forem mais convenientes, adaptando-as ao contexto de sua área 
específica do conhecimento e aos discentes da graduação. 

Antes de iniciarem o primeiro módulo, os docentes passam por um processo 
de adaptação à modalidade a distância por meio de duas (2) aulas presenciais em 
que são discutidas a proposta da Formação, sua metodologia e avaliação. Além disso, 
estudam o Ambiente Virtual de Aprendizagem Solar, familiarizando-se com suas 
ferramentas e funcionalidades. Neste momento, são convidados a responder o 
questionário de sondagem, antes do aprofundamento teórico e prático proporcionado 
pela Formação. 

A coleta de dados é realizada, portanto, nas aulas iniciais da Formação DTIC, entre a primeira e a segunda semana de trabalho letivo. Utiliza-se, como instrumento 
de coleta, o questionário de sondagem, desenvolvido em nuvem cujo link é 
compartilhado com os docentes por mensagem enviada pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Solar. O questionário é composto por doze (12) questões: três (3) de 
caráter informacional, uma (1) de caráter didático e nove (9) de caráter tecnológico 
digital. No total, tem-se cinco (5) questões fechadas e sete (7) questões abertas. Para 
este trabalho, são analisadas quatro (4) questões fechadas de caráter tecnológico 
digital. 

É importante ressaltar que o mesmo questionário foi aplicado nas seis (6) 
edições da Formação DTIC desde 2011 até 2015. Além disso, nem todos os docentes 
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que participaram da Formação responderam o questionário de sondagem. A amostra 
é, portanto, aleatória e probabilística, considerando-se que está próxima da 
população, uma vez que 89,18% dos docentes responderam o questionário. 

Para análise dos dados são definidas três (3) variáveis nominais: familiaridade 
dos docentes com as TDIC, ferramentas digitais utilizadas no cotidiano e ferramentas 
digitais utilizadas na docência. As variáveis são quantificadas por meio do uso de 
frequências absolutas e relativas. Utilizam-se comparações das frequências absolutas 
de cada variável com análise pautada no referencial teórico previamente definido com 
o intuito de se estabelecer inferências sobre as características dos docentes da UFC 
em relação ao uso das TDIC na docência.  
Resultados e Discussão  
Os resultados são apresentados com ênfase nas três (3) variáveis nominais utilizadas na pesquisa diante da apresentação das frequências relativas de cada resultado 
obtido em quatro (4) questões do questionário de sondagem. A estes são agregadas 
discussões de cunho teórico, comparando os resultados de cada variável no decorrer 
da descrição das informações. 
Familiarização dos docentes com as TDIC  
Duas (2) perguntas do questionário de sondagem buscam pela compreensão sobre a 
familiaridade que os docentes têm com as TDIC em relação à utilização dos e-mails e 
de pesquisas de informações na internet. Elas são apresentadas da seguinte maneira: 
“5. Quantas vezes por semana você acessa a internet para entrar no seu e-mail?”, e 
“6. Quantas vezes por semana você faz buscas/pesquisas de conteúdos digitais na 
internet?” 
 Em relação à consulta de e-mails, 92,25% dos docentes respondentes afirmam utilizar a internet todos os dias para esta finalidade. Os demais, manifestam-se 
afirmando acessá-la de 3 a 5 vezes por semana. Nenhum deles afirmou que não 
acessa a internet. Esse aspecto denota a incorporação das TDIC em seu movimento 
cotidiano.  

Esse número compactua com a perspectiva sugerida por Ellul (2004) em que 
emerge a vinculação destes profissionais com os espaços virtuais digitais. Logo, os 
docentes da UFC têm acesso cotidiano ao manuseio de artefatos digitais como computadores, smartphones, tablets e outros equipamentos que permitem o acesso 
à internet. As TDIC estão presentes no cotidiano destes docentes de forma 
hegemônica no que se refere ao uso pessoal. Em relação aos demais, pode-se inferir 
que os acessos não são realizados com uma agenda diária, provavelmente sendo 
organizados de acordo com as necessidades emergentes.  

Mumford (2004), filósofo da tecnologia, afirma sobre a comunicação global instantânea que se verifica nos resultados apresentados, já que o número expressivo 
de professores que utiliza as TDIC afirma estar se conectando cotidianamente. Estas 
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indicações consolidam o fato de que os docentes sujeitos da pesquisa usam 
amplamente as TDIC em seu espaço pessoal, trocam informações, comunicam-se 
entre si, buscam informações e outras atividades. Assim, não há dúvidas que os 
docentes como cidadãos compõem um grupo “conectado” às tecnologias digitais, e, 
portanto, familiarizados com as TDIC. 

Quanto à busca e pesquisas de conteúdos digitais na internet, 67,9% dos 
docentes responderam que a utilizam cotidianamente para realização dessa atividade. 
Para 15,3% dos docentes, esse tipo de ação acontece durante três vezes na semana. 
Para os demais, entre uma ou duas vezes na semana. O uso das redes digitais como 
coadjuvantes na auto-formação dos docentes é inconteste. Os materiais 
disponibilizados na Internet, a despeito de problemas de qualidade a eles facultado é 
amplamente consultado pelos sujeitos da pesquisa. O professor sabe da importância 
das TDIC para a sua formação e atualização. Conhece tacitamente os potenciais 
oferecidos pela internet, também conhece algumas armadilhas deste espaço. 

As ideias propostas por Foucault (2007) sobre a questão da eficiência e da produtividade se materializam. Os docentes têm consciência de que as TDIC podem 
auxiliar a cumprir as exigências impostas pela racionalidade produtiva propagada pelo 
mercado e, inevitavelmente, influentes na construção da carreira acadêmica dentro 
da lógica política dominante. Não há outra possibilidade de cumprimento de quesitos 
produtivos, senão dentro da utilização das tecnologias. Ganho de produtividade e repetição do caminho consolidado (Mumford, 2004) se traduz em faber e este é 
transposto para a docência. 

Compreende-se, portanto, que os docentes da UFC que participam da 
Formação DTIC acessam a internet frequentemente tanto para comunicação via e-
mail como para pesquisas e buscas na internet. Infere-se, dessa forma, e diante da 
discussão apresentada, que os docentes apresentam familiaridade com duas 
ferramentas básicas utilizadas na internet, considerando-se que apresentam 
letramento digital. 
Ferramentas digitais utilizadas no cotidiano  
A pergunta do questionário de sondagem que busca pela compreensão sobre a 
utilização que os docentes fazem das TDIC no cotidiano se apresenta da seguinte 
maneira: “7. Que tipo de ferramenta digital você mais utiliza em seu dia a dia? ”.  

 Ao analisar os tipos específicos de ferramentas digitais utilizados pelos professores no cotidiano surge a indicação da busca e disseminação da informação. 
A consulta a livros e periódicos digitais e as ferramentas de produtividade oferecidas pelo Google representam um total de 79,50% do foco dos docentes (Figura 1). As 
ferramentas de contato humano como o Facebook e as redes sociais indicam um total 
de 24,33% das escolhas desses docentes, considerando-se esta ferramenta digital a 
mais utilizada depois das consultas e ferramentas de produtividade (Figura 1).  
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Figura 1 – Ferramentas digitais utilizadas pelos sujeitos da pesquisa no cotidiano 
Outro indicador relevante a ser considerado é o fato de apenas 1,53% dos 

docentes assumir que não utiliza nenhuma ferramenta digital em seu cotidiano (Figura 
1). Para Ellul (2004), a técnica está imbricada no entorno social e vinculada a 
profundas transformações no domínio humano. Para Mumford (2004), a tecnologia 
possibilita outras formas de comunicação interferindo no alcance e na velocidade de 
contato entre os sujeitos. Torna-se evidente a necessidade dos docentes que desejam 
atuar na contemporaneidade de se apropriarem das questões técnicas, já que essa 
rejeição lhes defasa em relação aos acontecimentos do contexto atual. Essa situação 
de rejeição não seria um problema se estes profissionais (docentes) compreendessem 
sua situação de formadores na sociedade contemporânea.  

Echeverría (2001) e Levy (2000) percebem a necessidade de capacitação constante do docente para uso de artefatos tecnológicos e da necessidade de se atuar 
dentro de paradigmas pedagógicos docentes atualizados e contextualizados com a 
sociedade. Estas reflexões sobre a necessidade de aproximação do docente com a 
tecnologia e como novas técnicas docentes se potencializam quando se trata de EaD 
contribuem para uma reflexão sobre o uso de metodologias integradas ao uso de 
artefatos tecnológicos. 

Ferramentas digitais como Twitter e Skype são apresentadas com uso menos 
expressivo frente às demais, totalizando 6,30% das escolhas (Figura 1). Esse aspecto 
denota certa rejeição ao uso de artefatos que demandam um pouco mais de reflexão sobre sua utilização, já que não são recursos digitais tão usados como o Facebook, 
Google e outros. Mesmo com suas particularidades de uso e tipologia de conteúdo 
que pode ser disponibilizado, as TDIC podem ser estrategicamente utilizadas para 
vivência coletiva de construção de conhecimentos. Essas particularidades dos 
softwares disponíveis podem ser pensadas pelos docentes como potencializadores 
das construções de aprendizagens com temas, formas e tecnologias distintas (Levy, 
2000).  

Compreende-se, portanto, que os docentes da UFC que participam da 
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Formação DTIC apresentam como hábito a utilização da internet no cotidiano para 
busca de livros e periódicos digitais, bem como para a utilização de ferramentas de 
produtividade. Os aspectos vinculados ao uso das redes sociais também são 
expressivos e fazem parte desse cotidiano. Infere-se, dessa forma, e diante da 
discussão apresentada, que os docentes conhecem algumas ferramentas digitais para 
uso pessoal. É importante verificar se há discrepâncias em relação ao uso dessas 
mesmas ferramentas no âmbito da docência e quais são elas. 
Ferramentas digitais utilizadas na docência  
A pergunta do questionário de sondagem que busca pela compreensão sobre a 
utilização que os docentes fazem das TDIC na docência se apresenta da seguinte 
maneira: “8. Que tipo de ferramenta digital você mais utiliza em sala de aula em sua 
prática docente?”.  

 Ao analisar os tipos específicos de ferramentas digitais utilizados pelos 
professores na docência permanece a indicação da busca e disseminação da 
informação. A consulta a livros e periódicos digitais e às ferramentas de produtividade oferecidas pelo Google representam um total de 51,15% do foco dos docentes (Figura 
2).  

Figura 2 – Ferramentas digitais utilizadas pelos sujeitos da pesquisa na docência 
A indicação traduz o uso individual ou coletivo entre docentes e não sua 

utilização cooperativa com os discentes. Os docentes pesquisam materiais e 
disponibilizam os mesmos para os alunos. Ou os alunos realizam atividades e 
disponibilizam seus trabalhos para os docentes. As TDIC aqui estão reduzidas a 
transportadores de informação não se integrando à prática docente, nem às relações 
tradicionais de ensino, aprendizagem e avaliação.  

Uma das características principais das TDIC é o potencial de inovação que elas 
possuem por permitir que seus usuários se apropriem e a redefinam. Castells (1999, 
p.69) afirma que: “As novas tecnologias da informação não são simplesmente 
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e 
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criadores podem tornar-se a mesma coisa”. Contudo, a baixa utilização de 
ferramentas de interação denota a dificuldade dos docentes em fazer uso desse tipo 
de ferramenta com o potencial que ela disponibiliza. A lógica de interação é muito mais 
horizontal e a docência tradicional prioriza a verticalidade das relações de saber e 
poder. 

As ferramentas de contato humano como o Facebook e as redes sociais 
indicam um total de apenas 8,55% das escolhas desses docentes, contrastando com 
o resultado obtido na situação anterior, em que utilizam essa ferramenta digital em 
seu cotidiano (Figura 2).  

Na perspectiva de Barbosa, Cappi e Tavares (2010) estas ferramentas de interação, a exemplo do Facebook poderiam impulsionar valores, pensamentos e 
atitudes de outras naturezas além daquelas do conteúdo específico, como por 
exemplo, valores políticos, sociais, econômicos e culturais. Porém, esta ferramenta 
tecnológica não é compreendida sob essa perspectiva quando utilizada na docência. 
Dificilmente se ultrapassa a ideia do simples repositório de informações. 

A informação e a aprendizagem continuam centradas no docente, ainda que 
sejam alardeadas outras formas de relação. A inclusão das tecnologias digitais, na 
contramão de suas origens que possibilitariam relações mais horizontais, permanece 
sujeita ao modo docente tradicional, o professor e o conteúdo como centro. Essa 
importação de uma docência tradicional para a EaD é facilmente percebida pela forma 
como acontecem as comunicações, pelo design instrucional centrado no conteúdo e 
pela baixa utilização de conteúdos produzidos pelos discentes: 

 “As redes sociais constituem um espaço, no qual a interação entre as 
pessoas permite a construção coletiva, a mútua colaboração, a 
transformação e o compartilhamento de ideias em torno de interesses mútuos 
dos atores sociais que as compõem. A Internet potencializa o poder dessas 
redes, devido à velocidade e à capilaridade com as quais a divulgação e a 
absorção de ideias acontecem” (Barbosa; Cappi; Tavares, 2010, p. 52). 

Não se percebe uma equalização dessa perspectiva de uso salientada pelos 
autores na transição de relação de docente e discente para o design instrucional 
utilizado e nem para a modalidade a distância. O design instrucional da EaD 
contemporânea deveria caracterizar-se em maior parte pela interação e comunicação 
que existe entre os agentes nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Permitindo assim, através do uso das TDIC, um aprendizado colaborativo on-line 
(Fialho; Torres, 2009). 

Outro indicador relevante a ser considerado é o fato de 17,85% dos docentes 
assumir que não utiliza nenhuma ferramenta digital na docência (Figura 2). Esse 
aspecto contrasta com os resultados obtidos anteriormente com uma quantidade 
mínima de docentes não utilizando as ferramentas digitais em seu cotidiano. Este 
fenômeno se consolida mesmo quando os docentes estão atuando na modalidade a 
distância. A docência presencial é transposta para a docência a distância sem que 
esse novo “palco”, o espaço virtual, seja compreendido em todo seu potencial. 
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Recuero (2011, p. 24) define as redes sociais como: “um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 
(interações ou laços sociais)”. Os atores podem ser entendidos como indivíduos que 
agem por trás de representações de si mesmos (Recuero, 2011). Em outro elemento 
das redes sociais, as conexões podem ser entendidas como os laços que se formam 
com as interações dos atores. As redes sociais são espaços de expressões e de 
construções de impressões. Os atores as criam e as constroem nas interações que 
realizam nesses espaços.  

Não são apenas percepções sobre si que são compartilhadas, muitas são as 
informações presentes nas redes virtuais. Seria necessário que os docentes 
compreendessem de fato a necessidade de mudança das relações de saber e poder 
dentro de suas aulas para que esta interação e transição da docência para os espaços 
virtuais se concretizasse de forma harmônica com as tessituras da grande rede de 
comunicação e informação. 

A integração das mídias em suas práticas docentes mesmo estando relacionadas a seus domínios em práticas pessoais, não proporciona uma transição 
destas habilidades para a prática docente. Ou seja, ainda que o sujeito se sinta 
confortável a fazer uso de uma ferramenta em sua prática pessoal, esta não é utilizada 
nas práticas docentes. No entanto, essas mídias deveriam ser incorporadas não como 
um reflexo de práticas pessoais e conhecimentos de uso, mas sim por seus potenciais 
de construção coletiva de saberes, aspecto mais importante no ciberespaço (Levy, 
2000). 

Ferramentas digitais como Twitter e Skype são apresentadas com uso muito 
pouco expressivo frente às demais, totalizando 1,45% das escolhas (Figura 2). 
Anteriormente, a escolha foi também baixa, porém com alguma procura pelos 
docentes. Pode-se inferir que o uso destas duas ferramentas tecnológicas é preterida 
em relação a outras ferramentas de menor interação. Outra vez, percebe-se a 
dificuldade do docente em mudar as relações em sala de aula, a verticalização da 
“transmissão do conhecimento”.  

Contudo, não há indicativos na formação dos sujeitos, mesmo que se proponham didáticas e metodologias específicas para serem usadas na docência, de 
integração desses aspectos às mídias digitais, da ação em direção de uma transformação mais radical do faber docente. Dessa forma, o uso das TDIC acontece 
de forma pautada em senso comum e não em técnicas de docência. Trata-se, 
portanto, de uma transformação muito mais ampla, de âmbito pessoal, de vontade de 
mudança da prática e da reflexão sobre docência em que as formações representam 
apenas um pequeno passo em direção da transformação. 

Muito se perde dos potenciais das TDIC em relação à reflexão e à prática da 
docência. Mesmo com suas particularidades de uso e design instrucional, as TDIC 
podem ser estrategicamente utilizadas para vivência coletiva de construção de 
conhecimentos. Essas particularidades podem ser aproveitadas pelos docentes como 
aparatos que potencializam construções com temas distintos (Levy, 2000). 
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As redes sociais quando utilizadas de forma criativa como suporte para construção de saber trazem para os docentes uma característica inovadora, 
expandem-se os tempos definidos pelas instituições para o contato docente-discente. 
Potencialmente, pode-se alterar as relações interpessoais e buscar uma construção 
de conteúdos e saberes muito mais dinâmica e coletiva, pois na sociedade da 
informação qualquer interação pode ser uma abertura para a aprendizagem (García, 
2003). Apesar de a EaD fazer uso das TDIC não se percebe o desenvolvimento de 
um novo estilo de pedagogia (Levy, 2000). Essa capacitação é necessária, pois os 
sujeitos devem aprender a atuar competentemente no ciberespaço e fazer uso dos 
distintos instrumentos (Echeverría, 2001). 
Considerações Finais 
Considerando-se que os docentes apresentam dificuldades e reticências na 
apropriação de recursos digitais ao inseri-los no contexto da docência, perpetuadas 
pelas micropolíticas praticadas nas instituições de ensino em diferentes níveis tem-se 
como objetivo avaliar quais são os recursos digitais escolhidos pelos professores de 
nível superior participantes da Formação DTIC entre 2011 e 2015 em sua ação 
docente comparativamente àqueles que são escolhidos para uso cotidiano, com o 
intuito de desenvolver design instrucional de formações de professores na modalidade 
a distância que contemplem a integração entre TDIC e docência. 

Os resultados obtidos denotaram uma caracterização dos docentes da UFC participantes da Formação DTIC relacionada ao uso de recursos digitais: utilização 
primordial das ferramentas de busca e pesquisa na internet e das ferramentas de 
produtividade. A pesquisa contribuiu para compreender que os referidos docentes 
procuram utilizar as TDIC para trabalhar os conteúdos e a troca de informações 
básicas com os discentes. Esses elementos auxiliam no desenvolvimento de um 
design instrucional de formação de professores pautado em estudos teóricos e 
práticos em que os docentes aprendam novas metodologias diante do uso de 
diferentes recursos digitais, no sentido de horizontalizar as relações estabelecidas 
com os discentes, aproveitando as potencialidades desse tipo de tecnologia.  

Constatou-se que os docentes, sujeitos da pesquisa, apresentaram 
familiaridade com os recursos digitais mais comumente utilizados na internet: e-mail 
e pesquisa de informação. Fazem uso constante em seu dia a dia de diferentes 
recursos, dentre eles, as redes sociais. Foram muito poucos os que relataram não 
utilizar ferramentas digitais em seu cotidiano. Inferiu-se, portanto, que os docentes 
conhecem algumas ferramentas digitais e fazem uso cotidiano delas. 

No entanto, a situação se modificou quando esses recursos foram inseridos no contexto da docência. Apesar de prevalecer a utilização de ferramentas de busca de 
periódicos e de produtividade, a quantidade de docentes que utiliza as redes sociais 
para esta finalidade sofreu grande redução. Em relação àqueles que não utilizam 
ferramentas digitais na docência houve grande acréscimo. Inferiu-se que há necessidade de formações que se preocupem com a transformação do faber docente, 
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buscando-se a integração entre didáticas, metodologias e recursos digitais, uma vez 
que essa integração não parece ser uma construção que possa ficar exclusivamente 
sob responsabilidade de cada docente que compõe a Universidade. A criação de um 
espaço presencial ou virtual, mediante formações em EaD, faz-se premente para 
auxiliar na transformação dessa lacuna existente entre tecnologia digital e docência.  

Pretende-se continuar a pesquisa com docentes da UFC vinculados ao 
Programa de Formação Interdisciplinar Integrada às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (PROFITIC) institucionalizado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC. 
A busca será pelo aprofundamento no estudo sobre a integração entre tecnologia 
digital e docência durante a realização da Formação DTIC, na modalidade a distância, 
durante os anos de 2015 e 2016, a partir da transformação do design instrucional 
atualmente utilizado. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO VIA FACEBOOK - 
análise de um projeto de ensino de geografia desenvolvido 

na E. E. Caetano Pinto, de Miranda-MS. 
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Resumo – A rede social Facebook é hoje uma poderosa ferramenta de 
comunicação e socialização, marcada por sua grande quantidade de usuários 
registrados. Esse ambiente é um espaço rico, principalmente para a construção do 
conhecimento, sendo favorecida pelas relações sociais feitas por intermédio dos 
membros que dela fazem parte. O objetivo do presente estudo foi analisar o 
comportamento dos alunos da terceira série – turma “A” – da Escola Estadual 
Caetano Pinto durante as aulas do professor do componente curricular de 
Geografia, na Sala de Tecnologia Educacional (STE), frente à mídia social 
Facebook na construção do conhecimento colaborativo. O trabalho é resultado da 
conjugação da prática de ensino desenvolvida em sala de aula, com a realização 
de atividades de iniciação à docência, por bolsistas do PIBID/EaD/UFGD. Foi 
possível observar que o uso da mídia social como recurso pedagógico mostrou ter 
potencial como ferramenta de aprendizagem se bem aplicada. 

Palavras-chave: Comportamento; Redes Sociais; Facebook 

Abstract – The social network Facebook is now a powerful communication and 
socialization tool, marked by its large amount of registered users. This environment 
is a rich space, mainly for the construction of knowledge, being favored by social 
relations made through members who are part of it. The aim of this study was to 
analyze the behavior of third graders - class "A" - the Caetano Pinto State School 
for teacher's lessons the curriculum component of Geography in Educational 
Technology Center (STE) across the Facebook social media in building 
collaborative knowledge. The work is the result of a combination of teaching 
practice developed in the classroom, by carrying out initiation activities to teaching, 
for fellows PIBID /EaD / UFGD. The use of social media as an educational resource 
has been shown to have potential as a learning tool if implemented. 

Keywords: Behavior; Social Networks; Facebook 

1. Introdução 

Conhecidas também como software colaborativo, as redes sociais hoje representam 
um canal de grande potencial de comunicação, formando um fluxo de informações 
que ultrapassa as barreiras temporais e geográficas, por meio das interações entre 
pares. Essas influências mútuas podem ocorrer num único sentido, em mão dupla e 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

I - Congresso Internacional de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 30.11.2015 – 03.12.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

2 

até na formação de grupos compostos por vários sujeitos com mesma cognação. 

Segundo Lima (2001, apud Kenski, 2012), as redes sociais são grupos ou 
espaços físicos na internet que permitem partilhar ou compartilhar informações de 
diversas formas (textos, imagens, fotos e vídeos), formando assim grupos com 
interesses semelhantes e uma linguagem própria, favorecendo a inter-relação entre 
diferentes sujeitos que, alinhados, partilham fatores como: solidariedade, 
pertencimento, ajuda, reflexões, amizade e reciprocidade, entre outras. 

Para MAZZOCO (2015), o Facebook apresenta um médio potencial de uso, 
relacionando a facilidade de acesso e o apelo que submete ao jovem aluno e tempo 
demandado que o aluno tem com esta mídia, o que faz dela um atrativo para um 
espaço de discussão que rompe as barreiras da escola, sendo o professor um 
mediador entre o conhecimento e o aluno. 

Com essa uma nova forma de transmissão de conhecimento, fugindo dos 
tradicionais métodos, tem-se discutido sobre sua aptidão como recurso pedagógico, 
voltando-se como instrumento que possa auxiliar o professor em sua jornada, visto 
que se constitui de um ambiente rico e favorece a presença da aprendizagem devido 
a constante troca de informações, acesso ao perfil de vários profissionais da 
educação e modos de construção de conhecimento colaborativo, potencializadas 
pelas interações entre sujeitos que a ela pertença.  

O objetivo deste projeto foi analisar como os alunos se comportam frente a 
essa tecnologia e verificar se esta ferramenta influencia significativamente na 
construção do conhecimento, tomando como fundamento teórico o 
sociointeracionismo proposto por Vygotsky. 

2. Aprendizagem Colaborativa e a Construção do Conhecimento Sócio-
Interativo 

A aprendizagem colaborativa, em linhas gerais, é o conhecimento formado através 
de metodologias de interação entre os professores e alunos que buscam 
compreensões e interpretações de algum conhecimento para a formação da 
aprendizagem. Esta estratégia geralmente busca uma participação dinâmica dos 
alunos e seus mediadores na construção de seus saberes, formando uma 
comunidade de aprendizagem. 

Ensina o professor CAMPOS et al (2003, p. 26) que a aprendizagem 
colaborativa “[...] é uma proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no 
processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com 
o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto”. 

Para TORRES (2004), existe uma proposta para aprendizagem colaborativa 
que é caracterizada pela: 
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[...] participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação da 

aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva do conhecimento, 

que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos alunos, de suas 

reflexões, de seus debates e questionamentos; interatividade entre os diversos atores 

que atuam no processo; estimulação dos processos de expressão e comunicação; 

flexibilização dos papéis no processo das comunicações e das relações a fim de 

permitir a construção coletiva do saber; sistematização do planejamento, do 

desenvolvimento e da avaliação das atividades; aceitação das diversidades e 

diferenças entre alunos; desenvolvimento da autonomia do aluno no processo 

ensino-aprendizagem; valorização da liberdade com responsabilidade; 

comprometimento com a autoria; valorização do processo e não do produto. 

(TORRES, 2004, p.50). 

Já as comunidades de aprendizagem, quando no âmbito escolar, sugerem 
que os grupos formados aprendem juntos. Assim, o dialogo sobrepõe o debate 
criando um ambiente que propicia o aprendizado. Ensina a professora RUIZ (2005): 

 

As comunidades de aprendizagem reforçam a capacidade colectiva da gente para 

criar e seguir visões globais. Reflectir acerca dos modos de melhorar as condições 

da aprendizagem dos estudantes, confiar nos colegas, pedir conselho e orientação a 

outros professores, assumir responsabilidades no funcionamento da escola e realizar 

trabalho valioso em equipa... (RUIZ, 2005). 

Para Vygotsky, o desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas 
sendo que a cognição dos conhecimentos perpassa pela interação do sujeito com o 
meio. Desta forma, para o teórico, o sujeito é interativo, pois adquire conhecimentos 
a partir de relações intra e interpessoais e de troca com o meio, a partir de um 
processo denominado mediação. 

Esta proposta vem ao encontro com o uso das redes sociais no ensino que 
trabalha, principalmente com essa ferramenta, a “interação” sociocultural com outros 
integrantes da mesma. Assim, sugere Valente (1999) que esta ferramenta levará o 
educador a ter muito mais propriedade de compreender os processos mentais, os 
conceitos e as estratégias utilizadas pelo aluno e, de posse desse conhecimento, 
obter elemento para mediar e contribuir de maneira mais eficaz no processo de 
construção do conhecimento. 

Vygotsky (1988) ensina ainda que não é suficiente ter todo o aparato biológico 
da espécie para realizar uma tarefa, se o indivíduo não participa de ambientes e 
práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. Desse modo, estes 
ambientes só serão propícios à interação e interiorização do conteúdo discutido, se 
bem orientado pelo professor, pois os agentes (alunos) tem o contato através das 
discussões em grupo construindo um novo conhecimento através desta interação.  

Leciona a doutora RUIZ (2005) que o elemento essencial das comunidades 
de aprendizagem é a troca mútua entre o professor e o aluno que se realiza através 
das interações do grupo, beneficiando principalmente aos que dele fazem parte.  
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Tais comunidades ou grupos nascem da aprendizagem colaborativa que visam 
inserir metodologias interativas entre os professores e alunos para formação do 
conhecimento. 

Moran (2000) ensina que na interação os sujeitos entram em contato com 
tudo que os cercam, assim conseguem captar a mensagem, decifrá-las e ampliar 
seus conhecimentos. Contudo, explica que sua completude depende da 
interiorização com o processo de síntese pessoal e reelaboração desta captação por 
meio desta interação. 

3. Rede Social e Facebook 

Por natureza, o homem durante sua vida tende a se relacionar com entes que 
tenham alguma afinidade comum, seja amizade escolar, familiar ou profissional, o 
que, ao desenrolar de sua estada, cria uma sociedade estruturada em rede. Nestas 
redes sociais cada um assume um perfil, uma identidade cultural da qual vão 
formulando estruturas de configurações distintas e mutantes. 

Para MARTELETO (2001, p.72), as redes sociais são conceituadas como “[...] 
um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de 
valores e interesses compartilhados”.  

Contribui também VELASQUEZ, ÁLVARES E AGUILAR (2005, apud 
BRESCIA, COSTA e TUFY, 2013) propondo o conceito de rede como: 

 

[...] grupo de indivíduos que em forma agrupada ou individual, se relacionam com 

outros com um propósito específico, caracterizado pela existência de fluxo de 

informação. As redes podem ter muitos ou poucos atores. Uma Rede se compõe, 

portanto de três elementos básicos, que são: os nós ou atores, vínculos ou relações e 

fluxos. (BRESCIA, COSTA e TUFY, 2013, p.78) 

Ensina a professora BRESCIA, COSTA e TUFY (2013) que as redes sociais 
são mediadas pela junção da tecnologia de informação e comunicação se 
destacando como mais um espaço de intercomunicação, de construção de relações 
socioafetivas, gerando assim a produção do conhecimento. 

KENSKI (2013) contempla abarcando: 

 

Essa capacidade de intercomunicação é um dos pontos mais significativos dessas 

novas mídias. Ela garante que, independemente de onde as pessoas estejam, elas 

possam se comunicar, trocar ideias, desenvolver projetos em conjunto, ir além da 

informação. (KENSKI, 2013, p.67). 

Esses fluxos de informação ganharam notória dissipação após a criação da 
internet, mais precisamente na década de 1990, com a criação a aplicação World 
Wide Web que passara a organizar os sites por informação e não pela localização, 
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trazendo consigo uma facilidade de acesso. Essa facilidade já criava um 
emaranhado de websites que ofereciam serviço como: chats, blogs e fotoblogs, ou 
seja, uma rede. 

A rede social Facebook nasceu no ano de 2004 pelo então universitário Mark 
Zuckerberg e colegas de quarto da universidade de Harvard. Com o nome “the 
Facebook”, teve como primeira abrangência somente a universidade de Harvard. 
Posteriormente na Universidade de Boston e Stanford. O site gradualmente foi 
suporte a outros estudantes universitários, de educação básica até chegar aos 
moldes atuais. 

Por oferecer ferramentas como: Mural, Presentes, Botão "Curtir", 
Cutucar/Toque, Eventos, Facebook Vídeo, Facebook Messenger, adoção de alguns 
API,s dentro da plataforma e claro a quantidade de usuários ativos, esta solução 
passou a ser vista como uma ferramenta capaz de contribuir para a aprendizagem 
colaborativa e como um potencial recurso pedagógico. 

3.1. Facebook como Recurso Pedagógico 

Antes de tecer uma abordagem do Facebook como uma NTIC (Novas tecnologias de 
informação e comunicação), é interessante primeiramente entender o que é um 
recurso pedagógico. O professor MANZANI (1999) ensina que: 
 

[...] a definição que estamos adotando do recurso se assemelha mais a um estimulo 

concreto que possa ser manipulável. Além disso, esse estímulo deverá ter uma 

finalidade, ou seja, deverá a esse estimulo ser atribuída a finalidade pedagógica. 

(MANZANI, 1999, p.17). 

Assim resta que o recurso pedagógico é um estimulo concreto, manipulável e 
que possa ser atribuída uma finalidade pedagógica, que em outras palavras nos 
remete a avaliar que para o Facebook para ser um recurso pedagógico deverá ter 
concretude e objetivo de seu uso (finalidade pedagógica) para diferenciá-lo de 
qualquer metodologia adotada no ensino, como também o diferenciar de seu uso em 
aspectos não educacionais. 

Neste contexto, o Facebook pode ser caracterizado como uma mídia 
educacional de valores próprios, visto que possui uma “linguagem e maneiras 
particulares de comunicar-se com capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas, 
intuitiva e comunicativa das pessoas”. (KENSKI, 2012, p.22) 

A mesma autora afirma que: 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação caracterizadas como midiáticas, 

são, portanto, mais do que simples suporte. Elas interferem em nosso modo de 

pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos. 

Criam uma nova cultura e um novo modelo de sociedade. (KENSKI, 2012, p.23). 
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A esse fato de comunicabilidade e interação entre os sujeitos já fazem do 
Facebook uma ferramenta com potencial educacional. Podemos também elencar 
seu benefícios qualitativos, como o sincronismo entre aqueles que fazem parte da 
rede, suas riquezas de recursos socializantes e pela quantidade de ferramentas que 
podem ser adaptadas para o ensino. 

Sua utilização é restrita se comparada a um “AVA”1, porém se pode propor a 
participação ativa dos alunos em tarefas de aprendizagem colaborativa como fóruns 
e vídeos, fornecendo subsídios para o aprofundamento em questões de ensino 
trabalhado em sala de aula, fazendo dessa ferramenta um complemento do espaço 
geográfico onde os alunos possam compartilhar informação e discussão. 

A pedagoga CAXIA (2012) elenca algumas vantagens na utilização desta 
mídia como recurso pedagógico, entre elas: favorecer a aprendizagem significativa e 
cooperativa, atender as necessidades educacionais dos alunos contemporâneos, 
estimular a interação, a comunicação e o aprendizado além da sala de aula. 

Alerta também que para se tornar um recurso eficaz o professor deverá entre 
outras atividades elaborar um planejamento que contenha: 

 

Elaboração de um roteiro didático-pedagógico. Esta é uma das atividades mais 

importantes, já que consiste no caminho apresentado pelo professor para o aluno. 

Aqui o professor deixará claro o que realmente quer do educando. Ou melhor, 

apresentará o que eles deverão fazer na atividade. Este roteiro pode ser impresso ou 

copiado pelo próprio aluno. O aluno de posse deste roteiro, responderá o elenco de 

questões propostas ou apenas visualizará as postagens para responder ao professor 

em sala de aula. Todas as vezes que o professor sentir a necessidade dos alunos 

acessarem alguma informação no perfil do Facebook, é importante que disponibilize 

este roteiro, já que no mesmo estará claramente definido o caminho que deverá ser 

percorrido pelos alunos.  (CAXIA, 2012). 

Por derradeiro, podemos afirmar que haverá uma concorrência natural entre a 
interação pedagógica e as interações sociais do qual o aluno terá acesso em seu 
perfil, podendo se portar como uma barreira alheia ao propósito inicial do 
planejamento. Por isso é necessário que o professor elabore um bom roteiro para 
que o aluno não se corrompa da proposta contida no objetivo e consiga colaborar 
gerando conhecimento e absorvendo deste. 

4. O projeto de ensino: “elaboração e avaliação do projeto de ensino 
aplicado do terceiro ensino médio “a”, através do uso da internet e 
Facebook, com o tema globalização”. 

Baseado na teoria da aprendizagem colaborativa, do sociointeracionismo e pela 

                                                 
1
 AVA (Ambiente virtual de aprendizagem) é uma plataforma especial para abrigar os cursos 

a distância e semipresenciais, com recursos propícios para fins educacionais. 
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possibilidade real de uso das redes sociais como um recurso pedagógico, foi 
discutido e criado um projeto de ensino, cujo objetivo foi a construção do 
conhecimento colaborativo sobre o tema “globalização”, assunto abordado na aula 
do componente curricular de geografia pelos alunos da terceira série “A” do ensino 
médio da Escola Estadual Caetano Pinto, localizada no município de Miranda – MS. 

Dentro do projeto, ficou determinado que adotaríamos a rede social 
Facebook, motivados pelo fato da maioria dos alunos terem contas ativas nessa 
rede social e, claro, pela quantidade de usuários ativos que, entre eles, englobaria 
os perfis de alguns professores da escola em tela. 

Iniciado no dia 18 de agosto de 2014, teve como primeiro passo a criação um 
grupo dentro desta tecnologia que seria moderada pelos bolsistas do 
PIBD/Ead/UFGD do subprojeto de Licenciatura em Computação. 

Após os moderadores adicionarem os alunos no grupo, foi iniciada a 
discussão sobre o que era globalização, objetivando um inicio para as discussões. 
Nas primeiras aulas o professor da área trazia os alunos para a Sala de Tecnologia 
Educacional, onde já estavam presentes os bolsistas que buscavam fomentar esta 
discussão junto ao professor. 

A maioria das observações ocorreu na sala de tecnologia, porém é sabido 
que não restam muitas aulas semanais para tal componente. Logo, passamos 
instigá-los a sua utilização fora de seu horário de aula, para que assim pudessem 
postar, curtir as postagem, enviar links, vídeos e até utilizar a ferramenta Facebook 
Messenger para dialogar com os professores de geografia, visto que no grupo dos 
bolsistas, três são formados nesta área. 

O projeto seguiu o propósito durante sua culminância que findou em 03 de 
outubro de 2014, alcançando todos os alunos da turma. Alguns alunos com 
participação mais ativa e outros de uma forma mais acanhada, devido, entre outros 
fatores, a nunca ter utilizado essa mídia com este escopo, como aludido na 
avaliação do projeto. 

4.1. Avaliação do Projeto 

Com o objetivo de analisar o comportamento na rede social, o projeto foi 
desenvolvido na Escola Estadual Caetano Pinto no município de Miranda - MS. O 
trabalho foi realizado com todos os alunos da turma “A” da 3ª série do Ensino Médio, 
nas aulas do componente curricular de geografia, realizadas na sala de tecnologia 
educacional, da qual foram selecionados, aleatoriamente, dez alunos para 
responderem a um questionário. 

Todos os alunos da turma em questão participaram do projeto, visto que não 
tínhamos o condão de arbitrar nas aulas do componente. A escolha de apenas dez 
alunos para responder ao questionário foi ponderada antes, pois não tínhamos como 
escopo avaliar a turma e sim a tecnologia, a mídia escolhida para o projeto de 
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ensino. 

4.2. Resultado das observações e questionário 

O projeto de ensino foi realizado no período de 18 de agosto de 2014 a 03 de 
outubro de 2014, nas aulas do professor de geografia, realizadas na STE. Sabemos 
que para o componente são reservadas poucas aulas regulares, assim dificultando o 
ingresso dos alunos neste ambiente, visto que há muito conteúdo para ser 
contemplado concomitante ao projeto. 

No primeiro momento, pudemos observar que os alunos têm uma afinidade 
com a rede social, tanto que, ao iniciar a aula na sala de tecnologia, eles não tinham 
nenhuma dificuldade em autenticar seus perfis e acessar o grupo montado pelos 
bolsistas do PIBID/EaD/UFGD. Teciam seus comentários, adicionavam links de 
vídeos, fotos e textos, como também comentar os posts criados por outros alunos ou 
“curtir”. 

Observamos também que os acessos dos alunos não se limitaram aos 
momentos na sala de tecnologia. Percebemos que muitos deles o fizeram enquanto 
estavam em momento contrário ao das aulas, postando textos, vídeos e links, 
recebendo orientação dos bolsistas e professores para alinhar suas bases de 
pesquisas (comunicação assíncrona), como também orientações online por 
intermédio da ferramenta Facebook Messenger (comunicação síncrona). 

No que tange aos resultados quantitativos dos questionários aplicados aos 
alunos, representamos em gráficos os valores obtidos, sendo: 

1. No gráfico 1 (figura 1) reflete o questionamento se no contexto geral de 
ensino as Mídias Tecnológicas Educacionais tem contribuído de forma efetiva para 
aprendizado dos alunos e, como resposta a maioria dos alunos avaliaram como 
“boa” a efetividade das mídias educacionais sobre sua aprendizagem. 
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Figura 1 - Gráfico 1 

2. No gráfico 2 (figura 2), foi questionado ao aluno quanto a sua facilidade 
de acesso da Rede Social do Facebook. Para apurar o grau de facilidade, adotamos 
o padrão de 1 a 5 para respostas, em que 1 representa maior dificuldade de acesso 
e 5 maior facilidade de acesso. 

 

Figura 2 – Gráfico 2 

No gráfico 2 (figura 2)  ficou demonstrado que a maioria teve facilidade de 
acesso, porém para alguns alunos essa facilidade foi mostrada timidamente. Este 
resultado se deve ao fator de velocidade de conexão na sala de STE, uma vez que 
os alunos estavam realizando suas interações ao mesmo tempo, levando um maior 
tempo de respostas dos servidores do Facebook e os acessos no pós-aula, uma vez 
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que nem todos os alunos dispunham de serviços de internet em casa. 

No gráfico 3 (figura 3) foi questionado se o Facebook pode ser utilizado como 
uma ferramenta para a o processo de ensino-aprendizagem. Para 60% (sessenta 
por cento) dos alunos, o uso do Facebook é descrito como “ótimo” e outros 30% 
(trinta por cento) avaliaram como “boa”, ou seja, para esse grupo de alunos esta 
mídia poderia ser utilizada como um recurso pedagógico. 

 

Figura 3 - Gráfico 3 

3. No gráfico 4 (figura 4) foi discutido  como o aluno classifica os 
conteúdos das postagem pelo grupo na rede social do Facebook, em relação ao 
assunto Globalização, para apurar o que se foi postado pelo alunos no decorrer no 
projeto. 

 

Figura 4 - Gráfico 4 
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O resultado retrata que a metade dos alunos classificou os conteúdos 
postados pelo grupo como “ótimo”, ou seja, atenderam as expectativas oriundas do 
projeto no que tange a participação dos alunos em torno de seu aprendizado. Porém 
vimos que 20% dos alunos classificaram como regular os conteúdos postados, 
demonstrando que há aspectos que não foram relevantes para seu conhecimento. 

No gráfico 5 (figura 5) foi discutido o nível de interação no contexto geral entre 
os membros em relação aos conteúdos postados, para apurar o que os alunos 
pensam a respeito das interação entre esses conteúdos, curtidas e as comunicação 
pela ferramenta In box realizados com os bolsistas do PIBID, os professores do 
componente curricular de Geografia e os próprios alunos entre si. Foi adotado o 
padrão 1 a 5, sendo 1 o menor grau de interação e 5 o maior grau. 

 

Figura 5 - Gráfico 5 

A maior parte assinalou como “4” o nível de interação, levando em 
consideração que houve um pequeno grupo de alunos que não tive um nível mais 
aprofundado de interação, ficando mais nas “curtidas” do que apresentando novos 
conteúdos para serem trabalhados em conjunto.  

No gráfico 6 (figura 6) foi perguntado qual o grau de aprendizagem usando a 
rede social do Facebook em relação ao assunto Globalização, elegendo uma escala 
de 1 a 5, sendo 1 para “não compreendi o assunto abordado” e 5 para “consegui 
aprender o conteúdo abordado”.  
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Figura 6 - Gráfico 6 

4. Por fim, no gráfico 7 (figura 7), foi discutido, em um primeiro momento, 
se o mesmo projeto poderia ser aplicado em outro componente curricular, e todos 
concordavam com a aplicação. No segundo momento, os alunos escolhidos 
responderam quais os componentes que gostariam de vivenciar num projeto 
semelhante a esse. O gráfico foi realizado seguindo o parâmetro de frequência de 
respostas, visto que se tratava de uma pergunta subjetiva e o aluno poderia 
claramente responder com mais de uma resposta. 

 

 

Figura 7 - Gráfico 7 
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A partir das respostas, podemos observar que, alheio à resposta “todas”, os 
alunos deixaram rastros dos componentes: filosofia, história, sociologia e biologia. 
Isto demonstra que possuem certa dificuldade de aprender com a metodologia 
tradicional, merecendo novos olhares a metodologias que envolvam o ensino, 
valendo de recursos pedagógicos que o façam construtores de seu próprio 
aprendizado. 

Considerações Finais 

Por este trabalho, procurou-se compreender a interação aluno – rede social – 
interiorização do conhecimento, com foco principal na construção do conhecimento 
colaborativo tomados por base o Facebook. 

Ficou evidenciado que a rede social em estudo não possui ferramentas 
eficazes que possam gerenciar as avaliações de interação, bem como o 
comportamento dos alunos nas atividades proposta pelo professor, uma vez que não 
se trata de ambiente virtual de aprendizagem. Contudo pode provar que há uma 
predisposição de tal ferramenta como um recurso pedagógico para os professores. 

Quanto ao feedback dos questionários, restou claro que para a maioria dos 
alunos entrevistados que o recurso em tela tem potencial para ressignificação de seu 
conhecimento, agindo como uma instrumento de apoio para o processo de ensino-
aprendizagem. Compete também relatar que para um pequeno grupo de alunos a 
rede social não teve grande impacto em seus estudos, inclusive classificando os 
conteúdos socializados e interação como “regular” em sua avaliação. 

O Facebook foi constituído para ser uma rede “social” e com caraterísticas 
para tal fim. Seu uso pedagógico requer disciplina na tríade aluno-professor-
conhecimento para que não saia do propósito, uma vez que caminham em linha 
tênue os conteúdos postados e sua vida social. É importante, para o sucesso do 
projeto, um bom planejamento de aula contemplando todas as características e um 
roteiro pormenorizado da atividade para conhecimento do aluno. 

Pretende-se, em trabalhos futuros, a utilização do FaceLearning, que é um 
aplicativo web integrado ao Facebook e que tem como características a 
contabilização de postagens, comentários e curtidas dentro de um grupo criado 
nesta mídia social, agindo como alternativa de avaliação. O aplicativo visa auxiliar os 
integrantes do projeto em avaliar a participação dos envolvidos nas atividades 
educacionais deste meio. 
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA A PARTIR DO USO DA 
FERRAMENTA WIKI – CONTRIBUIÇÕES AO ENSINO 
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Resumo – As tecnologias digitais, utilizadas nos ambientes educacionais da 
modalidade a distância, especialmente os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), abrem um leque de aplicações ao contexto educacional presencial, que 
podem favorecer produções individuais e coletivas. Este estudo teve por objetivo 
investigar as potencialidades do uso pedagógico da Wiki, como ferramenta para 
promover aprendizagem sob a perspectiva da colaboração e da produção 
compartilhada em ambientes virtuais de ensino. O estudo foi realizado em uma 
turma com 30 estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma 
instituição da rede privada da cidade de São Luís/Maranhão. O referencial teórico 
foi constituído com base em trabalhos de autores da área da educação e 
tecnologias na educação. Para a coleta dos dados utilizamos como instrumentos: 
um roteiro de observação e uma proposta de atividade avaliativa com uso da Wiki. 
Este estudo revelou que a utilização de estratégias de ensino envolvendo 
aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais permite o desenvolvimento de 
competências sociais e cognitivas, estimulando a motivação dos estudantes para a 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa; Wiki; Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Abstract – The digital technologies used in educational environments of the 
distance mode, especially the Virtual Learning Environments (VLE), opens up a 
range of applications to blended educational context that can promote individual 
and collective productions. This study investigated the Wiki of the pedagogical use 
potential as a tool to promote learning from the perspective of collaboration and 
production sharing in virtual learning environments. The study was conducted in a 
class with 30 students of the Bachelor of Education from a private network of the 
institution of the city of São Luís / Maranhão. The theoretical framework was set up 
based on works by authors from the field of education and technology in education. 
To collect the data we used as instruments: a roadmap of observation and a 
proposal for evaluation activity with use of Wiki. This study revealed that the use of 
teaching strategies involving collaborative learning in virtual environments allows 
the development of social and cognitive skills, stimulate students' motivation for 
learning.. 

Keywords: Collaborative Learning; Wiki; Virtual Learning Environment 
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1 Introdução 

As inovações no campo das tecnologias da informação e comunicação (TICs), em 
especial a internet, provocaram mudanças nas mais diversas áreas, setores e 
serviços da sociedade contemporânea. Na área da educação, as TICs favoreceram 
a criação de ambientes educacionais mais flexíveis que podem ser acessados a 
qualquer tempo, de diversos lugares para a realização de atividades colaborativas e 
ainda, o acesso a conteúdos, bibliotecas virtuais e o compartilhamento de 
informações. Esse cenário de mudanças impõe novos ritmos e dimensões aos 
processos de ensino e de aprendizagem (KENSKI, 2003). 

A difusão e os avanços tecnológicos favoreceram a remodelagem dos 
processos de ensino e, propiciaram a difusão de novos modelos e projetos. Nesse 
sentido, emerge a necessidade de diversificar estratégias de uso dos recursos 
tecnológicos de modo a criar condições mais efetivas para a aprendizagem. 

Embora o ensino presencial continue sendo o mais utilizado nas 
Universidades, no qual o professor é o principal responsável pelo conteúdo; o ensino 
mediatizado, especialmente o ensino a distância, vem ganhando cada vez mais 
evidência no cenário brasileiro e trazendo um enfoque de ressignificação ao papel 
do professor, não mais como a fonte principal de informação, mas como um 
facilitador da aprendizagem, exigindo o conhecimento de novas tecnologias, 
variando as abordagens pedagógicas para facilitar o aprendizado dos estudantes 
(ALAVA, 2002). 

As tecnologias digitais utilizadas na modalidade a distância, especialmente os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), abrem um leque de aplicações ao 
contexto educacional presencial, que podem favorecer o ensino e a aprendizagem. 
As ferramentas e funcionalidades dos AVAs, indispensáveis à modalidade de ensino 
a distância, podem ser igualmente exploradas no ensino presencial. Para tanto, 
torna-se indispensável ao professor a formação técnico-pedagógica que o habilite a 
planejar, organizar e empregar o AVA em suas práticas docentes de forma a 
propiciar a interação, a cooperação e a participação ativa dos educandos.  

Nesse sentido, o presente artigo teve por objetivo investigar as 
potencialidades do uso pedagógico da Wiki, como ferramenta para promover 
aprendizagem sob a perspectiva da colaboração e da produção compartilhada em 
ambientes virtuais de ensino. O estudo foi realizado em uma turma de 30 alunos do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma instituição da rede privada da cidade 
de São Luís/MA. 

O conceito de colaboração empregado neste estudo está em concordância 
com as concepções construtivistas e interacionistas, cujo consenso recai sobre a 
importância da interação social no processo de aprendizagem e desenvolvimento 
dos sujeitos. Para Lopes e Silva (2009) o princípio da aprendizagem colaborativa é 
entendido como uma estratégia em que os alunos se ajudam mutuamente na 
aprendizagem, agindo como colaboradores entre si e com o professor. 
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Partindo do pressuposto que além da aprendizagem dos conteúdos científicos 
específicos, a educação tem como um de seus pilares o papel de desenvolver 
competências sociais que permitam aos sujeitos aprendentes a intervenção e 
transformação na sociedade da qual fazem parte, conforme Delors (2001). 

Nesse sentido, este trabalho ganha particular relevância considerando as 
potencialidades educativas da aprendizagem colaborativa como alternativa para o 
desenvolvimento de competências sociais além de favorecer a motivação para a 
aprendizagem. Ressaltamos ainda, que o uso de estratégias de ensino utilizando os 
princípios da colaboração pode contribuir para desenvolver características como 
responsabilidade, cooperação, respeito, autonomia e espírito crítico nos estudantes. 

O trabalho está organizado em cinco seções. Na seção 2 apresentamos a 
fundamentação teórica com base na abordagem sociointeracionista e as 
especificidades da ferramenta Wiki sob a perspectiva da colaboração. A seção 3 
trata propriamente da metodologia da investigação desenvolvida com os 
procedimentos. Na sessão 4 estão os resultados da pesquisa com a análise e os 
resultados. A seção 5 traz as considerações finais que relata algumas reflexões 
acerca da aprendizagem cooperativa e suas implicações para os processos de 
ensino e de aprendizagem. 

 

2 Aprendizagem colaborativa e Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

A formulação da perspectiva sociointeracionista de Vygotsky (1998) nos leva a 
perceber que os processos de aprendizagem e de desenvolvimento ocorrem a partir 
das interações entre sujeitos em diferentes estágios cognitivos. Assim, pensar os 
processos educativos pressupõe a elaboração de metodologias que contemplem 
estratégias e espaços que promovam atividades colaborativas oportunizando aos 
estudantes o contato com os demais sujeitos do processo educativo e o 
compartilhamento de saberes e experiências. 

Tomando por base o pensamento de Vygotsky, que pressupõe ser a interação 
a chave da construção do conhecimento, podemos deduzir que a partir da 
colaboração com o outro, seja este um professor ou um colega, o sujeito pode 
adquirir habilidades sociais e cognitivas que poderá utilizar em aplicações diversas 
do seu cotidiano. Nesse sentido, Moran (2000) contribui ao revelar que aprendemos 
melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos, relacionamos, 
estabelecemos laços entre o que estava disperso, dando-lhe significado, e 
encontrando um novo sentido. 

São diversas as investigações que confirmam as potencialidades das práticas 
colaborativas nos processos de ensino e de aprendizagem. Para Bessa e Fontaine 
(2002) as práticas cooperativas consistem na divisão da turma em pequenos grupos 
organizados, de forma a existir uma heterogeneidade de todos os elementos, 
permitindo, o desenvolvimento de atividades de forma conjunta, o que faz com que 
os estudantes adquiram competências que poderão ser utilizadas no cotidiano, 
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tornando-se cidadãos mais responsáveis, livres, cooperantes e solidários. 

O desenvolvimento de uma atividade colaborativa requer do sujeito envolvido 
uma postura de autoria do conhecimento, tornando-se, segundo Freire (1997, 
p.140), “um arquiteto de sua própria prática cognoscitiva”. Ou seja, a colaboração 
passa a ser um processo não apenas uma participação sem ação consciente da 
construção, mas um processo de autonomia. 

 

De acordo com Lévy (1993, p.75), “as tecnologias têm papel fundamental no 
estabelecimento dos referenciais intelectuais e espaço-temporais das sociedades 
humanas; isto é, todas as formas de construção do conhecimento estão estruturadas 
em alguma tecnologia”. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, em particular o Moodle1, dispõem de 
algumas ferramentas que podem promover a construção do conhecimento de forma 
colaborativa, dentre estas ferramentas, podemos destacar a Wiki que pode ser 
usada para a elaboração de um texto conjuntamente com vários participantes, onde 
todos podem editar e apresentar suas contribuições. Sob esse aspecto, a Wiki pode 
ser considerada uma ferramenta potencial para a aprendizagem, pois ao empregá-la 
o aluno não só estará visualizando, participando, interagindo, cooperando, como 
construindo o conhecimento. 

De acordo com Primo e Recuero (2003), um dos maiores exemplos de 
elaboração de textos em rede é a Wikipédia, uma enciclopédia virtual construída 
cooperativamente na Internet, composta por inúmeros links, textos e imagens que se 
relacionam formando uma teia de conhecimentos. Para Abbeg,  

“a principal diferença da ferramenta Wiki em relação às outras do Moodle, 
como por exemplo, o fórum, é que as contribuições podem ser 
permanentemente revisadas e alteradas pelos estudantes e professor, 
conforme forem sendo construídas. Isso permite o acompanhamento do 
progresso produtivo, em todos os instantes, o que é uma característica que 
fortalece a essência da colaboração mobilizando a participação ativa no 
processo colaborativo.” (ABEGG, 2009, p. 91). 

Para Schons (2008), as Wikis possibilitam a formação de novos ambientes 
educacionais nos quais se estabelecem novas formas de se relacionar, ao 
permitirem a edição frequente de conteúdos, podendo os participantes realizarem 
intervenções a todo momento nos textos, hipertextos, vídeos, planilhas, aumentando 
a participação no processo produtivo escolar. Dessa forma, em uma atividade com a 
Wiki, ler, analisar e escrever, por exemplo, são ações inseparáveis. 

Quanto ao aspecto tecnológico, a Wiki é definida como um software baseado 

                                                 
1
 O Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) foi criado em 2001 por Martin 

Dougiamas, educador e cientista computacional. Atualmente, esse software livre e gratuito é um dos 
mais utilizados pelas IES (Instituições de Ensino Superior) do Brasil que oferecem cursos a distância 
e também pode ser utilizado como apoio ao ensino presencial (CARLINI; TARCIA, 2010). 
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na internet, que permite aos usuários alterar o conteúdo, a partir de edições online. 
A Wiki do ambiente virtual Moodle permite contribuições que podem ser 
permanentemente revisadas por todos os participantes à medida que forem 
construídas, permitindo o acompanhamento da produção a qualquer momento. 

3 Materiais e Métodos 

Desenvolvemos este estudo com o objetivo de investigar as potencialidades do uso 
pedagógico da ferramenta Wiki, do AVA Moodle, para promover aprendizagem 
colaborativa em ambientes presenciais de ensino. A pesquisa ocorreu na disciplina 
“Tecnologias e Educação”, com carga horária de 60 horas, componente da estrutura 
curricular do sétimo período do Curso de Pedagogia de uma faculdade privada da 
cidade de São Luís/Maranhão. 

Optamos pela metodologia de abordagem qualitativa (descritivo-exploratória), 
tanto na coleta e análise dos dados quanto em sua apresentação, por entender que 
assim poderíamos traçar um itinerário para alcance dos objetivos formulados nesta 
pesquisa. Conforme Prestes, a metodologia de abordagem qualitativa, “preocupa-se 
em analisar e interpretar os aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade 
do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 
hábitos, atitudes, tendências de comportamento” (PRESTES, 2003, p. 30). 

Convém destacar que um estudo de caráter exploratório tem como objetivo 
instigar questionamentos e não encontrar conclusões; revelar perspectivas; 
familiarizar-se com o fato; permitir a identificação de problemas para estudos 
posteriores (CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2010). 

Desenvolvemos basicamente três etapas para a construção deste trabalho. A 
primeira etapa consistiu em uma revisão bibliográfica que serviu para subsidiar o 
aporte teórico e a análise dos dados coletados. Na segunda etapa, planejamos e 
estruturamos uma proposta didática com uso da ferramenta Wiki para implementar,  
em caráter intervencionista, junto aos alunos da supracitada disciplina. Na etapa 
final, realizamos a tabulação, a análise e a discussão dos dados coletados.  

Para a coleta dos dados utilizamos basicamente dois instrumentos: um roteiro 
de observação e uma proposta de atividade avaliativa a partir do uso da ferramenta 
Wiki. O roteiro de observação foi elaborado com base em três eixos que nortearam a 
percepção da professora-pesquisadora, a saber: motivação dos estudantes para a 
proposta da atividade; habilidade tecnológica dos estudantes no manuseio do 
computador; resultado da participação dos estudantes na atividade.  

A proposta didática com o uso da Wiki foi estruturada no Ambiente Virtual 
Moodle e desenvolvida pelos 30 alunos durante o período de três horas sequenciais, 
na Sala de Informática da instituição. Por questões éticas de pesquisa foi assinado 
um termo de consentimento pela coordenadora do curso na instituição para que a 
análise e a publicação dos dados fossem autorizadas. Ressaltamos que a identidade 
dos sujeitos da pesquisa foi preservada, de modo que foram utilizados os códigos 
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M1, M2, M3, M4, M5 e M6 para designar participantes. 

A proposta didática (Figura 1) foi elaborada com base na recomendação de 
Barros (2006) acerca do desenvolvimento do trabalho com Wiki, sob o pressuposto 
do trabalho com projetos, no qual o professor (para fins desta pesquisa, o professor 
é o próprio pesquisador), juntamente com seus alunos, utiliza a Wiki como espaço 
para os registros de ações que integram o projeto. 

 

 

 

Figura 1 – Proposta de atividade com o uso da ferramenta Wiki  

Para realização da atividade, propomos a divisão da turma em cinco 
agrupamentos de seis integrantes. O tema “Água”, único para todos os grupos, foi 
predefinido de modo que favorecesse a análise das produções dos estudantes sob o 
enfoque do mesmo tema gerador. A decisão pela escolha dessa temática deu-se em 
razão da proximidade da data alusiva ao Dia Mundial da Água (22 de março) e 
considerando as recorrentes notícias nacionais referentes à escassez no 
abastecimento de água em diversas localidades do Brasil. 

“A aceitação de uma atividade educacional Wiki no Moodle depende 
fortemente do planejamento elaborado previamente e do compartilhamento 
com todos os envolvidos, assim como a explicação do grau em que uma 
pessoa pode realmente beneficiar-se dessa mediação.” (ABEGG, 2009, p. 
88) 

Os critérios avaliativos da atividade foram definidos de acordo com os 
seguintes parâmetros:  

1 Escrita do texto de forma clara e de fácil compreensão; 

2 Adequação da postagem individual em relação às postagens dos 
demais integrantes do grupo; 

Após a explicação da proposta de atividade pela professora-pesquisadora, foi 
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solicitado que os estudantes se reunissem em seus grupos, durante o tempo de 
vinte minutos, para discussão sobre os rumos que tomariam para desenvolver a 
atividade. Após o tempo estabelecido, foi disponibilizado um computador para cada 
aluno, por meio do qual passariam a interagir com os demais membros do grupo e 
realizariam a elaboração do texto de forma colaborativa utilizando a ferramenta Wiki.  

Para Bohadana e Rosado (2007), nas atividades utilizando wikis a regra geral 
é não existir controle central, pois se espera que as sucessivas contribuições dos 
participantes sobre o texto constituam com o tempo um consenso, um texto profundo 
e refinado a respeito do tema proposto. 

Para análise da construção das produções dos estudantes recorremos à 
ferramenta “Histórico”, da própria Plataforma Moodle, que favoreceu a identificação 
dos integrantes dos grupos e as contribuições realizadas na Wiki. O “histórico” é 
uma ferramenta bastante importante de uma Wiki, nele ficam gravadas e 
identificadas todas as alterações salvas em ordem cronológica. 

Diante dos dados coletados a partir do roteiro de observação da professora-
pesquisadora e dos resultados das produções dos estudantes na proposta de 
atividade, realizamos a análise e discussão dos dados coletados à luz do referencial 
teórico, técnica denominada análise de conteúdo, conforme definições de Bardin 
(2008). 

 

4 Resultados e discussões 

A partir das observações na Sala de Informática, o fato que nos chamou mais 
atenção foi a adesão e motivação dos estudantes para a atividade proposta. Todos 
estavam envolvidos e movimentaram com certa pressa para reunir os grupos de 
modo que houvesse maior aproveitamento do tempo destinado à discussão e 
elaboração da atividade. Constatamos a participação de todos os estudantes, sendo 
que a logística de cada grupo consistiu na divisão das partes da proposta a cada 
componente. 

No momento de uso dos computadores percebemos dificuldades tecnológicas 
por parte de alguns estudantes fazendo-se necessária uma orientação técnica que 
foi oferecida pela própria pesquisadora. Sobre esse aspecto, vale ressaltar que o 
professor pode se deparar com uma situação em que não se sinta preparado para 
ajudar o aluno com o recurso tecnológico, assim, para a execução de propostas 
didáticas envolvendo recursos tecnológicos, é importante contar com o apoio de 
técnicos especializados para subsidiar possíveis problemas com os recursos, ou 
mesmo oferecer a orientação necessária, tanto aos alunos quanto aos docentes, 
para o manuseio correto das ferramentas tecnológicas. 

A análise das participações dos estudantes na produção textual nos levou a 
concluir que alguns membros apresentaram suas contribuições de forma integrada e 
coerente com os demais. Já outros não demostraram real compreensão da proposta 
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e apresentaram suas contribuições de forma desarticulada com os demais colegas. 
Tais constatações estão detalhadas nos parágrafos a seguir. 

Uma evidência da desarticulação entre os integrantes do mesmo grupo pode 
ser observada na atividade do Grupo 4, conforme mostra a Figura 2. Neste caso, o 
membro M3 define que no tempo de 30 minutos será possível desenvolver um 
procedimento metodológico que envolve desde o diagnóstico dos conhecimentos 
prévios dos alunos de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, até uma aula 
expositiva sobre o desperdício da água, finalizando com a construção, em grupo, de 
uma paródia com gravação em CD e postagem na internet. Não há dúvidas de que o 
tempo de 30 minutos, conforme proposto pelo membro M3, é insuficiente para a 
realização de todas as etapas elencadas.  

 

 

Figura 2 – Wiki desenvolvida pelo grupo 4 

A situação referenciada na Figura 2 nos revela que o uso da ferramenta Wiki 
apresenta grande potencial para contribuir com o professor na avaliação do 
processo de aprendizagem. Ao Membro M3 faltou a compreensão das ideias dos 
demais colegas para que pudesse definir com precisão o tempo proposto para a 
atividade. 

Já no exemplo da Figura 3, os procedimentos metodológicos foram propostos 
de maneira mais coerentes com o tempo designado para sua execução. Apresentar 
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o conteúdo sobre a temática “água” para uma turma do 4º Ano do Ensino 
Fundamental por meio da exibição de um vídeo de 5 minutos e solicitar aos alunos 
que pesquisem e elaborem um slide sobre as maneiras de economizar água são 
etapas exequíveis para o tempo proposto de 50 minutos. Percebemos que esse 
grupo manteve uma conexão entre as construções textuais dos participantes. O 
membro M4 elencou o vídeo, a internet e os slides como “Recursos Didáticos” que 
estão de acordo com os “Procedimentos Metodológicos” apresentados. 

 

 

Figura 3 – Wiki desenvolvida pelo grupo 1 

A autoria, na Wiki, é coletiva, ou seja, os participantes podem alterar as 
postagens uns dos outros. As interações virtuais entre os participantes a partir de um 
objetivo comum perpassam pelo confronto de diferentes pontos de vista e constante 
negociação. Assim, são válidas as intervenções de um integrante do grupo sobre a 
produção dos demais, desde que se mantenha o foco no objetivo do trabalho.  

Diante do exposto, destacamos que os integrantes do grupo 3 e do grupo 2 
(Figura 4 e Figura 5) poderiam ter observado com maior atenção as construções 
textuais dos colegas e ter realizado correções gráficas no texto e alguns ajustes com 
o objetivo de melhor atender ao enunciado da atividade, evitando assim, que o 
resultado final do trabalho apresentasse inconsistências como, por exemplo, a 
aglutinação de objetivos de ensino, objetivos de aprendizagem e procedimentos 
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metodológicos na construção do tópico “Objetivos” pelos membros M5 e M6 ( Figura 
5).  

 

Figura 4 – Wiki desenvolvida pelo grupo 3 

 

Figura 5 – Wiki desenvolvida pelo grupo 2 

É importante destacar que na produção compartilhada, por vezes será preciso 
abrir mão das próprias ideias, em detrimento da ideia do outro que ora se apresenta 
mais bem elaborada para o contexto específico. Respeito e compreensão são 
habilidades sociais necessárias nesses momentos. Lopes e Silva (2009) colaboram 
conosco ao destacarem a construção de um texto se torna o terreno onde estas 
relações podem acontecer. 
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“A par do domínio de conhecimentos e de preparação técnica, a sociedade em geral, 

e o mercado de trabalho, em particular, esperam que a escola habilite os jovens com 

competências que lhes possibilitem trabalhar em equipe, intervir de uma forma 

autônoma e crítica e resolver problemas de uma forma colaborativa.” (LOPES E 

SILVA, 2009, p. IX). 

Ainda sobre essa abordagem, Pallof e Pratt (2002) destacam que as 
propostas de construções colaborativas devem seguir algumas orientações no que 
tange a: manter objetivos comuns para os participantes; manter o foco nos 
resultados perseguidos pelo grupo; estabelecer e seguir normas, valores e 
comportamentos comunitários; desenvolver o trabalho em equipe, focar na 
aprendizagem colaborativa, interação permanente, igualdade de direitos e de 
participação para todos os membros. 

5 Considerações Finais 

Este estudo revelou que o uso de estratégias de ensino com o uso da ferramenta 
Wiki, sob a perspectiva da abordagem colaborativa, favorece a interação entre os 
sujeitos e provoca a motivação dos estudantes. 

Estratégias de ensino envolvendo esta ferramenta pressupõem interação, 
colaboração e construção coletiva de um determinado saber. Assim, o foco passa de 
uma educação centrada em um indivíduo isolado com suas potencialidades limitadas 
para uma proposta de educação focada na coletividade, que permite o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, contribuindo para a formação 
integral dos sujeitos. Nesse sentido, é fundamental que os docentes estejam 
preparados para utilizar essa ferramenta a fim de promover situações didáticas que 
propiciem interações e cooperações entre todos os envolvidos no processo de 
ensino e de aprendizagem. 

A produção colaborativa de um texto com o uso da ferramenta Wiki, passa de 
um produto pronto construído sob a percepção de um só indivíduo, a um produto em 
constante evolução que pode assumir e incorporar ideias de diferentes sujeitos, 
podendo ser aprimorado cada vez mais. As construções textuais dos estudantes 
podem ser acompanhadas e avaliadas pelo professor a partir da ferramenta 
“Histórico”, da própria Wiki, que registra por data e hora todas as alterações 
realizadas possibilitando a visualização de todo o processo de produção dos 
estudantes ao longo da construção do texto coletivo. 

A partir das reflexões oriundas da experiência adquirida com esta pesquisa 
espera-se que este trabalho seja propulsor de novos estudos sobre esse tema de 
significativa relevância, quem tem muito a contribuir tanto com situações de ensino 
na modalidade a distância, como na modalidade presencial. 
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Resumo – Partindo, da condição de globalização das relações comunicacionais e 
de ampliação de acesso a informação potencializada pelo o uso de dispositivos 
móveis na atualidade, essa pesquisa busca responder à questão da utilização 
desses aparelhos no espaço formal de educação. Afinal, como as instituições de 
ensino tem utilizado a tecnologia móvel? Qual o amparo legislativo para essa 
prática? Qual o espaço que os currículos atribuem para discutir esse novo cenário 
informacional a partir do dispositivo que os educandos mais utilizam em seu 
cotidiano? A problemática não se materializa de forma muito simples uma vez que 
se observa que algumas instituições ainda não demonstram segurança em 
desenvolver práticas pedagógicas de cunho inovador e abertas à diversificação de 
fonts de pesquisa e estratégias metodológicas. A partir, então, da preocupação de 
desmitificar o parecer da legislação vigente sobre a utilização de dispositivos móveis 
nas salas de aula como recurso facilitador da aprendizagem que se traçou o objetivo 
maior dessa pesquisa que foi o de analisar, sob a perspectiva legal a utilização dessa 
ferramenta no espaço educacional. Entender o posicionamento legal permitiria 
perceber qual o olhar das instituições mantenedoras sobre a organização curricular 
dos cursos, ao passo que também permitiria compreender em que medida os 
docents precisam aprofundar seu cuidado pedagógico e instrucional. Após seleção 
da legislação vigente e de buscas por pesquisas já desenvolvidas sobre a temática, 
organizou-se esse texto no sentido de convidar a reflexão sobre a organização das 
políticas públicas educacionais relacionadas a novos dispositivos tecnológicos nos 
espaços de educação presencial e a distância. 

Palavras-chave: Educação; Legislação; Dispositivos Móveis; Internet; 
Aprendizagem. 

Abstract - Leaving, then this condition globalization of communication relations and 
expansion of access to information enhanced by the use of mobile devices, this 
research seeks to answer the question of the use of these devices in the educational 
space. After all, as educational institutions have used mobile technology? Which 
legislative support for this practice? What is the space that curricula attribute to 
discuss this new informational scenario from the device that students use most in 
your daily life? The problem does not materialize very simply since it is observed that 
some institutions still do not demonstrate safety in developing innovative teaching 
practices of nature and open to diversification fonts research and methodological 
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strategies. It is observed often that the blame for this setback to insert less traditional 
practices rests with the law or else the absence of a law that encompasses the use 
of new technologies in the educational space. Since then, the concern to demystify 
the opinion of the current legislation on the use of mobile devices in the classroom 
as a facilitator of learning resource that drew the biggest goal of this research was to 
analyze, from a legal perspective the use of this tool in the educational space.  

Keywords: Education; Legislation; Mobile devices; The Internet; Learning. 

Introdução 

Considerando o processo dinâmico em que se fazem os processos de produção do 
conhecimento e a acelerada disseminação da informação por diferentes veículos e 
gêneros discursivos, surge nas práticas pedagógicas em instituições de ensino a 
necessidade de se pensar novas organizações metodológicas e curriculares que 
potencializem e estimulem o pensamento crítico, criativo e funcional. A tecnologia, de 
forma geral, contribui para que se repense esse novo espaço de aprendizagens (que 
é necessário à inclusão no mundo globalizado).  

Esse desenvolvimento tecnológico gera impacto e modificações nas maneiras 
de fazer comunicação na contemporaneidade, é importante naturalizar a presença de 
novos meios midiáticos no cotidiano das instituições, pois, o avanço dos sistemas 
operacionais e a abrangência da internet acabam por diminuir as fronteiras e impor 
um ritmo diferente as relações comunicacionais..  

Observa-se, ainda nesse contexto, que sempre mais pessoas se valem, por 
exemplo, de aparatos tecnológicos que facilitam o encurtamento de distâncias e 
impulsionam uma nova organização comunicacional – cenário esse que não é 
diferente nas instituições educacionais que, afinal, acolhem a população com toda a 
dinâmica social que ela representa. Partindo, então, dessa condição de globalização 
das relações comunicacionais e de ampliação de acesso a informação potencializada 
pelo o uso de dispositivos móveis, essa pesquisa busca responder à questão da 
utilização desses aparelhos no espaço formal de educação. Afinal, como as 
instituições de ensino tem utilizado a tecnologia móvel? Qual o amparo legislativo para 
essa prática? Qual o espaço que os currículos atribuem para discutir esse novo 
cenário informacional a partir do dispositivo que os educandos mais utilizam em seu 
cotidiano? A problemática não se materializa de forma muito simples uma vez que se 
observa que algumas instituições ainda não demonstram segurança em desenvolver 
práticas pedagógicas de cunho inovador e abertas à diversificação de fonts de 
pesquisa e estratégias metodológicas.  

Frequentemente, a culpabilização por esse recuo em inserir práticas menos 
tradicionais cabe à legislação ou, então, à ausência de uma legislação que ampare a 
utilização de novas tecnologias no espaço educacional. A partir, então, da 
preocupação de desmitificar o parecer da legislação vigente sobre a utilização de 
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dispositivos móveis nas salas de aula como recurso facilitador da aprendizagem que 
se traçou o objetivo maior dessa pesquisa que foi o de analisar, sob a perspectiva 
legal a utilização dessa ferramenta no espaço educacional.  

Entender o posicionamento legal permitiria perceber qual o olhar das 
instituições mantenedoras sobre a organização curricular dos cursos, ao passo que 
também permitiria compreender em que medida os docents precisam aprofundar seu 
cuidado pedagógico e instrucional. Após seleção da legislação vigente e de buscas 
por pesquisas já desenvolvidas sobre a temática, organizou-se esse texto no sentido 
de convidar a reflexão sobre a organização das políticas públicas educacionais 
relacionadas a novos dispositivos tecnológicos.  

O texto, aqui apresentado organiza-se de modo a, num primeiro momento 
pensar a presença da intenet no cotidiano considerando, inclusive a frequência com 
que se observa a utilização de dispositivos móveis pelos alunos das instituições. Num 
segundo momento atribui-se ênfase às políticas públicas para utilização do aparelho 
cellular no context escolar; pois, pretendeu-se analisar quais as medidas tomadas por 
diferentes Estados brasileiros no que se refere as normatizações impostas. 

Foram selecionadas as publicações legais de 09 Estados e do Distrito 
Federal. Observou-se, aí que algumas instruções normativas apresentam rigor na 
utilização dos aparelhos, assim como outras proibem totalmente a exploração – 
mesmo que pedagógica. Neste contexto, fica claro que a maneira como os artefatos 
eletrônicos são compreendidos pelos agentes que participam da elaboração de leis e 
construção de projetos legais, interferem na maneira como eles são reconhecidos e 
seu uso (não) autorizado. Infelizmente, a falta de maior conhecimento ou pesquisa de 
práticas que poderiam se consolidar como apoio pedagógico determinante, acaba por 
destituir possibilidades didáticas às diferentes organizações curriculares.  

Assim, ocorrem grandes divergências que se fazem entre o que as leis 
estabelecem e a realidade, na qual grande número de dispositivos móveis faz parte 
do cotidiano dos alunos e professores e o uso pedagógico que se faz ou deveria ser 
feito no sentido de contribuir com as ações de ensino e aprendizagem realizadas nas 
instituições ficam sendo limitadas pela imposição dessas leis.  

Outrossim, é importante considerar que um número considerável de 
instituições de ensino e um sem número de professores também se fazem muitas 
vezes avessos a incorporação de recursos tecnológicos nas práticas curriculares. 
Dessa forma, a legislação negativa à implementação de projetos com novas 
tecnologias corrobora para que não sejam enfraquecidas estruturas já incorporadas 
no seio de um processo educacional mais convencional que não exige movimentos 
bruscos de mudança negando assim, em certa medida, a busca por metodologias 
mais contemporâneas que integrem a produção tecnológica atual ao movimento 
dialético de pesquisa e produção do conhecimento.  
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Contextualizando a problemática 

A presença e o uso das tecnologias, em especial, a internet, aparece como um dos 
fatores que influenciam na adoção dos novos comportamentos na sociedade atual. 
Comportamentos estes que incluem comunicação a partir de dispositivos móveis 
como celulares, tablets, entre outros. 

As novas tecnologias e a responsabilidade para com os novos contextos e 
níveis de exigência devem-se à promoção, entre outros feitos, da globalização que 
deixa de lado os limites geográficos, para a promoção da conectividade virtual e 
instantânea, possibilitando diferentes formas de comunicação como 
videoconferências; blog; chat, fóruns, e-mails entre outros através de diferentes 
dispositivos móveis. 

Como consequência, a educação, num contexto mundial, com intuito de 
atender às novas demandas da sociedade decorrentes do uso das novas tecnologias 
da informação e comunicação, vivencia alterações comportamentais dos envolvidos 
no processo educativo solicitando novos conhecimentos que deem conta das 
questões relacionadas às novas formas de conectividade. 

Enguita (2004, p. 46), alerta quanto ao alargamento da função da educação 
quando enfatiza que:  

“(...) as nações não nascem, mas se fazem... O principal instrumento deste 
processo é a escola, que serve para estender à massa da população o que 
sem ela não seria nada mais do que cultura da elite, ou de uma elite...” 

Neste contexto, a educação como formadora de sujeitos, e esta formação, 
desenvolvida nas escolas, necessita ir além de ensinar o uso técnico dos artefatos 
tecnológicos e sim preparar os alunos para que possam, diante da fluência e das 
constantes inovações tecnológicas, encontrarem-se preparados para atuarem 
eticamente neste espaço. 

Para tanto, os usuários destas novas formas comunicacionais precisam adquirir 
conhecimentos específicos que os orientem em suas ações praticadas nos meios 
virtuais, visto que, estas ações devem encontrar-se permeadas pela ética e pelas 
normas jurídicas evitando constrangimentos e implicações legais que o seu uso 
inadequado pode acarretar. 

Ressalta-se aqui que a popularização da internet trouxe consigo diversos 
efeitos. Além da eliminação das barreiras geográficas, ampliou-se o processo de 
democratização do acesso à informação e a comunicação.  No entanto, seu uso 
sugere regras comportamentais a serem utilizadas no mundo digital, as quais devem 
ser consideradas no intuito de evitar gafes virtuais e situações em que o usuário pode 
vir a sofrer prejuízo de ordem social, econômica e jurídica. 
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Numa pesquisa realizada em 2013 pelo projeto “Este jovem brasileiro” 
desenvolvido pelo Portal Educacional com mais 10,5 mil alunos de 13 a 17 anos, de 
75 escolas da rede particular de todo o Brasil com intuito de elencar os atuais hábitos 
comportamentais dos jovens brasileiros. Os jovens responderam anonimamente a um 
questionário online sobre seus hábitos de uso da internet, relações virtuais, exposição, 
violência e situações hipotéticas que podem ocorrer com quem usa a rede como forma 
comunicacional (BRASIL, 2013). A pesquisa revelou: 

“Uma série de comportamentos que merecem ser melhor entendidos e 
discutidos. Como um espaço novo de relacionamento, ela exige uma série de 
cuidados e limites que não estão claros, nem para os próprios jovens, nem 
para os pais e professores.” (PORTAL EDUCACIONAL, 2013) 

 A pesquisa realizada virtualmente pelo Portal Educacional em 2013, 
apresentou dados importantes quanto a alteração e adoção de novos 
comportamentos dos jovens diante da tecnologia móvel e ubíqua reconfigurando as 
formas de relação e conectividade existentes na sociedade: 

“Entre os participantes da pesquisa, 99% têm computador em casa, metade 
no próprio quarto, e 55% usam computador todos os dias, sendo que 40% 
usam Internet de 2 a 4 horas por dia durante a semana, mas 15% ficam 
conectados por mais de 8 horas. Nos finais de semana, o número de horas 
de conexão é maior, e as redes sociais (MSN, Facebook, Orkut) são a 
categoria mais acessada, o que sinaliza que muitos estão trocando horas 
de lazer e convivência com os amigos para ficar na frente do 
computador. Mais de 20% dos participantes avaliam que seu uso de Internet 
está acima do normal ou se consideram dependentes e 17% enfrentam 

conflitos com os pais por conta do excesso de uso.” (PORTAL 

EDUCACIONAL, 2013) (grifo da autora). 

Neste contexto, percebe-se que os jovens estão cada vez mais dedicando parte 
do seu tempo navegando na internet, expondo-se, muitas vezes, sem critérios e 
orientações, agindo de forma curiosa e intuitiva sem encontrarem-se preparados para 
a existência dos perigos reais que permeiam os meios virtuais. Torna-se importante 
que os próprios alunos aprendam a criar seus filtros e lidar com situações adversas 
de uma forma mais coerente, segura e eticamente responsável. E, ao passarem 
muitas horas do seu dia conectados, muitas vezes não percebem que a conectividade 
da qual fazem uso constantemente podem ser utilizadas para outros fins como por 
exemplo: os estudos.   

 Muitas vezes esses mesmos jovens não observam que o celular pode ser 
considerado como um artefato que pode ser utilizado de forma pedagógica para a sua 
aprendizagem. O seu uso indevido em sala de aula pode distrair, gerar indisciplina e 
até criar conflitos entre alunos e professores comprometendo as relações em sala de 
aula e o seu aprendizado.  

 De acordo com os dados da Agência Nacional de Telecomunicações 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

6 

(ANATEL) já ultrapassam os 271,1 milhões de celulares. O celular enquanto 
dispositivo móvel de comunicação passou a ser o aparelho mais utilizado pela 
sociedade como um todo, e um meio comunicacional de grande relevância. Os 
aparelhos estão disponíveis no mercado com tecnologias e recursos cada vez mais 
avançados, como internet móvel que permite o acesso às redes sociais, jogos, 
músicas, filmagens, aplicativos atrativos e uma infinidade de outros recursos. Estes 
artefatos com os diversos aplicativos quando utilizados em sala de aula sem 
orientação pedagógica, podem atrair a atenção dos alunos tirando o foco dos 
conteúdos que estão sendo ministrados.  

Surgem assim, uma nova demanda educacional além dos conteúdos científicos 
sistematizados que devem ser abordados pelos professores, a educação digital.  A 
educação digital na perspectiva aqui apresentada inclui o uso ético e seguro ao uso 
pedagógico dos dispositivos móveis. 

 A presença de dispositivos móveis, no contexto escolar porém tem provocado 
diferentes posicionamentos, pois muitas vezes este artefato tecnológico que poderia 
ser um facilitador no processo de ensino e de aprendizagem passa a ser o vilão no 
contexto escolar.  

De um lado, encontram-se alunos com diferentes dispositivos móveis, alguns 
utilizando-os arbitrariamente visto que possuem domínio técnico do artefato, e a eles 
recorrem, em sala de aula, para postagens, navegações impróprias, registros e outras 
ações indevidas ou abusivas e que não atendem ao propósito das aulas que neste 
espaço são administradas. Isso pode ser decorrente da falta de conhecimento quanto 
ao uso quando se referem a atitudes comportamentais que atendam às exigências 
dos diversos espaços na vida dos usuários dos celulares como sala de aula, igrejas, 
cinemas, entre outros. 

 A ausência de comportamentos éticos considerados adequados para 
determinados espaços sociais tomou dimensões maiores quando se refere ao 
contexto escolar a ponto de serem criadas, no Brasil, leis em diferentes estados da 
confederação que assegurem o uso do celular somente quando este apresentar 
relação direta com as ações pedagógicas propostas pelos professores. 

Decorrente da criação das Leis que proíbem o uso dos dispositivos móveis em 
sala de aula ou na instituição escolar, é reforçada a polêmica diante da questão: deve-
se excluir esse recurso tecnológico do contexto da sala de aula ou deve-se recorrer a 
ele como um facilitador que podem auxiliar nos processos pedagógicos? 

Visando compreender essa polêmica, este estudo recorreu a uma pesquisa 
documental e bibliográfica analisando as leis estaduais sancionadas em oito (08) 
estados e o Distrito Federal brasileiro procurando verificar a concepção que cada lei 
apresenta diante dos dispositivos no contexto escolar. 
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Vale ressaltar, entretanto, que a opção pela pesquisa documental decorreu do 
fato de ser uma modalidade de investigação que permite contato com dados 
importantes para delimitação da área investigada, assim como comparação dos 
fenômenos descritos e de fatos contextualizados. 

Cellard (2008, p.298) descreve que “a análise documental favorece a 
observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, 
conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros”, 
permitindo, dessa forma, análise da dimensão do tempo nos processos de construção 
social. Desta forma, ao selecionar os documentos que subsidiarão a tessitura de uma 
pesquisa, é necessário rigorosidade na seleção das fontes, a fim de que essas 
apresentem fidedignidade e confiabilidade. Acrescenta-se neste processo a 
percepção dos documentos como registros históricos de determinado período, 
possuidor de características sócio-culturais e políticas específicas. Para tanto, 
necessário se faz olhar a intencionalidade do período que se pesquisa, sob o viés da 
imparcialidade e conhecimento histórico do pesquisador.  

Neste sentido, foram selecionadas as publicações legais realizadas em 09 
estados e o Distrito Federal, permitindo assim uma análise e percepção quanto à 
proibição e/ou ao uso de dispositivos móveis de comunicação no contexto escolar. 

Políticas Públicas para o uso do celular no contexto escolar 

No Brasil, diversos estados da confederação criaram leis que proíbem o uso de 
dispositivos móveis em especial os celulares, nas salas de aula e nos contextos 
escolares. Este fato parece sugerir que os educadores estão em consenso de que o 
uso desses dispositivos podem afetar o aprendizado dos alunos e a prática docente 
dos professores. No entanto, diferentes correntes pedagógicas como o construtivismo 
e sócio interacionismo discordam dessa premissa e vêem nos dispositivos móveis 
diversas possibilidades pedagógicas que poderiam contribuir no processo da 
construção do conhecimento e no fortalecimento da relação professor e aluno.  

É fato que atualmente os dispositivos móveis tornaram-se computadores 
portáteis ligados e interligados na internet, que apresentam as funções de: filmar, 
fotografar, produzir montagens, gravar áudios, reeditá-los conforme os critérios do seu 
usuário porém, se utilizados indevidamente, podem, como qualquer outro recurso 
tecnológico, acarretar prejuízos ao usuários e a outros. Essa realidade motivou a 
criação de leis proibitivas que possam dar suporte legal para sanções e punições caso 
o aluno utilize os dispositivos móveis em sala de aula e que possam  prejudicar as 
ações pedagógicas que estão sendo realizadas. 

  No Rio de Janeiro, foi criada a Lei Estadual nº 5.222, de 11 de abril de 2008, 
que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e outros aparelhos nas escolas 
em seu artigo 1º: 
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“Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, Ipods, MP3, 

MP4, fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas 

fotográficas, nas salas de aulas, salas de bibliotecas e outros espaços de estudos, por 

alunos e professores na rede pública estadual de ensino, salvo com autorização do 

estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos.” (RIO DE JANEIRO,2008). 

Percebe-se aqui que tanto professores quanto alunos estão impedidos de 
utilizar qualquer dos artefatos tecnológicos comunicacionais na lei citados salvo 
autorização prévia e finalidade específica ignorando assim as potencialidades que 
este artefato pode oferecer ao processo de ensino. 

 No Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 12.730, de 11 de outubro de 2007 
decreta: em seu artigo 1º que os alunos ficam proibidos de utilizar telefone celular nos 
estabelecimentos de ensino do Estado, durante o horário das aulas. No Estado do 
Ceará, a Lei nº 14.146, de 25 de junho de 2008 dispõe: 

“Art. 1 – Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular, walkman, discman, 

MP3 player, MP4 player, iPod, bip, pager e outros aparelhos similares, nos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Ceará, durante o horário das aulas.” 

(CEARÁ, 2008).  

Observa-se que ambos, não há menção do caráter pedagógico que os 
professores podem fazer dos artefatos tecnológicos apenas sua restrição quanto ao 
local e o horário de aula. Já, no Estado de Minas Gerais com a Lei Estadual nº 14.486, 
de 9 de dezembro de 2002, nos termos do Art.1º , amplia-se a abrangência das 
restrições quanto ao uso do celular: 

“Art. 1° - Fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de 
dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.” 
(MINAS GERAIS., 2002). 

 Esta lei, reforça que a  ausência de comportamento ético quando se trata do 
uso do celular pode provocar diferentes prejuízos, visto que eventos realizados em 
locais como teatros, cinemas e até nas igrejas podem ser prejudicados pelo som que 
estes aparelhos produzem e também pelo atendimento de chamadas, mensagens 
entre outros reforçando a necessidade da adoção de novos comportamentos que 
respeitem locais que exigem silêncio e discrição.  

No Estado do Rio Grande do Sul, com a Lei Estadual nº 12.884, de 03 de janeiro 
de 2008, a governadora do Estado aprovou e sancionou: 

“Art. 1º – Fica proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular dentro das salas 

de aula, nos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único – Os telefones celulares deverão ser mantidos desligados, enquanto 

as aulas estiverem sendo ministradas” (RIO GRANDE DO SUL, 2008).  
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Neste Estado, também é desconsiderado o uso pedagógico do celular visto que 
devem permanecer desligados. 

No Estado de Santa Catarina com a Lei nº 14.363, de 25 de janeiro de 2008 
estabelece no seu Art. 1º - Fica proibido o uso de telefone celular nas salas de aula 
das escolas públicas e privadas no Estado de Santa Catarina. E o mesmo acontece 
no Estado do Amazonas com a Lei Ordinária nº 3.198, de 04 de dezembro de 2007 
dispõe em seu Art. 1º – É proibido o uso de telefone celular dentro das salas de aula 
nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada de educação do Estado do 
Amazonas. 

No Distrito Federal, com a Lei nº 4.131, de 02 de maio de 2008 assim dispõe: 

“Art. 1º Fica proibida a utilização de aparelhos celulares, bem como de aparelhos 

eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e 

jogos, pelos alunos das escolas públicas e privadas de Educação Básica do Distrito 

Federal.” (DISTRITO FEDERAL, 2008). 

Neste caso, compreende-se que tanto os alunos das escolas públicas e 
privadas não poderão fazer uso do celular e de aparelhos eletrônicos demonstrando 
uma preocupação clara com a sonoridade que estes aparelhos podem produzir e 
nenhuma referência é dada às possibilidades pedagógicas que esses aparelhos 
podem proporcionar. 

No Paraná, a Lei nº 18.118, de 24 de junho de 2014 dispõe: 

“Art. 1º Proíbe o uso de qualquer tipo de aparelhos/equipamentos eletrônicos durante 

o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio 

no Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A utilização dos aparelhos/equipamentos mencionados no caput 

deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e 

supervisão do profissional de ensino.” (PARANÁ, 2014). 

Observa-se que a Lei acima citada que restringe o uso dos celulares e 
equipamentos eletrônicos durante as aulas deixa claro que serão permitidos desde 
que haja fins pedagógicos e ainda ressalta a orientação e supervisão de um 
profissional de ensino.  Nesta análise, um fator que difere o Paraná dos demais 
estados elencados é o ano de publicação da lei. Enquanto os demais fizeram suas 
publicações entre 2007 e 2008, o Paraná teve sua lei sancionada e publicada em 
2014. Outro fator percebido é o avanço quando se trata de compreender que os 
artefatos eletrônicos portáteis podem oferecer inúmeras possibilidades pedagógicas 
contribuindo nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Neste contexto, fica claro que a maneira como os artefatos eletrônicos são 
compreendidos pelos que elaboram as leis, interferem na maneira como eles são 
reconhecidos e seu uso autorizado. No entanto, encontram-se divergências entre o 



 

XII - Congresso Brasileiro de 
Ensino Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

10 

que as leis estabelecem e a realidade, na qual grande número de dispositivos móveis 
fazem parte do cotidiano dos alunos e professores e o uso pedagógico que se faz ou 
deveria ser feito no sentido de contribuir com as ações pedagógicas realizadas nas 
instituições ficam sendo limitadas pela imposição das leis. 

Vale ressaltar que, mesmo com as leis proibitivas, os alunos permanecem 
utilizando diferentes dispositivos móveis sempre que encontram oportunidade. 

 Tedesco (2004) alerta quanto a incorporação dessas tecnologias no contexto 
escolar quando afirma que: 

“A incorporação das novas tecnologias à educação deveria ser considerada 
como parte de uma estratégia global de política educativa, portanto, de uma 
perspectiva mais pedagógica, a centralidade do conhecimento também 
inspirou inicialmente algumas posturas otimistas sobre o futuro da sociedade, 
já que a idéia segundo a qual o desenvolvimento cognitivo tem alguma 
influência nas condutas e no comportamento das pessoas esteve sempre na 
base das propostas de mudança social. Ensinar a pensar bem, a pensar 
melhor, estava associado geralmente à idéia de formar um ser mais 
“humano”. As últimas versões deste enfoque provêm de pensadores 
vinculados ao desenvolvimento de enfoques interdisciplinares que permitam 
compreender adequadamente a complexidade dos fenômenos. O suposto 
básico deste enfoque é que as pessoas capazes de compreender a 
complexidade atuariam de maneira mais responsável e consciente” (p. 2). 

Ferkins (1972), acrescenta que o homem é um animal tecnológico por natureza 
e a mudança tecnológica é um fator fundamental na evolução humana. Para o autor, 
o homem é também um animal cultural, pois é o único que evoluiu culturalmente no 
sentido de alterar radicalmente seu meio físico e a sua própria forma biológica e 
natural. Porém, o mesmo autor enfatiza que a mudança tecnológica não é a única 
variável independente na civilização humana, visto que as tecnologias são criadas e 
utilizadas pelo homem e o seu uso dependerá da sua intencionalidade. Ferkins (1972) 
defende o uso benéfico e diverso que as tecnologias promovem, retratando a 
incredulidade em relação às tecnologias em sua época. 

A Escola e as Novas Tecnologias 

A escola, como espaço que reúne um grande contingente de pessoas, vê-se forçada 
a mudar seus conceitos e formas de trabalho para atender a uma sociedade com 
novas demandas sociais as quais incluem sujeitos, professores e alunos, com 
capacidades intelectuais que lhe permitam adaptar-se às exigências desta nova 
sociedade.. 

A idéia das tecnologias como dimensão de apoio pedagógico, considerando a 
trajetória da evolução da técnica, também não é inovação. O uso de meios 
audiovisuais já foi proposto em torno do ano de 1600 por Comenius, que ressaltava a 
importância das ilustrações na aprendizagem, escrevendo o primeiro livro didático 
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ilustrado (Orbis Sensualium Pictus) em 1650 (CHOPIN, 2004). Porém, as ideias de 
Comenius não tiveram resultado imediato na educação e, por outro lado, a produção 
de audiovisuais em massa teve que esperar as invenções do século XIX: fotografia, 
telefone, rádio, telégrafo, disco, cinema, papel fotográfico e imprensa rotativa.  

Desta forma, o movimento dos audiovisuais como recurso pedagógico 
efetivamente só acontece no século XX, por volta de 1905, ano em que são criados 
os primeiros “museus pedagógicos” nos Estados Unidos. Chopin (2004) relata que 
tais museus funcionavam como centros  de recursos visuais, com mapas, ilustrações, 
slides e filmes. O movimento de audiovisuais cresceu e teve sua grande expansão 
durante a II Grande Guerra. O governo americano investiu milhões de dólares em 
materiais audiovisuais para formar soldados e para treinar uma mão-de-obra, quase 
toda ela feminina, que iria substituir os trabalhadores convocados pelo exército 
(CHOPIN, 2004). 

No Brasil, durante as décadas de 1950 e 1960, a tecnologia educacional era 
vista como sinônimo de recursos didáticos. A partir da década de 1960, o 
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa passou a revolucionar o 
mundo em todos os setores, principalmente no campo da educação. Somente nesta 
época iniciou-se uma discussão mais sistematizada sobre o assunto, visto que 
naquele momento a concepção educacional era o tecnicismo.  

Saviani (1985) destaca que, na perspectiva tecnicista da década de 1970, a 
educação se articula com o parcelamento do trabalho pedagógico, decorrente da 
divisão social e técnica do trabalho, veiculada, conforme Frigotto (1995), pela teoria 
do capital humano, constituindo-se como uma das formas de desqualificação do 
processo educativo.  

Nesta mesma época, surge a área da tecnologia educacional como instrumento 
para o atendimento das exigências da racionalidade e eficiência características da 
época (MAZZI, 1981). As tecnologias educacionais foram redirecionadas, passando a 
apresentar, segundo Tarjra (2000), duas versões: restrita, quando se limitava à 
utilização dos equipamentos, e ampla, quando se referia ao conjunto de 
procedimentos, princípios e lógicas para atender aos problemas da educação. Nesse 
contexto, a tecnologia potencializaria a automação, quando utilizada linearmente. 

Já na década de 1970, havia uma tendência em transferir a qualidade da 
educação às tecnologias e à suposição de que elas poderiam substituir o professor. 
Porém, é no início dos anos de 1980, influenciado pelo clima de exigência de abertura 
política e democrática, que as tecnologias educacionais passaram a receber críticas 
mais amplas quanto ao seu uso, juntamente com as técnicas de planejamento e 
avaliações do ensino ofertadas na época. Lima (2007, p. 5) complementa, afirmando 
que as tecnologias educativas “são instrumentos que modificam a vida do aluno em 
todos os aspectos, proporcionando a ele o alargamento do espaço de ensino-
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aprendizagem, até então restrito à sala de aula”. No entanto, conforme o mesmo autor, 
quando recorre-se à expressão "Tecnologia na Educação", abrange-se a informática, 
mas não se restringe a ela. Inclui também o uso da televisão, vídeo, rádio, data show, 
entre outros, na promoção do processo de ensino e nos dias atuais compreende os 
dispositivos móveis, principalmente os celulares, que são considerados como 
computadores portáteis pois desempenham funções semelhantes. Entende-se aqui, 
tecnologia como sendo o resultado da fusão entre ciência e técnica. 

Atualmente um dos grandes desafios do mundo contemporâneo consiste em 
unir a educação à tecnologia moderna e aos atuais meios eletrônicos de comunicação. 
Esta união favoreceria os processos de ensino, permitindo pesquisas virtuais, 
conexões instantâneas, aulas interativas, aulas online, videoconferências, entre 
outras. Vale lembrar que a tecnologia do giz e da lousa, por exemplo, é utilizada até 
hoje pela maioria das escolas. Da mesma forma, a tecnologia do livro didático ainda 
persiste, muitas vezes como única, em plena era da informação e do conhecimento 
digital.  

Neste sentido, para selecionar e utilizar as tecnologias educativas, é preciso 
conhecer sua origem, conceitos e influência na construção da humanidade. Somente 
conhecendo o processo histórico das técnicas desenvolvidas pelo homem, alocadas 
nos contextos sócio-culturais de cada época, é que se pode compreender melhor a 
participação ativa do homem e da tecnologia no desenvolvimento e progresso da 
sociedade. 

Considerações Finais 

Ainda há um caminho longo de discussões para que se possa chegar a um consenso 
que propicie a inclusão da tecnologia móvel como elemento pedagogicamente 
relevante; esse caminho inclui tanto análise e reformulação da legislação quanto 
estabelecimento de estratégias de formação inicial e continuada de professores para 
que esses profissionais passem a ter autonomia epistemológica e operacional para 
trabalhar com esse cenário tecnológico e oportunizar aos educandos situações 
significativas de aprendizagem a partir dos recursos que utiliza em seu cotidiano. 

As leis foram criadas no intuito de normatizar o uso dos diferentes dispositivos 
móveis e assim assegurar as ações nas escolas diante daqueles que não os usam de 
forma adequada. No contexto escolar, atender as divergências quanto as questões 
que envolvem o uso dos dispositivos móveis e atender ao cumprimento das leis 
tornou-se um desafio educacional. No entanto, para que o aluno passe a usá-lo de 
forma consciente respeitando o local e o momento em que se encontra, ele precisa 
de orientação, de encaminhamentos realizados principalmente no que tange sua vida 
escolar. 

Os dispositivos móveis quando inseridos nas ações previamente planejadas 
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podem romper com o velho paradigma em a aula deixa de lado seu caráter tradicional 
e linear e apresentar atividades inovadoras a partir dos artefatos que os alunos 
possuem, enriquecendo o processo de ensino e de aprendizagem tanto para o aluno 
quanto para o professor. Um aspecto relevante a ser abordado é que na era da 
informação e da comunicação somos todos aprendentes. As inovações tecnológicas 
acontecem num processo acelerado que nos torna constantes aprendizes. E, para 
que o aluno passe a usar os dispositivos móveis de forma consciente, ética e 
pedagógica, respeitando o local e o momento em que se encontra, ele precisa de 
orientação, de encaminhamentos realizados principalmente no que tange sua vida 
escolar. 

O professor não deve sentir-se intimidado quando seu aluno apresenta 
habilidades técnicas superiores as que ele possuem mas sim utilizar-se dessa 
habilidade e conhecimento para auxílio em suas aulas e ainda compartilhar e  
disseminar tal conhecimento aos que ainda não o possuem. Reconhecer as 
dificuldades técnicas e pedagógicas e tentar superá-las passa a ser o novo desafio do 
professor da era informacional.  

Neste sentido, verifica-se que alunos e professores necessitam de 
conhecimento para atender às demandas técnicas, éticas, morais e seguras da era 
da informação e da comunicação e isto deverá ocorrer de forma gradativa e 
constantes.  

E, as leis proibitivas quanto ao uso deste artefato no contexto escolar, poderão 
sofrer alterações caso haja compreensão pedagógica e técnica do potencial que este 
artefato pode agregar às ações desenvolvidas na escola. 
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Resumo - O presente estudo teve o objetivo de identificar a experiência de 
estudantes de primeiro e último anos da graduação e de pós-graduação em 
enfermagem com o uso do computador, em uma universidade federal do Sul do 
Brasil, por meio de pesquisa survey exploratória de abordagem quantitativa. Foi 
aplicado o questionário Staggers sobre a Experiência Computacional de 
Enfermeiros e a análise das respostas foi feita por estatística descritiva. Atividades 
relacionadas a uso de softwares aplicativos foram as que apresentaram maior uso 
e nível de conhecimento pelos participantes da pesquisa. Já aquelas voltadas a 
sistemas operacionais, com menor uso e conhecimento. Conclui-se que a trajetória 
de aprendizagem ao longo da formação de graduação contribui para 
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para uso de aplicativos. Sendo 
assim, o fomento de experiências teórico-práticas na área de informática em 
enfermagem deve acontecer já na graduação, e em especial em programas de 
pós-graduação, de modo que se possibilite o aprimoramento contínuo dessas 
habilidades e conhecimentos e sua aplicação efetiva nos diversos cenários da 
prática profissional de enfermagem.  

Palavras-chave: Estudantes de enfermagem. Informática em Enfermagem. 
Conhecimentos em Informática. 

1. Introdução 

O fato de que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) vêm impactando a 
maneira como o ser humano se relaciona com seus objetos de trabalho e com outros 
seres humanos é de conhecimento da academia e da sociedade como um todo. 
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Consequentemente, faz-se necessário que a importância do uso de tecnologias 
computacionais seja reconhecida, assim como seus potenciais benefícios, tais como 
o acesso à informação, facilitação da comunicação e, na área da saúde, poder 
contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde (LLAPA RODRÍGUEZ 
et al., 2008).  

A evolução tecnológica de um modo geral é marcada por ondas de inovação, 
que elevam progressivamente os patamares e implicações para os padrões de vida 
das sociedades. Nesse sentido, percebem-se mudanças de paradigmas constantes 
nos modos como as mesmas vem sendo aplicadas no cotidiano, e em especial no 
mercado de trabalho e educação. O progresso tecnológico aumenta a demanda por 
qualificação profissional e ainda aponta para a necessidade de formar profissionais 
que sejam capazes de se adaptar e aprender continuadamente com as tecnologias 
emergentes (MAROPE; CHAKROUN; HOLMES, 2015). 

Especificamente na área da Enfermagem, que tem visto a inserção de 
computadores e demais recursos informacionais a serem progressivamente 
requeridos no mercado de trabalho e consequentemente gerando habilidades 
distintas relacionadas ao seu manuseio (GONÇALVES, 2013). Sistemas de 
informação em saúde (SIS) e prontuários eletrônicos (PE) são alguns exemplos de 
ferramentas que já fazem parte do cotidiano profissional da equipe de enfermagem, 
comprovando que a inserção de computadores não só já é uma realidade da área 
como também um caminho pelo qual já não se pode retroceder (GODOY et al, 
2012).  

Nesse sentido, percebe-se um aumento no interesse por pesquisas na área 
de Informática em Saúde e Enfermagem, bem como aqueles que buscam identificar 
elementos necessários à aquisição de competências de informática em enfermagem 
na realidade brasileira, e que apontam a necessidade de se fomentar essa temática 
ainda durante a formação profissional (GONÇALVES, 2013). 

À exemplo do que salienta o relatório do Terceiro Congresso Internacional 
sobre Educação e Formação Técnica e Profissional (Technical and Vocation 
Education Training – TVET) em 2012, um dos grandes desafios tem sido garantir 
que haverá trabalhadores qualificados para atender as novas e crescentes 
demandas. “Isso requer o desenvolvimento de novas qualificações, novo currículo e 
novo material didático, além de novos sistemas de formação de professores e 
instrutores” (MAROPE; CHAKROUN; HOLMES, 2015, p.66). Além disso, o relatório 
aponta para a necessidade de se antever tais mudanças, aumentando a capacidade 
de planejamento e culminando em uma maior oferta de projetos de qualificação aos 
profissionais.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 
Enfermagem no Brasil já apontam a necessidade de que enfermeiros dominem as 
TIC para aplicá-las nos mais diversos cenários da sua prática profissional, 
considerando as dimensões da assistência, ensino, gestão e pesquisa em 
enfermagem (BRASIL, 2004). Nessa perspectiva, enfermeiros devem desenvolver 
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competências relacionadas ao saber-ser, as quais se referem a traços de 
personalidade e caráter; ao saber-fazer, relacionadas a experiências de intervenção 
na prática, tomada de decisão, resolução de problemas e trabalho em equipe; e ao 
saber-aprender, ligadas ao processo de educação permanente de cada profissional 
(GONÇALVES, 2013).  

Assim, este estudo foi desenvolvido com o intuito de conhecer a experiência 
de estudantes de graduação e pós graduação em enfermagem com computadores, 
com ênfase para os seus perfis de uso e seu conhecimento. Os resultados poderão 
ser utilizados como diagnóstico sobre a interação humano-computador e para 
contribuir para que estratégias sejam desenvolvidas com vistas a formação de 
enfermeiros capacitados para atuarem em um campo sempre em transformação, 
como o da saúde. 

2. Materiais e Método 

Trata-se de uma pesquisa survey, exploratória com abordagem quantitativa. Para 
sua realização foram considerados todos os preceitos éticos listados pela Resolução 
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo sido aprovada por 
Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 550.383/2014. A coleta de 
dados ocorreu no período entre outubro e novembro de 2014, sendo a amostra 
formada por 55 participantes; estudantes de um curso de graduação em 
enfermagem do primeiro (n=14) e quinto ano (n=19), e de um programa de pós-
graduação em enfermagem (n=22) de uma Universidade Federal do Sul do Brasil.  

Os critérios de inclusão dos participantes na amostra foram: estar 
devidamente matriculados e periodizados no curso de graduação (considerando o 
primeiro e quinto ano) ou pós graduação em Enfermagem e o preenchimento do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o Staggers Nursing Computer 
Experience Questionnaire (SNCEQ®) (STAGGERS, 1994). Esse instrumento 
passou por tradução e adaptação transcultural para a realidade brasileira e é 
composto por 8 seções, tendo como finalidade identificar a experiência e o 
conhecimento de enfermeiros a respeito da informática. Após as instruções de 
preenchimento aos participantes nas duas primeiras seções, consta a partir da 
terceira seção a investigação quanto ao uso (atual ou passado) do computador pelo 
estudante, assim como o seu conhecimento sobre a aplicação dos computadores em 
diversas atividades. Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva simples. 

Optou-se, neste artigo, por focar nos resultados relacionados especificamente 
à interface-humano computador (seções 3, 5, 6 e 8 do questionário) e não naqueles 
que envolvem seu uso específico em situações relacionadas a enfermagem.  

3. Resultados 

Identificou-se que a média de idade entre a amostra dos estudantes do primeiro ano 
da graduação foi de 20 anos, com predominância de representantes do sexo 
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feminino (89,47%). Dentre a amostra dos estudantes do quinto ano a média de idade 
foi 24,71 anos sendo 92,86% pertencentes ao sexo feminino. Já entre a amostra dos 
estudantes da pós-graduação, identificou-se uma idade média de 32,23 anos e 
100% de predominância feminina. 

No que se refere a ocupação dos participantes, 100% dos estudantes de 
graduação informou não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício, ao passo que 
dentre os estudantes da pós-graduação identificou-se a presença de bolsistas 
(40,91%), enfermeiros assistenciais (27,27%), enfermeiros com cargos 
administrativos (13,64%), professores (13,64%) e gerente de unidades (4,55%). O 
tempo médio de atuação profissional apresentado dentre a amostra composta pelos 
estudantes da pós-graduação foi de 7,91 anos. 

Na terceira seção do questionário, há a seguinte instrução para o seu 
preenchimento: “Cada item deverá ser avaliado de duas formas, utilizando dois 
conjuntos numéricos. O primeiro quadro de avaliação descreve atividades com o 
computador que você faz no presente, enquanto o segundo quadro de avaliação 
descreve seu nível de conhecimento em relação às funções do computador”. Neste 
momento os participantes deveriam classificar seu uso e conhecimento em relação a 
cada item apresentado no questionário (ao todo, 20 atividades), considerando 0 para 
nenhum, 1 para pouco, 2 para mediano, 3 para alto e 4 para extensivo.  

As atividades foram divididas em três grandes grupos, conforme maior 
prevalência de respostas; a saber: a) predominância de respostas 0 (nenhum) e 1 
(pouco); b) predominância de respostas com variação; e c) predominância de 
respostas 3 (alto) e 4 (extensivo) em relação ao uso do computador e nível de 
conhecimento das atividades. 

Dentre o grupo com respostas 0 e 1 (Quadro 1), destaca-se a atividade 
“engenharia de software assistida por computador (CASE)” que obteve 100% de 
apontamentos para nenhum (0) tanto para NC como UC, entre os alunos do primeiro 
quanto do quinto ano da graduação em enfermagem. A mesma atividade também 
apresentou índices acima dos 90% de apontamentos para nenhum (0) conhecimento 
e uso do computador entre os alunos de pós-graduação em enfermagem. 

 

Aplicação do 
Computador 

UC* 
e 

NC** 

Estudantes de Enfermagem 

Alunos 1º ano graduação 
(n=14) 

Alunos 5º ano graduação 
(n=19) 

Alunos pós-graduação (n=22) 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Grupo A: predominância de respostas 0 (nenhum) e 1 (pouco) 

Comunica-se com 
outros sistemas de 
computador 
(Comunicação de 
programas). 

UC 31,58  31,58  5,26  26,32  5,26  42,86  14,29  35,71  7,14  0  40,91  13,64  22,73  13,64  9,09  

NC 36,84  26,32  10,53  21,05  5,26  42,86  21,43  28,57  7,14  0  45,45  13,64  22,73  13,64  4,55  

Faz recuperação de 
dados, encontra 

UC 26,32  36,84  15,79  15,79  5,26  42,86  14,29  14,29  28,57  0  40,91  9,09  31,82  9,09  9,09  
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arquivos ou índices 
de desempenho do 
sistema (utilitários). 

NC 26,32  21,05  31,58  21,05  0  50  14,29  14,29  21,43  0  40,91  13,64  31,82  4,55  9,09  

Escreve programas 
computacionais 
(programação 
computacional). 

UC  100  0  0  0  0  64,29  14,29  7,14  0  14,29  86,36  4,55  0  0  9,09  

NC 94,74  5,26  0  0  0  71,43  7,14  7,14  7,14  7,14  86,36  9,09  0  0  4,55  

Utiliza informações 
técnicas arquivadas 
(Inteligência 
Artificial). 

UC 63,16  15,79  10,53  10,53  0  85,71  0  7,14  7,14  0  59,09  0  18,18  13,64  9,09  

NC 63,16  15,79  10,53  10,53  0  85,71  7,14  0  7,14  0  59,09  18,18  9,09  13,64  0  

Engenharia de 
Software Assistida 
por Computador 
(CASE). 

UC  100  0  0  0  0   100  0  0  0  0  90,91  0  4,55  4,55  
 

NC  100  0  0  0  0   100  0  0  0  0  90,91  0  4,55  4,55  0  

Escreve macros 
para planilhas ou 
pacotes de 
processadores de 
texto. 

UC 73,68  21,05  5,26  0  0  85,71  7,14  7,14  0  0  77,27  9,09  9,09  0  4,55  

NC 73,68  21,05  5,26  0  0  85,71  7,14  7,14  0  0  77,27  9,09  9,09  0  4,55  

Cria programas de 
instrução assistidos 
por computador. 

UC  100  0  0  0  0  92,86  7,14  0  0  0  90,91  0  4,55  4,55  0  

NC  100  0  0  0  0  92,86  7,14  0  0  0  90,91  0  4,55  4,55  0  

Escreve programas 
de gerenciamento 
de bases de dados 
com texto e gráficos 
(editoração 
Eletrônica). 

UC 84,21  15,79  0  0  0  92,86  7,14  0  0  0  72,73  13,64  9,09  0  4,55  

NC 84,21  15,79  0  0  0  92,86  7,14  0  0  0  72,73  13,64  9,09  0  4,55  

Quadro 1: Frequência relativa (%) das respostas dos participantes as questões da 
seção 3 quanto a aplicação do computador, nos contextos do Uso do Computador* 

(UC) e Nível de Conhecimento (NC)**. Grupo A: predominância de respostas 0 
(nenhum) e 1 (pouco). 

Percebe-se que o item “faz recuperação de dados, encontra arquivos ou 
índices de desempenho do sistema (utilitários)” foi o único que apresentou maior 
distribuição de respostas para o nível de conhecimento 2 (mediano), para alunos do 
primeiro ano da graduação. Porém, a maioria dos alunos do quinto ano da 
graduação e da pós-graduação assinalaram 0 (nenhum) tanto para NC quanto para 
UC (50% e 40,91% respectivamente) para as atividades em questão.  

O Quadro 2 apresenta as atividades cujas respostas dos participantes tiveram 
variação nas suas frequências relativas.  

 

Aplicação do 
Computador 

UC* 
e 

NC** 

Estudantes de Enfermagem 

Alunos 1º ano graduação 
(n=14) 

Alunos 5º ano graduação 
(n=19) 

Alunos pós-graduação (n=22) 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Grupo B: predominância de respostas que apresentaram variação 

Gerencia 
dados/arquivos 

UC 73,68  15,79  10,53  0  0  28,57  0  21,43  50  0  50  9,09  4,55  27,27  9,09  
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(gerenciamento de 
banco de dados). 

NC 68,42  15,79  15,79  0  0  21,43  21,43  28,57  28,57  0  50  0  4,55  36,36  9,09  

Realiza pesquisas 
com análises de 
dados. 

UC 15,79  21,05  26,32  21,05  15,79  7,14  14,29  14,29  35,71  28,57  9,09  4,55  22,73  27,27  36,36  

NC 21,05  10,53  31,58  21,05  15,79  0  7,14  50  21,43  21,43  9,09  4,55  36,36  22,73  27,27  

Cria figuras, slides 
ou projeções 
(gráficos) 

UC 0  5,26  15,79  52,63  26,32  0  0  0  28,57  71,43  0  13,64  4,55  22,73  59,09  

NC 0  5,26  10,53  47,37  36,84  0  0  0  57,14  42,86  4,55  0  13,64  50  31,82  

Gerencia projetos 
(gerenciamento de 
projetos). 

UC 63,16  21,05  5,26  10,53  0  21,43  7,14  28,57  28,57  14,29  22,73  18,18  22,73  18,18  18,18  

NC 52,63  26,32  10,53  10,53  0  14,29  14,29  35,71  21,43  14,29  22,73  18,18  22,73  22,73  13,64  

Cria agendas de 
trabalho. 

UC 47,37  31,58  5,26  10,53  5,26  21,43  21,43  14,29  35,71  7,14  31,82  4,55  13,64  27,27  22,73  

NC 47,37  15,79  15,79  10,53  10,53  14,29  7,14  35,71  35,71  7,14  22,73  9,09  18,18  31,82  18,18  

Utiliza tutoriais 
educativos 
(instrução assistida 
por computador). 

UC 15,79  0  42,11  21,05  21,05  21,43  14,29  14,29  21,43  28,57  22,73  13,64  22,73  22,73  18,18  

NC 10,53  5,26  26,32  26,32  31,58  14,29  0  28,57  42,86  14,29  18,18  18,18  27,27  18,18  18,18  

Calcula orçamento 
ou outros dados 
numéricos 
(planilhas). 

UC 47,37  15,79  21,05  5,26  10,53  7,14  7,14  21,43  42,86  21,43  18,18  13,64  27,27  22,73  18,18  

NC 26,32  42,11  5,26  21,05  5,26  0  14,29  28,57  42,86  14,29  22,73  27,27  13,64  27,27  9,09  

Copia, apaga, muda 
diretórios, e realiza 
funções do disco 
rígido ou sistema 
(sistema 
operacional). 

UC 42,11  5,26  26,32  15,79  10,53  14,29  21,43  35,71  7,14  21,43  36,36  13,64  22,73  13,64  13,64  

NC 42,11  10,53  15,79  26,32  5,26  14,29  50  14,29  14,29  7,14  36,36  18,18  18,18  4,55  22,73  

Quadro 2: Frequência relativa (%) das respostas dos participantes as questões da 
seção 3 quanto a aplicação do computador, nos contextos do Uso do Computador* 

(UC) e Nível de Conhecimento (NC)**. Grupo B: predominância de respostas que 
apresentaram variação. 

Um menor consenso de respostas foi apresentado pelo grupo B, a exemplo 
das atividades como “gerencia projetos (gerenciamento de projetos)” e “cria agenda 
de trabalho” que apresentaram empate entre duas opções de resposta. Embora seja 
possível identificar maior dispersão dos dados, aponta-se que atividades como uso 
de planilhas e utilização de instrução assistida por computador obtiveram progressão 
na comparação entre os estudantes de graduação. 

As atividades que apresentaram maior nível de conhecimento e uso do 
computador referidos pelos três grupos de participantes, destaca-se a primeira 
atividade, que envolve o uso de processadores de texto, que apresentou evolução 
quando se compara o conhecimento de estudantes do primeiro, quinto anos e pós 
graduação (de alto para extensivo).  

As demais atividades que envolvem o uso de software aplicativo, tais como 
correio eletrônico e a realização de pesquisas com recuperação bibliográfica e uso 
da internet apresentaram índices elevados de apontamentos relacionados as opções 
3 (alto) e 4 (extensivo) para os três grupos participantes, como pode ser observado 
no Quadro 3. 
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Aplicação do 
Computador 

UC* 
e 

NC** 

Estudantes de Enfermagem 

Alunos 1º ano graduação 
(n=14) 

Alunos 5º ano graduação 
(n=19) 

Alunos pós-graduação (n=22) 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Grupo C: predominância de respostas 3 (alto) e 4 (extensivo) 

Escreve relatórios, 
artigos, documentos 
ou outros tipos de 
textos (processador 
de texto). 

UC 0  5,26  10,53  47,37  36,84  0  0  7,14  7,14  85,71  0  4,55  9,09  18,18  68,18  

NC 0  0  31,58  42,11  26,32  0  0  14,29  35,71  50  0  0  18,18  40,91  40,91  

Manda mensagens 
para outras pessoas 
(correio eletrônico). 

UC 0  0  5,26  21,05  73,68  0  0  0  0   100  0  4,55  4,55  22,73  68,18  

NC 0  0  0  21,05  78,95  0  0  0  7,14  92,86  0  0  4,55  36,36  59,09  

Procura livros, 
artigos, ou outras 
informações 
bibliográficas 
(recuperação 
bibliográfica). 

UC 0  0  5,26  31,58  63,16  0  0  0  14,29  85,71  0  4,55  0  13,64  81,82  

NC 0  0  10,53  26,32  63,16  0  0  14,29  28,57  57,14  0  0  4,55  63,64  31,82  

Utiliza a rede 
mundial de 
computadores 
(acesso à internet, 
interação, 
recuperação). 

UC 10,53  5,26  21,05  5,26  57,89  7,14  0  7,14  21,43  64,29  13,64  0  31,82  22,73  31,82  

NC 10,53  5,26  21,05  5,26  57,89  7,14  0  7,14  21,43  64,29  13,64  0  31,82  22,73  31,82  

Quadro 3: Frequência relativa (%) das respostas dos participantes as questões da 
seção 3 quanto a aplicação do computador, nos contextos do Uso do Computador* 

(UC) e Nível de Conhecimento (NC)**. Grupo B: predominância de respostas 3 (alto) e 
4 (extensivo). 

Na quinta seção do questionário, avalia-se o uso e conhecimento mais 
específicos da área de informática, dentre as 6 atividades: identifica os requisitos de 
aplicação, elabora, seleciona implementa e avalia o sistema computacional. A 
maioria (de 52% a 100%) dos estudantes participantes dos três grupos assinalou 
que possuía nenhum (0) conhecimento e uso do computador. 

A a sexta seção do questionário investiga o conhecimento formal dos 
participantes em informática e computação, com questões tanto relacionados a 
formação de nível superior na área, como também acerca da realização de cursos 
rápidos sobre aplicativos ou programas, além de realização de leituras dentro da 
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temática. Os resultados podem ser visualizados no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Frequência relativa (%) geral dos participantes (estudantes da graduação 
e pós-graduação) quanto ao conhecimento formal sobre informática e computação 

(n=55).  

Percebe-se que há entre a amostra observada estudantes que afirmaram 
possuir uma graduação em cursos de ciências da computação (n=9/16,36%) e de 
gerenciamento de sistemas de informação/informática (n=3/5,45%), entretanto, 
quando questionados sobre conhecimentos específicos da área, na seção 5, 
observou-se predominância de referências a nenhum conhecimento e uso do 
computador para as atividades listadas. Além disso, demonstra-se na sequência que 
67,27% dos participantes informou não realizar a leitura de materiais sobre 
computação. Infere-se que essa disparidade de resultados possa estar relacionada 
ao erro de preenchimento do questionário, ou ainda a compreensão prematura de 
que a alternativa talvez pudesse se relacionar aos cursos informais, já que na 
alternativa seguinte a grande maioria (41,82%) referiu já ter realizado ao menos um 
curso rápido sobre aplicativos.  

Quando questionados sobre os motivos pelos quais eles podem não utilizar o 
computador com frequência na última seção, os estudantes puderam optar por uma 
ou mais alternativas que refletiam seus motivos. A opção mais apontada foi a “Não 
aplicável, eu utilizo computadores com frequência”, por 14 (100%) estudantes do 1º 
ano, 14 (63,68%) estudantes do 5º ano, e 14 (63,63%) estudantes da pós-
graduação. 

Entretanto, observou-se, embora com menor representatividade, que outros 7 
motivos foram apontados pelos estudantes para justificar o uso infrequente do 
computador, tais como: “nunca fiz curso de computação” (4 vezes assinalado); “os 
funcionários do meu trabalho realizam toda a interação com computadores” e “tenho 
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medo de perder arquivos ou informações” (cada um 3 vezes assinalado); “a 
utilização de computadores não está na descrição das atividades do meu cargo” (2 
vezes assinalado); “não tenho tempo de utilizar computadores no trabalho”, “não há 
necessidade de computadores em casa” e “não disponho de computador no 
trabalho”, cada um desses motivos sendo 1 vez assinalado. 

4. Discussão 

Foi possível observar que dentre os participantes deste estudo que a grande maioria 
apresenta experiência com o computador e esse contato inicia-se desde o primeiro 
ano da graduação e prossegue até a pós-graduação. O estudo de Tanabe e 
Kobayashi (2013) também evidenciou que 98,3% dos enfermeiros participantes de 
sua amostra tiveram contato com recursos computacionais ainda durante a 
graduação. Essa realidade é positiva e promissora do ponto de vista do 
desenvolvimento de expertise no uso de aplicativos e programas, bem como de 
habilidades para a adoção dessa ferramenta durante o contexto de exercício 
profissional.  

Quando questionados sobre o uso de algumas funções do computador, 
dentre as mais utilizadas tem-se o uso de software aplicativo que envolve de 
processador de textos, correio eletrônico, recuperação bibliográfica e realização de 
pesquisas na internet; que também foram apontadas como as funções sobre as 
quais os estudantes referem maior nível de conhecimento, assim como o estudo de 
Cruz et al. (2011).  

Neste estudo, itens como o elaboração de gráficos, gerenciamento de banco 
de dados, e pesquisa e análise de dados obtiveram um aumento das frequências 
quando comparadas entre os alunos de diversos níveis de formação. Tais resultados 
se semelham aos achados de Cruz et al (2011) e podem estar associados ao próprio 
processo de ensino-aprendizagem, por meio da experiência dos alunos com o 
computadores na apresentação de dados de pesquisa e conhecimentos adquiridos 
durante a formação, não só sob o ponto de vista dessa aproximação para a 
realização de atividades e trabalhos acadêmicos e de conclusão de cursos, como 
também como reflexo da inserção de muitos estudantes em projetos de iniciação 
científica, estágios e demais atividades extracurriculares. Já o estudo de Jetté et al 
(2010) aponta as mesmas dificuldades entre os estudantes de enfermagem 
pesquisados no Québec, apesar de sentirem-se competentes no uso da informática 
em enfermagem. 

As atividades que requerem conhecimento mais específico de informática não 
são realizadas pelos participantes. Elas estão ligadas principalmente ao uso de 
software, de sistema operacional, envolvendo aspectos como a programação e 
atividades de editoração que requerem formação específica ou maior experiência no 
uso desses recursos, o que corrobora com a afirmação de Gonçalves (2013) quando 
aponta que há escassez de enfermeiros especialistas em informática em 
enfermagem no Brasil. 
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Sobre o acesso internet, esta pesquisa aponta que os estudantes de 
graduação e pós graduação referem tanto uso, como nível de conhecimento 
extensivos, assim como aponta o estudo de Jetté et al (2010).  Leite et al. (2013) 
apontam a internet como uma ferramenta complementar do processo de ensino-
aprendizagem, em especial por proporcionar a ampliação das possibilidades de 
pesquisa e comunicação, e com isso o crescimento cognitivo e atualização de 
saberes. 

É digno de nota que o uso de ferramentas de instrução via computador foram 
relatadas em maior frequência pelos estudantes do 1º e 5º ano da graduação (alto e 
extensivo) e não houve unanimidade entre os estudantes da pós-graduação, embora 
todos refiram um nível de conhecimento intermediário acerca desses aplicativos. 
Sobre o uso dessas ferramentas, estudo de Tanabe e Kobayashi (2013) aponta que 
dentre alunos recém-formados, participantes de um programa de aprimoramento 
profissional, 95,5% faziam uso da internet, e destes, 86,7% eram para fins 
educativos.  

Dentre as atividades investigadas pelo questionário, salienta-se o seu caráter 
iminentemente técnico, e que se referem à dimensão saber-fazer das competências 
profissionais desejáveis aos enfermeiros. Relacionam-se a utilização de ferramentas 
para facilitar o trabalho, agilizar pesquisas em informática, treinar estudantes e 
profissionais, entre outras. Entretanto, evidencia-se a importância de que os 
profissionais sejam capazes de criar e direcionar os recursos disponíveis para novos 
usos, expandindo-se as suas possibilidades de sua aplicação e tornando-as 
relevantes para o processo de trabalho em saúde e em enfermagem. É sabido que o 
uso da informática na prática de enfermagem e desenvolvimento de competências 
tecnológicas é um desafio importante a ser superado, no sentido de contribuir para 
interagir melhor com outros profissionais, empregar recursos, compreender políticas 
e limitações (TANABE; KOBAYASHI, 2013). 

Embora muito se tenha avançado na área de informática em saúde e 
enfermagem, ainda é preciso considerar que o reforço de competências básicas e a 
incorporação de conteúdos ligados a TIC são necessários ao desenvolvimento de 
habilidades para o trabalho em contextos cada vez mais abarcados em tecnologias. 
É preciso reconhecer o computador como uma ferramenta imprescindível não só 
para o desenvolvimento de atividades acadêmicas ou ligadas a formação na pós-
graduação, como também para o desenvolvimento do exercício profissional do 
enfermeiro.  

5. Considerações Finais 

No ensejo de conhecer como estudantes de enfermagem tem se relacionado com o 
computador, tendo em vista a sua aplicação no exercício profissional, observou-se 
que os alunos tem experiência no uso desse recurso e que a formação contribui 
para a aquisição de conhecimentos e habilidades para muitos aplicativos.  

Os resultados obtidos se coadunam com estudos que reiteram a necessidade 
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de avanços relacionados à formação na medida em que aponta que itens ainda 
podem ser melhor explorados pelos estudantes como forma de qualificar 
futuramente a sua prática profissional em um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo e que tem progressivamente modificado seus paradigmas frente as TIC. 

A inserção de disciplinas que trabalhem a informática em saúde e 
enfermagem nas escolas formadoras tem sido apontada como item relevante a ser 
considerado pela literatura correlata e esse posicionamento é compartilhado pelos 
autores desse estudo. Para tanto, torna-se necessário a realização de cada vez mais 
discussões relacionadas à interface humano-computador e a sua correlação com as 
possibilidades de aplicação no mundo do trabalho. 

É importante que o computador seja compreendido como item facilitador do 
processo de trabalho em enfermagem constituindo-se como uma possibilidade de 
inovação na construção de conhecimentos na área. Além disso, a maior adoção de 
recursos digitais pelos docentes, como forma de suscitar interesse dos estudantes é 
adicionalmente um caminho a ser percorrido. 
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Resumo – Este artigo aborda o letramento digital como potencializador do ensino 
em Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tem como 
objetivo discorrer sobre a importância do letramento digital, a relevância das 
Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC); bem como enfatizar a 
importância do hipertexto na EJA em escolas públicas do Estado da Bahia. Nesse 
caminho, discuti-se sobre o analfabetismo e alfabetismo funcional e pondera-se 
acerca do número de analfabetos do Brasil. Além disso, traz a problemática de 
professores tecnofóbicos que corroboram com o aumento de exclusão social.  

 

Palavras-chave: Letramento Digital.  Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC). Hipertexto. 

 
Abstract – This paper adresses the digital literacy as an optimizer of the teaching 
of Portuguese Language for Adults and Young people Education (EJA). It has the 
purpose of talking about the importance of digital literacy, the relevance of 
Information and Communication Technologies (TIC), and also emphasize the 
importance of hypertext in EJA of public schools of Bahia. This way,the illiteracy 
and functional literacy is discussed and the number of illiterate in Brazil is weighed 
up. Besides that, it deals with the whole issue of technophobic teachers who end up 
helping with the increase of the social exclusion. 

 

Keywords: Digital literacy.  Information and Communication Technologies. 
Hypertext. 

 

1. Introdução 

Infelizmente, na contemporaneidade, o Brasil amarga a 8ª posição em analfabetismo 
de adultos no mundo. Nesse contexto, essa nação está próxima à educação de 
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países com economias periféricas, a exemplo da Etiópia, do Paquistão, Indonésia, 
Congo entre outros (GONÇALVES, 2015). 

Essa colocação em que o Brasil está inserido representa aproximadamente 
quatorze milhões de pessoas. Vale ressaltar que esse número não contabiliza os 
sujeitos considerados como alfabetizados funcionais, ou seja, aqueles capazes de 
utilizarem a leitura e a escrita para apenas ajudar em seus afazeres diários. Porém, 
usam essa habilidade em continuidade aos seus aprendizados ao longo da vida 
(SOARES, 1995). 

Nesse sentido, emerge outra problemática que corrobora com a situação de 
países menos favorecidos, isso também acontece com o Brasil, visto que o 
analfabetismo funcional é a propriedade de usar efetivamente a leitura e a escrita, 
mas sem a capacidade de o sujeito empreendê-la nos contextos sociais nos quais 
estão inseridos (RIBEIRO; VÓVIO; MOURA, 2002). Pode-se inferir que a 
alfabetização efetiva vai além da codificação de grafemas e fonemas, mas no uso da 
língua em práticas sociais mais amplas e nas ações cotidianas dos sujeitos. 

Este artigo faz parte da pesquisa de Mestrado, em andamento, cujo tema é: 
Letramento Digital: contribuições para potencializar a aprendizagem em Língua 
Portuguesa em uma turma da EJA.  Dessa forma, esta produção tem como objetivo 
precípuo discorrer sobre a importância do letramento digital, sobre a relevância das 
Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC); bem como enfatizar a importância 
do hipertexto na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas do 
Estado da Bahia. Além disso, busca interpelar o porquê de alguns docentes não 
utilizarem as TIC já que elas são disponibilizadas para contribuir na práxis 
educacional. Para tanto, essa pesquisa é de abordagem qualitativa a partir de um 
estudo de caso com discentes e docentes do Colégio Estadual no município de 
Lauro de Freitas. 

Durante a pesquisa está sendo realizado o trabalho com leitura e produção de 
textos orais e escritos em uma turma do 3º Tempo Formativo, Eixo 6, do Ensino 
Médio, da área do conhecimento em humanas.  Inicialmente aplica-se uma avaliação 
diagnóstica para a verificação do nível de proficiência em Língua Portuguesa e 
conhecimento em tecnologias pelos discentes. Essa avaliação consiste em leitura e 
interpretação de texto além da produção de um texto escrito.  Assim, cabe ressaltar 
que este estudo tenta a partir da perspectiva do estudo de caso perceber e analisar 
o desempenho escolar em Língua Portuguesa no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
– Moodle.  

No segundo momento, aplicou-se um questionário com os professores de 
Língua Portuguesa da modalidade EJA, do turno noturno com o objetivo de 
identificar se esses docentes utilizam as TIC, se têm conhecimento da Sala de 
Informática etc. 

A partir desse viés, optou-se pela pesquisa qualitativa por ela englobar a 
obtenção de dados descritivos, a partir da observação direta do pesquisador com a 
situação estudada. Assim, a ênfase maior é dispensada para retratar a perspectiva 
dos participantes (BOGDAN e BIKLEN, 1982) 

Diante do exposto, este trabalho se faz necessário por apresentar o 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3 

letramento digital como dispositivo potencializador do ensino de Língua Portuguesa 
pelo viés de ele ser, na contemporaneidade, um meio pelo qual os sujeitos 
aprendentes possam interagir e, consequentemente, co-criarem discursos orais e 
escritos de forma crítica e reflexiva a partir do contexto digital, mas precisamente, no 
AVA do Moodle. Além disso, esta pesquisa poderá contribuir com a inclusão digital 
dos sujeitos envolvidos nessa análise. Importante também por trazer como enfoque 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como imprescindíveis para 
contribuir com o letramento dos sujeitos dessa pesquisa. Dessa forma, emergem 
temáticas como o Hipertexto, a sua polissemia e os gêneros discursivos. 

 
Entende-se por inclusão digital na perspectiva da emancipação como: 
 

Emancipação digital inclui: a) conhecer o uso que se deve fazer das 
ferramentas tecnológicas relacionados:  ao  exercício  da cidadania, 
autonomia, trabalho colaborativo, construção de conhecimentos;  b) 
reconhecer como se desenvolve o processo de apropriação das TIC e suas 
potencialidades, se esse processo resulta significativo na vida cotidiana das 
pessoas e, em especial , aquelas que estão em situação de risco de 
exclusão”  PLANELLA e TRAVIESO, 2008, p.02. 

 

Dessa forma, entende-se que o uso de dispositivos digitais podem 
potencializar aprendizagens e ampliar as formas de compreender, interpretar, 
mobilizar conhecimentos mediados pela tecnologia. Nesse sentido, ressalta-se que 
essa visão corrobora a fala de Freire (2000a) quando ele não admite o uso das 
tecnologias como imposição fatalista, fruto da Globalização, mas sim pela 
necessidade de acompanhar o novo tempo, o tempo impulsionado pela força desses 
meios utilizados na educação como potencializadores de discursos que incluem os 
cidadãos. 

 

2. Letramento Digital: desafios e conquistas na EJA a partir das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 
Na contemporaneidade, observa-se que vivemos em momento de mudanças 

instantâneas e fruídas, nas quais as perspectivas cartesianas e obsoletas não 
cabem mais (FERREIRA, 2012). Nesse veio, grande parte da sociedade atual vive 
integrada e imbricada com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
(LIMA JÚNIOR, 1997). Nesse sentido, surgem novas formas de ser; bem como de 
se informar, se relacionar e, consequentemente, de se pensar a realidade (ROJO; 
BARBOSA, 2015). 

Em contrapartida a essa realidade, muitos cidadãos e cidadãs que não vivem 
imbricados com as TIC são estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o 
que, de certa forma, os deixam excluídos de verem o mundo de forma diferente, a 
exemplo das possibilidades que a internet poderia lhes proporcionar. Uma grande 
questão orbita sobre a relação das TIC e os sujeitos da EJA: Como incluir pessoas 
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que nem possuem acesso à internet e nem aos dispositivos do contexto do digital? 
A esse respeito, vejamos o que diz Rios (2011) acerca dos sujeitos da EJA. 

 
[...] Em primeiro lugar, fortalecem o seu sentimento de pessoas excluídas, já 
que fazem parte de uma população pouco abastada economicamente. Em 
geral, essa clientela é composta de pessoas que exercem a função de 
porteiro, servente, doméstica, vigilante e outras profissões. Essas pessoas 
são de origem familiar humilde e não tiveram a oportunidade de frequentar a 
escola na idade adequada nem uma escola de boa qualidade, não 
possuindo, assim, o pleno domínio da lectoescrita e de outros 
conhecimentos basilares para a inserção na atual sociedade tecnológica. 
Geralmente, culpam-se por isso e concluem ser a falta de escolaridade 
satisfatória a causa de sua situação de pobreza e de exclusão social (RIOS, 
2011, p. 44-45). 

 
Como visto, os sujeitos da EJA advêm de uma classe menos favorecida no 

que concerne ao poder econômico e, por consequência, fruto de uma sociedade 
extremamente capitalista e excludente a qual vê essas pessoas como inferiores a 
ponto de segregá-las culturalmente e socialmente. Assim, desprezam todo e 
qualquer aprendizado por eles adquirido ao longo de sua formação social, 
acadêmica e cultural. 

É justamente nessa perspectiva o que o letramento digital, calcado na 
ampliação das experiências trazidas por esses sujeitos, ao longo de sua formação 
social, acadêmica e cultural visa ampliar esses conhecimentos a partir de aulas 
pautadas na interação e interatividade que a Web 2,01 favorece. 

Nesse sentido, antes de enveredarmos pelo letramento digital e suas 
possibilidades de aprendizagens, se faz mister apresentar, sem querer esvaziar a 
discussão, uma breve definição do letramento na atualidade. 

O letramento ou letramentos é definido, segundo Kleiman (1995, p. 19) “como 
um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Nesse 
viés, Tfouni (1988, p.16) enfatiza que o letramento “focaliza os aspectos sócio-
históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. Assim, como 
visto ambos os autores têm a perspectiva de que o letramento baseia-se na prática 
social da escrita. 

Sobre o letramento digital, Freitas (2010) após filtrar o que ela própria 
denominou de definições restritas e amplas, segue abaixo uma definição bem 
condizente com os discursos sobre essa temática. 

 
[...] compreendo letramento digital como o conjunto de competências 
necessárias para que um indivíduo entenda e use a informação de maneira 
crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e 
apresentada por meio do computador-internet, sendo capaz de atingir seus 
objetivos, muitas vezes compartilhados social e culturalmente (FREITAS, 
2010, p. 339-340). 

                                                 
1
 Interfaces da internet a exemplo do Facebook e Amazon (ROJO e BARBOSA, 2015). 
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Vale ressaltar que o letramento ou o letramento digital pertence aos sujeitos 
da cultura letrada, ou seja, dos indivíduos que conseguem ler e escrever e a partir 
disso compreender e interpretar o mundo no qual ele está inserido a ponto de poder 
interagir em vários contextos nos quais diariamente serão exigidos de se 
posicionarem criticamente e reflexivamente. 

No entanto, o que vemos é o número de analfabetos e alfabetizados 
funcionais crescendo de forma exorbitante ainda fruto de uma Educação Bancária e 
excludente, a qual insiste em reproduzir modelos preestabelecidos e defasados, não 
condizentes com a realidade dinâmica e tecnológica a qual vive a nossa sociedade 
(FREIRE, 2003b). 

O letramento digital ou letramento na cibercultura nasce, segundo Soares 
(2002), por vivermos hoje em uma sociedade que se introduz em novas e incipientes 
modalidades de práticas sociais de leitura e escrita eletrônica, a exemplo do 
computador e da Web 2,0 pela internet. Dessa forma, Compreende-se que o 
universo da cibercultura inaugura e coloca em questão o paradigma clássico da 
informação, pois cria espaço para a interatividade, ou seja, emissor e receptor 
mudam significativamente de papel, quando a mensagem se apresenta como 
conteúdos manipuláveis, e não mais como emissão. Assim, os sujeitos participantes 
da comunicação são coautores, interlocutores do processo dialógico, porque não 
dizer de encontro. 

Segundo Santos (2005):  
 

A cibercultura vem promovendo novas possibilidades de socialização e 
aprendizagem mediadas pelo ciberespaço e, no caso específico da 
educação, pelos ambientes virtuais de aprendizagem. A cibercultura é a 
cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais. Não é uma 
utopia, é o presente, vivemos a cibercultura, seja como autores e atores 
incluídos no acesso e uso criativo das TICs, seja como excluídos digitais. A 
exclusão digital é um novo segmento da exclusão social mais ampla. Um 
desafio político. (p.107) 

 

Nessa direção, sobre o letramento digital, Xavier (2007) dialoga com Freire 
(2003) no momento em que ele o traz como uma forma de contribuir com o ensino e 
a aprendizagem sem pensar em fazer a “cabeça” dos alunos um depósito de 
informação proveniente da Educação Bancária, ainda tão presente em inúmeras 
escolas deste país. Isso se deve à nova forma de aprender calcada na dinâmica da 
autonomia proveniente da descentralização da figura do professor. Porém, o 
professor deve acompanhar e mediar todo esse percurso digital e para isso faz-se 
necessário a emergências de saberes pedagógicos comunicacionais. 

Dessa forma, entende-se por saberes pedagógicos comunicacionais de 
acordo com Ferreira (2011) como saberes instituintes/instituídos a partir de 
experiências formativas dos professores (as) que partem da emergência de um 
coletivo comunicativo/dialógico, estruturante e potencializado pelas experiências do 
contexto online, da organização didática pedagógica/comunicacional, da pesquisa, 
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da relação constituída com o saber e dos saberes apresentados pelo itinerário 
familiar, escolar, acadêmico e profissional. Com isso, é possível dizer que são 
saberes e experiências que, plurais, pois são partes que se relacionam com outras 
partes, que reúnem, num todo, o singular e o plural, o local e o global, o texto e o 
contexto, agregando princípios para a perspectiva pedagógica comunicacional online 
que articularam: a pesquisa, o diálogo, a interatividade, a hipertextualidade, a 
multivocalidade, os dispositivos formativos e as experiências formativas como 
possibilidades para a pesquisa e para a formação de professores (as) que tenham 
como ponto de partida e de chegada o pedagógico e a experiência. 

De acordo com Bolter apud Soares (1985), o que acontece com o letramento 
digital é a mudança do espaço da escrita. Assim, passa-se do papel no letramento 
para a tela do computador no letramento digital ou cibercultural (SOARES, 1995). 
Vale destacar que um espaço não anula o outro, os dois coexistem naturalmente da 
mesma maneira como bem disso Moran (2007, p 9) “O mundo físico e o virtual não 
se opõem, mas se complementam, integram, combinam, numa interação cada vez 
maior, contínua, inseparável”. 

Contudo, por incrível que pareça, muitos professores contradizem esse 
estudo de Moran, ao não utilizarem as TIC por serem tecnofóbicos, termo que 
designa os professores que têm resistência às tecnologias (RIOS, 2011). Nesse 
sentido, a tecnofobia corrobora com a exclusão digital, um dos desafios que o 
letramento digital tenta dirimir a partir de um estudo dirigido por meio das 
tecnologias. 

Nesse sentido, desde a década de 80, do século XX, vários programas foram 
implantados com o objetivo de inserir os professores no mundo da informática, 
como, por exemplo, o Educom/Formar, e o Proninfe/Proinfo. Esses programas foram 
importantes, entre outros aspectos, por formar professores multiplicadores na seara 
da utilização dos computadores e da internet como recursos educacionais. No 
entanto, “algumas pedras no meio do caminho” inviabilizaram a continuidade deles, 
como a falta de estruturas em relação às salas de informáticas de algumas escolas 
em todo o país (CARDOSO, 2009). 

Vale destacar que hoje o governo estadual da Bahia oferece esses cursos.Os 
Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) são responsáveis pela capacitação de 
centenas de professores. Um dos cursos em destaque é Mídias Digitais, importante 
porque apresentou plataformas fundamentais para aulas lúdicas e interativas, nesse 
veio destacamos o Blog e o Webquest. Porém, não basta apenas fomentar a 
utilização das TIC pelos professores, tem também que investir em tecnologias na 
escola, a exemplo de salas de informática com acesso à internet de forma efetiva e 
abrangente para a sua utilização. 

 

A esse respeito, vejamos o que diz Bonilla e Oliveira (2011) 

 
Enquanto o filho do rico acessa todos os recursos disponíveis em rede, a 
partir de casa, com equipamentos de áudio e vídeo de última geração, os 
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filhos dos pobres acessam a partir da escola ou dos centros públicos, onde 
as proibições são muito mais destacadas que as possibilidades de 
comunicação, acesso às informações e produção oferecidas pelas redes [...] 
(BONILLA e OLIVEIRA, 2011, p.41). 

 
Essa é uma triste realidade da grande maioria das escolas públicas do Estado 

da Bahia, as quais, muitas das vezes, têm internet, mas com acesso limitado em 
apenas 1Mbps, porém diminui quando o consumo ultrapassa de 300Mb a 500Mb 
(LEMOS apud BONILLA e PRETTO, 2011). Dessa forma, os discentes e docentes 
são praticamente impedidos de baixar ou ver vídeos; como também baixar e 
atualizar programas. Isso impede, por exemplo, de o professor programar as suas 
aulas com a inserção de filmes e músicas em aulas interativas com o auxílio do 
PowerPoint. 

Dessa forma, é importante salientar que o letramento digital é importantíssimo 
na contemporaneidade para ressignificar algumas práticas pedagógicas em salas de 
aulas. Além disso, pensar nas TIC na contemporaneidade como potencializadoras 
do ensino de Língua Portuguesa é poder dialogar com os sujeitos/atores da EJA na 
tentativa de minimizar o índice tão vergonhoso de evasão escolar (BARCELOS, 
2010). No entanto, para que isso seja possível, os gestores de escolas, em comum 
acordo com a Secretaria do Estado da Bahia, devem investir verdadeiramente nas 
Tecnologias de Informação e Comunicação para que discentes e docentes possam 
exercer seu direito à cidadania com dignidade e sem exclusão digital e social. 

 

3. Hipertexto como perspectiva polissêmica 

  
Com a expansão da internet na década de 1990, muito se falou como seria a 

leitura e a escrita a partir desse fenômeno. Foram várias as inquietações e rumores 
sobre essa nova perspectiva. Sobre isso, até se falou no desaparecimento do livro 
físico em detrimento ao livro digital. Nesse veio, vejamos o que diz Belo (2002) a 
esse respeito: 

 
Se as novas possibilidades de leitura na tela permitem novas liberdades de 
leitura do texto, a generalização do formato digital trouxe também consigo o 
sentimento difuso de que isso constitui uma ameaça ao formato tradicional 
do livro. 
De acordo com esse sentimento, o livro digital poria em risco a 
sobrevivência do livro impresso, com a sua história de séculos, com a sua 
importância na transmissão da cultura, com as suas características físicas 
que aprendemos a amar. Essa inquietação veio juntar-se a uma outra, que 
já existe há várias décadas, pelo menos no mundo ocidental: a de que 
existam cada vez menos leitores ( BELO, 2002, p. 19). 

 
Como se percebe no discurso de Belo (2002), as novas possibilidades de 

leitura no formato digital trouxe para parte da sociedade inquietações concernentes 
à ameaça para o formato do livro tradicional. Essas inquietações perpassam, entre 
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outros aspectos, pela capacidade que o livro digital proporciona, a exemplo da 
competência de armazenamento, nessa época em CD-ROM com extrema limitação 
de dados e hoje com o desenvolvimento de novas tecnologias de softwares, a 
exemplo dos tablets com potencial para alocação de centenas de livros em apenas 
um espaço. 

O que se vê, hoje, são os livros físicos e os digitais coexistindo e contribuindo 
para o letramento. Porém, neste trabalho, o foco é o letramento digital, o que nos 
fará deixar um pouco de lado o livro físico e, de certa maneira, enfocar os benefícios 
ocasionados pela leitura e escrita digital. Assim, apresentaremos o Hipertexto como 
forma lúdica, inovadora, dinâmica e polissêmica para o fomento de leitura e escrita a 
partir da tela do computador. No entanto, ressalta-se que o hipertexto não se dá 
somente de forma digital. Segundo Lèvy (1999),  

 
[...] a biblioteca pode ser considerada como  um hipertexto. Nesse caso, a 
ligação entre os volumes é mantida pelas remissões, as notas de pé de 
página, as citações e as bibliografias, Fichários e catálogos constituem os 
instrumentos de navegação global na biblioteca (LÈVY, 1999, p. 58). 
 

De acordo com Lèvy (1999). A perspectiva do hipertexto existe há muito 
tempo, pelo excerto antes da internet. Porém, o próprio autor afirma que o hipertexto 
digital viabiliza mais celeridade à pesquisa, pois tudo ocorre com mais rapidez de 
forma digital. Assim, a mudança de uma aba para outra à procura de uma nova 
perspectiva para o mesmo tema se torna mais célere e dinâmica. 

Segundo Ramal (2000), o hipertexto digital é algo que está acima do texto, ou 
seja, maior do que o texto, superior a ele. Essa perspectiva se dá pela abertura de 
novos textos a partir de cliques em novos links, novas abas ou janelas como 
pragmaticamente conhecemos. Nesse contexto, a tela do computador se configura e 
armazena abas, as quais são novos textos, ou vozes no viés bakhtiniano da polifonia 
do discurso, isto é, as abas representam novos discursos, independente do formato, 
pode ser um texto no Word, uma música, um vídeo etc. O importante são as 
possibilidades que o sujeito tem de interagir sobre um determinado tema a partir dos 
cliques nos sites disponíveis na internet. 

Nesse caminho seguido, é pertinente elucidar que o hipertexto é muito 
importante porque ele é também um modelo de gênero discursivo2. Dessa forma, 
torna-se responsável por transmitir a linguagem, desde a mais simples, a exemplo 
dos pedidos, dos cumprimentos, das conversas com amigos, dos bate papos 
informal no Skype; como também dos sites formais que apresentam textos de 
noticiários televisivos ou radiofônicos (ROJO e BARBOSA, 2015). 

Além do mais, sobre o hipertexto, Lèvy apud Magda (2002), diz: “ um texto 
móvel, caleidoscópio, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à 

                                                 
2
 Para Mikhail Bakhtin (1895-1975) tudo o que falamos diariamente se acomoda a gêneros discursivos 

(preexistentes, assim como o que lemos e escrevemos. Nossas atividades que envolvem linguagem, desde as 

mais cotidianas – como a mais simples saudação – até as públicas (de trabalho, artísticas, científicas, jornalísticas 

etc). 
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vontade frente ao leitor”. Assim, os cliques vão estabelecendo novas conexões com 
a leitura e, possivelmente, com a escrita.  

Ressaltamos, porém, que esses cliques devem ser, na medida do possível, 
mediados por professores em aulas para evitar que os alunos mais jovens se 
apoderem de assuntos inadequados para a sua faixa etária. Sobre isso veremos a 
seguir o que Lèvy apude Lemos (2008) assevera. 

 
A internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual 
“nada é excluído”, nem o bem, nem o mal, nem as múltiplas definições, nem 
a discussão que tende a separá-los sem jamais conseguir. A internet 
encarna a presença da humanidade a ela própria, já que todas as culturas, 
todas as disciplinas, todas as paixões aí se entrelaçam. Já que tudo é 
possível, ela manifesta a conexão do homem com a sua própria essência, 
que é a aspiração à liberdade (LÈVY apud LEMOS, 2008, p. 12). 

 
Dessa forma, emerge mais uma vez a necessidade de os professores se 

apropriarem da cultura digital, isso inclui conhecer os gêneros discursivos e 
linguagens digitais para, dessa forma, auxiliar os discentes no momento da interação 
nos diversos sites que a internet dispõe (FREITAS, 2010). Essa perspectiva requer 
do professor o conhecimento das ferramentas da internet; bem como um longo 
trabalho de pesquisa para, dessa maneira, poder orientar os discentes sobre os sites 
mais apropriados a sua faixa etária. 

Também, no hipertexto, a distância entre autor e leitor diminui. Isso porque, 
com a interação na abertura de novas abas, o leitor está produzindo o seu próprio 
percurso. Assim, com essa liberdade, pode criar, como bem disse Soares (2002) “ a 
estrutura e o sentido do texto”. Sem dúvida, o sentido do texto é o que todo 
professor consciente, reflexivo e crítico espera que seu aluno consiga desenvolver. 

A polissemia no hipertexto que iremos apresentar neste artigo deriva do 
enfoque bakhtiniano, nesse veio das várias possibilidades e contribuições que essa 
modalidade enseja para seus usuários, denominada por Ramal (2000) de 
subversões. A primeira é a desconstrução da linearidade ao ler um texto  

 
A linearidade, que teve data de nascimento – o aparecimento da escrita – e 
papel determinante no pensamento ocidental, tem agora, nesta nova 
interface, o momento de seu declínio, agora que ler é mergulhar nas malhas 
da rede, é perder-se, é libertar-se dos caminhos proibidos, que o 
monologismo havia colocado em segundo plano. Sem margens, sem início, 
nem fim, sem percurso estabelecido por antecipação, cada texto termina 
com a abertura para outras mensagens. O fim é o próprio link. Se a marca 
do início determina a forma de construção da narrativa, poderíamos dizer 
que, sem um princípio único, várias narrativas seriam possíveis – todas 
aquelas construídas pelo leitor, como protagonista de uma construção em 
que o ouvinte trabalha os fios e tece a narração seguinte (RAMAL, 2000, p. 
6). 

 
A segunda é concernente à forma, porque ao discente enveredar pelo 

universo de sites na internet, ele se depara com muitos textos imagéticos, os quais 
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contribuem com a formação leitora como também do desenvolvimento da linguagem 
oral e escrita. Além disso, outros tipos de textos, a exemplos dos vídeos e músicas 
corroboram com a aprendizagem. Não estamos afirmando aqui que no livro físico 
isso não acontece, mas o enfoque é totalmente diferente. 

Outra forma de subversão apresentada por Ramal (2000) da polissemia 
bakhtiniana é a possibilidade de utilizarmos os recursos dos softwares para 
buscarmos imagens e vídeos, copiá-los, colá-los e inserirmos em nossos textos. 
Essa perspectiva reforça a ideia do discente protagonista do processo educativo. 
Não estamos querendo afirmar com isso que o professor não é importante, mas sim 
tê-lo como professor mediador, ou melhor, professor problematizador como bem 
disse Freire (2003b). Assim, o que se pretende com o hipertexto é uma formação 
crítica, problematizadora com enfoque para a aprendizagem libertadora.  

 
4. Considerações Finais 

 
Diante do exposto, vale ressaltar que essa produção não busca encerrar a 

temática,  mas sim  contribuir com a perspectiva do letramento digital com ênfase em 
Língua Portuguesa  ser um potencial educativo na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) para que dessa forma o índice de analfabetismo e alfabetismo funcional 
diminua em nosso contexto. 

Para tanto, acreditamos no potencial das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), calcadas na internet e na possibilidade de apropriação dos 
recursos que ela proporciona, a exemplo dos sites educativos; bem como os 
aplicativos e softwares oriundos da Web 2,0, sem, é claro, desmerecer a figura do 
professor, pelo contrário, enaltecê-la como mediador para vermos os discentes lendo 
e escrevendo de maneira profícua e efetiva. 

Para concretização desse viés, contamos, sem dúvida, com a polissemia do 
hipertexto para termos discentes com um novo perfil de estudante, um perfil de 
construtor de significados, com embasamento em leituras e discussões 
proporcionadas pelas diversas vozes encontradas nos sites. Assim, poderemos ter 
sujeitos preparados para o Século do Conhecimento calcados na informação digital. 

Essa perspectiva ficará mais próxima se os professores e gestores das 
escolas públicas perceberem o quão eles são importantes e fazerem valer, 
verdadeiramente, seus poderes de transformação no intuito de contribuir com a 
diminuição da defasagem de aprendizagem; assim como da exclusão social, cultural 
e digital na contemporaneidade. 
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Resumo A oferta de cursos de graduação em Nutrição no Rio Grande do Sul 
(RS) passou por uma ampliação significativa a partir de 1996, passando de 4 
para 28 cursos referentes a 25 Instituições de Ensino Superior. Em que 
medida, porém, essa evolução numérica tem acompanhado a evolução 
tecnológica integrando recursos de tecnologia de informação e comunicação 
(TIC) tanto na educação presencial quanto na modalidade a distância? 
Visando compreender essa realidade, nesse artigo é apresentada uma 
análise de um corpus constituído de 10 projetos pedagógicos de cursos de 
Nutrição do estado do RS. Foi possível constatar que, até o presente 
momento, a inserção tanto de TIC quanto da educação a distância no 
processo de ensino e aprendizagem nas propostas de cursos é bastante 
modesta. Além disso, para conhecer a opinião dos docentes nutricionistas 
dos cursos de Nutrição, os mesmos foram convidados a responder um 
questionário sobre a modalidade. As suas respostas indicaram que, embora 
na maioria não possuíssem experiência, eram favoráveis ao oferecimento de 
disciplina na modalidade EAD nas do núcleo comum da saúde, embora 
aparentassem ter alguma resistência a essa modalidade nas disciplinas 
específicas do curso. Estas respostas apontam o uso periférico das TIC 
associados à passividade dos alunos usando TIC apenas na projeção do 
conteúdo em sala de aula, além do uso focado na parte administrativa.  Isto 
sugere que o potencial do uso de TIC, bem como da modalidade a distância 
vem sendo pouco aproveitado nesses cursos, situação esta que se reflete 
inclusive na ausência de publicações nesta área. 

Palavras-chave: nutrição; educação a distância; projeto pedagógico de curso, 
TIC 

 

Abstract: The offer of undergraduate courses in Nutrition in Rio Grande do 
Sul (RS) has undergone a significant increase since 1996, from 4 to 28 
courses in 25 different higher education institutions. To what extent, however, 
has this numerical evolution followed technological evolution, integrating 
information and communication technology (ICT) resources both in regular 
and distance education? Seeking to understand this reality, this paper 
presents an analysis of a ‘corpus’ consisting of 10 Pedagogical Projects in 
Nutrition courses in the state of Rio Grande do Sul. Text mining was used to 
support the analysis. It was found that, to date, the inclusion of both ICT and 
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distance education in the process of teaching and learning in the proposal of 
courses is quite modest. Also, in order to know the opinion of nutritionists 
teachers of nutrition courses, they were asked to answer a questionnaire 
about the modality. Their responses indicated that while the majority did not 
possess experience, they were favorable to offering the discipline in the 
modality of distance education, regarding the common core of health, while 
they seemed to have some resistance to this modality in specific course 
disciplines. These responses point to the peripheral use of ICT associated 
with the passivity of students using ICT in projection, beyond the focused use 
in the administrative part. This suggests that the potential of ICT use as well 
as distance education has not been used in these courses, a situation that is 
reflected even in the absence of publications in this area. 

Keywords: nutrition; distance education; pedagogical course project ; ICT 

 

1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo analisar a inserção da Educação a Distância 
(EAD) e uso de TIC nos cursos de graduação em Nutrição do Rio Grande do 
Sul a partir da análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos mesmos.  
Entendemos que a compreensão da temática EAD e TIC na Nutrição passa 
pela investigação teórica inicial da constituição desses campos de estudo no 
Brasil, o que é abordado nas duas subseções que constituem essa introdução.  

 

1.1. Educação a distância 

É impossível, na atualidade, falar de EAD sem mencionar o uso de tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). O avanço das TIC é um dos maiores 
responsáveis pela propagação acelerada da modalidade a distância na 
educação (OLIVEIRA 2012). A possibilidade de ter acesso rápido a 
informações compartilhadas em pontos diferentes do espaço 
geográfico (PAMPA et al. 2010) possibilita abrir espaço para o EAD, fazendo 
essa modalidade ganhar destaque nas discussões pedagógicas por ser um 
meio eficiente de propagação da informação vencendo limitações de tempo e 
espaço, podendo ser um facilitador no desenvolvimento do conhecimento. 

As TIC estão amplamente difundidas na vida cotidiana das pessoas:  
elas fazem parte tanto da vida pessoal, como da rotina de trabalho. Segundo 
dados da TIC Domicílios, pesquisa sobre uso das TIC no Brasil, feita pelo 
Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(CETIC), em 2013 49% da população brasileira possuía computador e 43% 
tinham acesso à Internet. Considerando a faixa etária, é perceptível a diferença 
na idade dos usuários de internet. Entre os indivíduos de 10 a 15 anos a 
proporção de usuários chega a 75%. Entre os de 16 a 24 anos, ela é de 77%, 
já para as pessoas de 35 a 44 anos a porcentagem de usuários cai para 47% 
(CGI.br TIC Domicílios e Empresas, 2013). Esses dados demonstram que 
grande parcela da população de adolescentes e adultos jovens estão 
conectados à internet, o que facilita o processo de introdução da EAD para 
esse público. No entanto, segundo dados da mesma pesquisa CETIC de 2013, 
o percentual de pessoas que fazem cursos a distância em praticamente todas 
as faixas etárias alcança cerca de 15%. 



A EAD exige uma postura diferente de todos os participantes do 
processo (AFONSO et al., 2011). O aluno deve estar ciente de que ele é 
responsável por si e pelo seu desempenho. A sua assiduidade e o seu 
compromisso são essenciais para a concretização de resultados 
satisfatórios (COGO, 2010).  O docente, por sua vez, desempenha um novo 
papel neste cenário: de transmissor do conhecimento, o professor passa a 
exercer função de mentor, que auxiliará o aluno a buscar as informações 
necessárias a sua aprendizagem. 

A integração entre aprendizagem teórico-prática e conhecimentos 
tecnológicos é fundamental a um profissional competente e ativo na atual 
sociedade.  Conforme apontado pela Unesco (2010, p.9) “aprender a usar de 
forma eficaz as TIC é hoje uma necessidade para muitos, senão para todos”. 

Especialistas, de todas as áreas de saúde, necessitam se manterem 
atualizados no exercício de sua profissão, sendo de grande importância que 
estes quando alunos desenvolvam senso crítico e autonomia de aprendizagem, 
pois quando atuantes de sua profissão terão de tomar decisões que 
influenciarão a saúde e o bem estar de muitas pessoas. O uso de TIC na sala 
de aula é mais do que uma ferramenta, consiste em uma competência 
obrigatória a ser desenvolvida pelos profissionais atuantes no presente 
século (MAGAGNINI, ESQUISATTO, 2011).  E na atual geração da EAD o uso 
de TIC é fundamental.  

 

1.2 Nutrição 

No Brasil, o campo da Nutrição, seja como disciplina ou profissão, originou-se 
principalmente de duas correntes com enfoques bem diferenciados: uma 
perspectiva mais biológica e a outra mais social.  A corrente biológica, voltou-
se para estudos clínico-experimentais e laboratoriais e, a partir de 1940, deu 
origem à Nutrição Clínica (Dietoterapia). Em contrapartida, a chamada vertente 
social, com orientação para estudos dietético-nutricionais de populações deu 
origem à Alimentação Institucional (Alimentação Coletiva) e a Nutrição voltada 
à Saúde Pública, com ações de caráter coletivo (VASCONCELOS, 2002).  

Nas décadas de 40-50, o profissional da Nutrição era formado dentro de 
um curso técnico de nível médio e era chamado de dietista. Com o decorrer do 
tempo, os cursos foram sofrendo modificações e passaram a formar um 
profissional de nível universitário. O primeiro curso de Nutrição no Brasil foi 
criado em 1939 e corresponde ao atual curso de Nutrição da USP. De 1939 a 
1996 foram criados 45 cursos no país (CALADO, 2003) e no período de 1996-
2015, observou-se um grande processo de expansão, havendo, atualmente, 
aproximadamente  600 cursos de Nutrição em atividade no país.   

O Ministério da Educação instituiu em 2001 as diretrizes curriculares 
nacionais (DCN) para os cursos de graduação de Medicina, Enfermagem e 
Nutrição (BRASIL, 2001), em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) da Educação. As DCN do curso foram construídas com a participação da 
Associação Brasileira de Nutrição, de universidades, e comissão de 
especialistas de ensino da Nutrição do MEC (SOARES e AGUIAR, 2010).  

 As DCN devem servir de orientação tanto na criação quanto na 
avaliação ou reformulação curricular dos cursos de Nutrição. Além disso, estes 



devem levar em conta o tipo de instituição de ensino, os aspectos 
característicos regionais e as demandas sociais exigidas para, desse modo, 
pensar no tipo de profissional que precisa ser formado para suprir essas 
necessidades. Isso demonstra que as diretrizes precisam ser revisadas com 
periodicidade para não ficarem defasadas nas suas orientações curriculares. A 
partir das DCN, o conteúdo do curso está focado no delineamento do perfil 
profissional, dos princípios que devem conduzir a prática do nutricionista, além 
da descrição das competências e habilidades requeridas (SOARES e AGUIAR, 
2010). 

Baseado no Art. 5º das DCN, Soares e Aguiar (2010) nos falam a 
respeito das competências e habilidades para atuação profissional adequada: 

 
(...) a formação em nutrição inclui como objetivo possibilitar aos 
graduandos o exercício das seguintes competências e habilidades 
gerais: Atenção à Saúde, Tomada de Decisões, Comunicação, 
Educação Permanente, Administração e Gerenciamento. Sua 
descrição aponta para o equacionamento entre o saber, o saber fazer 
e o saber ser na prática profissional, princípio que deve estar 
assegurado na definição das estratégias pedagógicas dos cursos. 
(SOARES e AGUIAR, 2010) 

 

As DCN não mencionam o uso de recursos digitais e TIC no processo de 
ensino e aprendizagem, nem fazem referência ao uso de EAD, o que pode ser 
atribuído, em parte, a época em que foram propostas.  

Considerando-se a importância crescente no Brasil e no mundo da 
educação a distância e das TIC, este artigo tem por objetivo, conforme já 
apontado,  analisar a presença de TIC e EAD nas propostas de cursos  de  
graduação em Nutrição do Rio Grande do Sul tendo como fonte de informação 
os PPC.  Além disso, pretende apresentar a opinião de coordenadores e 
docentes nutricionistas sobre a modalidade EAD em cursos de Nutrição. 

O artigo está organizado em 4 seções além da presente introdução.  Na 
seção 2, é apresentada a metodologia utilizada na revisão bibliográfica e mais 
três momentos distintos: a coleta dos PPC, uma explanação dos softwares 
utilizados no suporte a análise e, por último, o modo de coleta (questionários) 
da opinião dos docentes de cursos de Nutrição sobre a modalidade EAD.  Na 
seção 3, é apresentado o resultado da revisão bibliográfica acerca de EAD na 
área da Nutrição, posteriormente, o resultado da coleta dos PPC, diferenciando 
IES públicas e privadas, sem identificação das instituições.  Em seguida, é 
apresentado o resultado da análise dos 10 PPC obtidos e uma síntese das 
respostas aos questionários. Finalmente, na seção 4 são apresentadas 
algumas considerações finais. 

 

2. Metodologia  

A primeira etapa deste estudo consistiu em um levantamento bibliográfico 
sobre o ensino a distância em disciplinas da área da Nutrição, realizado nos 
anais do Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD) e do 
Congresso Internacional ABED de Ensino a Distância (CIAED) nos anos de 
2010 a 2014. Foram usadas duas estratégias de busca. A primeira usada foi: 
referências ao curso de Nutrição no título, resumo ou nas palavras-chave dos 



anais, e na base de dados scielo.br (estratégia de busca: educação a distância 
AND Nutrição).  A segunda, na mesma base, buscou no título, resumo ou 
palavras-chave a referência ao curso de Nutrição com TIC, informática ou 
computador.  

Foi realizado um mapeamento dos cursos de Nutrição, de instituições 
públicas e privadas, do estado do RS. Este mapeamento foi feito através do 
sistema E-mec, que é o sistema eletrônico criado pelo Ministério da Educação 
para tramitação dos processos de regulamentação dos cursos de educação 
superior.  A partir desses dados foi construído o banco de dados da pesquisa. 

Iniciou-se, então, a busca do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) das 25 
instituições do estado que ministram cursos de graduação em Nutrição, 
identificadas no E-mec em 2014. Primeiramente a busca foi feita nos sites dos 
estabelecimentos de ensino, posteriormente contatou-se com os 
coordenadores dos referidos cursos para a solicitação deste material.  

 Ao final da busca pelos PPC, foram obtidos 10. A partir deles, montou-se 
um corpus para ser analisado através dos softwares AntConc1e Voyant Tools2 . 
Segundo Santos (2006) o corpus é um corpo eletrônico no qual há junção de 
três elementos: i) um conjunto de textos; ii) um conjunto de elementos a marcar 
ou classificar esses texto; iii) uma interface que permita consultar os dois 
primeiros. Isso implica que a escolha dos textos tenha um objetivo, senão seria 
uma mera coleção.  O corpus em questão é a junção dos 10 PPC obtidos para 
a presente pesquisa. Nos dois programas foi possível a retirada das stopwords 
(palavras como preposições e pronomes conectivos) antes da análise.  

O AntConc é uma ferramenta gratuita para análise de textos, possui uma 
multi-plataforma que possibilita fazer diferentes tipos de pesquisas linguísticas 
dentro de um texto individual ou um conjunto de textos separados. Foi 
desenvolvido pelo Dr. Laurence Anthony, professor da Faculdade de Ciências e 
Engenharia da Universidade de Waseda, no Japão, e está disponível para 
download no site http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. Para a 
análise em questão foi adicionado ao programa os 10 PPC separadamente, em 
formato .txt no padrão ANSI (American National Standards Institute). Este é o 
formato exigido pelo programa. Utilizou-se a opção Word List, na qual o 
programa analisou todos os arquivos e obteve-se o resultado das 50 palavras 
mais frequentes dos PPC e a quantidade de vezes que elas apareceram. 
Apesar das stopwords terem sido retiradas, encontrou-se termos que não 
condiziam com o foco da análise, consequentemente das 50 palavras 
encontradas, 16 foram retiradas, sendo elas: paulo, rio, janeiro, ser, bibliografia, 
básica, atheneu, porto, alegre, unidade, carga, art, guanabara, horária, koogan, 
geral. 

Voyant Tools é um serviço online no qual é possível fazer diversos tipos 
de análises de texto, incluindo contagem de palavras, contextualização das 
palavras dentro do texto, concordâncias e termos de tendências. Além disso, 
esse aplicativo cria uma nuvem de palavras na qual o tamanho da palavra é 
proporcional a quantidade de vezes que ela aparece no texto, sendo essa a 
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Voyant Tools disponível em:<http://voyant-tools.org/>. Acesso em junho de 2015 



função do Voyant Tools usada neste artigo. Para a análise usou-se as palavras 
que mais apareceram no corpus, destas, 11 foram excluídas por não terem 
relação expressiva com os termos principais, sendo elas: paulo, rio, janeiro, 
porto, alegre, koogan, atheneu, art, maria, Brasil, guanabara.  

Finalmente, foi feito busca textual diretamente no corpus, focando nos 

termos TIC, computador, informática, educação a distância (também EAD), 

ensino a distância e ambientes virtuais de aprendizagem (também AVA).  Essa 

pesquisa específica foi feita na medida em que na mineração não apareceram 

explicitamente no cálculo das frequências.  

Para conhecer a opinião dos docentes nutricionistas dos cursos de 
Nutrição do RS sobre a modalidade EAD no curso, foi elaborado um 
questionário com 30 questões objetivas, com possibilidade de explicitar a 
opinião o qual foi disponibilizado no Google Docs.  A prospecção dos docentes 
foi realizada mediante contato com a coordenação dos respectivos cursos 
convidando o coordenador a participar da pesquisa e também que repassasse 
email com o link do questionário ao grupo de docentes nutricionistas para que o 
mesmo fosse respondido online pelos participantes da pesquisa.  

 

3. Resultados  

A busca nos anais do ESUD e CIAED não resultou em nenhum artigo com a 
temática específica sobre a presença EAD no curso de Nutrição. Foi 
encontrado apenas um pequeno número de artigos a respeito de outros cursos 
da área da saúde, ou sobre disciplinas da área da saúde como um todo. No 
banco de dados scielo.br obteve-se como resultado da estratégia de busca 
associada a EAD apenas um artigo (ROCHA, CACCIA-BAVA, REZENDE, 
2006), mas que não era específico do curso de Nutrição. Esses resultados 
demonstram a falta de estudos a respeito do assunto EAD em cursos de 
Nutrição e também podem significar que haja pouco material para ser 
pesquisado e analisado, nos levando a deduzir que essa modalidade de ensino 
ainda seja pouco utilizada e aproveitada no curso de Nutrição.  

 O artigo encontrado (ROCHA, CACCIA-BAVA, REZENDE, 2006) relata 
a experiência com e-Learning na disciplina Ensino da Política e Gestão de 
Saúde, na USP. A boa aceitação da experiência com alunos do curso de 
Medicina levou a ampliação da mesma, oferecendo o modelo também para 
outros cursos da área da saúde, incluindo o curso de Nutrição. De acordo com 
os autores, para disciplinas que versam sobre políticas de saúde, essa 
modalidade de educação é vantajosa em relação às tradicionais uma vez que, 
por um lado,  a maioria dos alunos tem familiaridade com recursos de 
informática e, por outro, existe muito material disponível em portais oficiais em 
saúde. Neste contexto, é possível criar um ambiente virtual de pesquisa-
aprendizagem em tempo integral (ROCHA, CACCIA-BAVA e REZENDE, 
2006).  Como todos os cursos de Nutrição possuem disciplinas e alunos com 
características análogas às descritas pelos autores, é possível que 
experiências similares fossem igualmente exitosas.  

Mais surpreendente foi a ausência de resultados na estratégia de busca 
associada à TIC, computador ou informática, o que sugere que recursos 
digitais ainda sejam pouco explorados nos cursos de graduação em Nutrição.  



A busca pelos PPC nas IES retornou 10 projetos, sendo 3 IES públicas e 
7 privadas, os quais foram analisados com suporte dos programas descritos na 
metodologia.  Consideramos que o PPC se constitui num documento cuja 
divulgação nos sites institucionais poderia ser uma importante fonte de acesso 
a informação tanto por alunos das IES quanto por potenciais interessados no 
curso, neste sentido, sugere-se que as instituições disponibilizem esse 
documento em seus portais. 

O quadro 1 apresenta-se em ordem decrescente as palavras com maior 
frequência apontadas pelo AntConc. Há destaque para as palavras que mais 
aparecem, marcadas no quadro com (a): nutrição, curso, saúde, situando, pois 
o curso analisado e relacionando-o como a grande área da saúde. As palavras  
evidenciadas com (b): área, alimentos, alimentação, clínica, social, avaliação, 
nutricional, se circunscrevem no universo das áreas ênfases do curso: 
alimentos, alimentação (coletiva), nutrição social e nutrição clínica, sendo que 
nesta última se insere uma atividade de fundamental importância para a área: 
avaliação nutricional. As palavras destacadas com (c) se referem ao contexto 
do próprio processo de ensino e aprendizagem: avaliação, educação, 
formação, ensino, conhecimento, práticas, processo. Também se referem ao 
processo de ensino e aprendizagem as palavras marcadas com (d): disciplina, 
estágio, graduação, curricular, qualidade, ementa. Optou-se por separar das 
palavras marcadas com (c) por se referirem mais diretamente a aspectos 
estruturantes de um curso de graduação.  A ideia era analisar conexão dessas 
palavras com termos que remetessem ao uso de EAD ou de recursos de TIC 
fosse na mediação pedagógica fosse nos aspectos mais administrativos do 
curso, o que, na prática, não foi verificado.  
 

Termos Quantidade Termos Quantidade 

1 Nutrição (a) 3740 18 Graduação (d) 545 

2 Curso (a) 2035 19 Projeto 528 

3 Saúde (a) 1956 20 Universidade 528 

4 Alimentos (b) 1624 21 Área (b) 512 

5 Avaliação (b) (c) 976 22 Clínica (b) 501 

6 Atividade  969 23 Curricular (d) 487 

7 Alimentação (b) 956 24 Prática 476 

8 Nutricional (b) 941 25 Alimentar 454 

9 Pesquisa (c) 866 26 Sistema 442 

10 Disciplina (d) 800 27 Complementar 439 

11 Educação (c) 748 28 Social (b) 437 

12 Trabalho  737 29 Formação (c) 426 

13 Estágio (d) 733 30 Qualidade (d) 419 



14 Ensino (c) 699 31 Conhecimento (c) 408 

15 Desenvolvimento 596 32 Ementa (d) 406 

16 Aluno (e) 583 33 Práticas (c) 396 

17 Profissional (e) 563 34 Processo (c) 389 

Quadro 1 – Termos recorrentes da mineração usando o AntConc 
(a) Palavras mais presentes; (b) Áreas do curso; (c); Contexto educativo; (d); Contexto 
institucional; (e) Atores no processo 

 

Entre os atores (e) no processo de ensino e aprendizagem foram 
mencionados aluno, profissional. Chama a atenção à ausência do tutor, 
elemento essencial na EAD, o que parece sugerir a ausência dessa 
modalidade nos PPC. 

 
 

 
Figura 1 - Nuvem gerada pelo aplicativo online Voyant Tools 

 

A nuvem é um recurso visual que reforça o resultado obtido no outro 
programa, com destaque para as palavras que situam o objeto de estudo dessa 
pesquisa: o curso de Nutrição, estando este incluído na grande área da saúde. 
Permanece a ausência da figura do tutor, o que seria esperado na relação com 
os atores aluno e profissional. São destacados alguns objetos de estudo da 
Nutrição em si, particularmente alimentos e alimentação. Também se observou 
a ausência de cursos da saúde na nuvem, como ocorreu na outra ferramenta. 



Na última etapa do processo, de busca direta no corpus, direcionada 
para a identificação de termos indicativos de presença de EAD, conforme 
descrito na metodologia, verificou-se que, dos 10 PPC, apenas um faz menção 
a EAD de forma consistente e estruturada, citando como uma modalidade de 
ensino de fato usada.  Outro curso menciona a EAD, mas apenas de forma 
circunstancial, sem caracterizar propriamente uma proposta de uso dessa 
modalidade.   

Coordenadores e docentes de dez cursos de Nutrição responderam ao 
questionário enviado. A análise das respostas às questões indicaram, sobre a 
modalidade EAD, que:  a maioria não possuía experiência na modalidade 
(55%), mas eram favoráveis  a ela (61%). Eles consideraram que as áreas 
mais adequadas para o oferecimento de disciplina na modalidade seja as de 
formação básica, social e saúde coletiva, nas disciplinas de núcleo comum com 
outras áreas da saúde e que poderá ser adequada tanto em disciplinas 
eletivas, quanto em obrigatórias, durante todo o andamento do curso. Contudo, 
não a consideraram adequada nas específicas do curso, profissionalizantes e 
com atividades práticas. De acordo com a experiência e/ou opinião, a maioria 
considerou que a modalidade EAD pode ser satisfatória (67%), pois os alunos 
são, em geral, mais participativos. Quanto a vantagens e desvantagens da 
modalidade, a maioria avaliou que as vantagens são mais significativas devido, 
principalmente, a flexibilidade de horários. Em relação às ferramentas 
interativas mais importantes para discussão dos conteúdos foram citadas: 
fórum e vídeo/áudio/teleconferência. Já quanto ao uso de TIC nas disciplinas 
presenciais, referiram utilizá-las principalmente para comunicação com os 
alunos, na projeção de conteúdos, gestão de notas e controle de frequência. 
Na metade das IES que responderam ao questionário não há disciplinas na 
modalidade EAD e nem tem previsão de oferecimento.  

 

4. Considerações Finais  

A busca por artigos relacionando tanto a EAD com curso de graduação em 
Nutrição quanto a utilização de recursos digitais sugere que ainda há muito a 
avançar nessa temática.  A análise dos PPC dos cursos ofertados no RS 
sugere a mesma carência, na medida em que apenas 1 de 10 projetos 
recuperados faz menção explícita e estruturada ao uso de EAD. Essa carência 
está em consonância com a própria ausência evidenciada nas DCN, datada de 
2001.  Sabe-se dos intervalos de atualização dos PPC, inclusive podendo 
sugerir que alguns deles possam estar desatualizados.  

Uma das dificuldades encontradas nesse estudo foi a localização dos 
PPC dos cursos, conforme já mencionado anteriormente. Consideramos que 
trata-se de um material importante e que tal material poderia  estar disponível 
online tanto para alunos do curso quanto para  eventuais interessados no curso 
e comunidade em geral. 

A não localização de artigos que tratem da modalidade de EAD em 
cursos de Nutrição, verificada por meio da busca nos anais do ESUD e do 
ABED, e em pesquisa na base de dados scielo.br. Num primeiro momento, 
poderia indicar apenas a ausência de pesquisas e relatos de experiência nesta 
modalidade. Contudo, ao ser contraposta com a análise dos PPC, essa 
modalidade também não se faz presente nesses documentos, do que podemos 



sugerir que a modalidade EAD não parece estar sendo explorada nos cursos 
de Nutrição, bem como não foram encontrados  indicativos de que isso esteja 
sendo proposto ou projetado para inserção futura. Essa é uma hipótese a ser 
verificada na próxima etapa do estudo.  

Os coordenadores/docentes que responderam ao questionário, embora 
na maioria não possuíssem experiência, eram favoráveis ao oferecimento de 
disciplina na modalidade EAD nas do núcleo comum da saúde, embora 
aparentassem ter alguma resistência à modalidade nas disciplinas específicas 
do curso. As respostas aos questionários apontam o uso periférico das TIC 
associados à passividade dos alunos com professores usando tecnologia para 
projetar conteúdos, além do uso  focado na  parte administrativa  (frequência  e 
notas). Ou seja, há indícios de que o potencial tanto das TICS e da EAD para a 
aprendizagem estejam sendo pouco aproveitados. Isso pode refletir o 
desconhecimento dos docentes no que diz respeito ao potencial da EAD no 
desenvolvimento da autonomia dos discentes, o que é uma habilidade 
essencial aos profissionais do mundo atual em especial aqueles atuantes na 
área da saúde, que devem estar em constante atualização.  
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Resumo – Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA) oferecem 
múltiplas dinâmicas de comunicação síncrona e assíncrona que enriquecem o 
processo ensino-aprendizagem, tanto na Educação Presencial ou na Educação a 
Distância. Estas plataformas de ensino podem ser enriquecidas com diferentes 
plugins, desenhados para satisfazer necessidades específicas de um determinado 
conjunto de utilizadores (tais como professores ou alunos). Porém, observa-se a 
carência de pesquisas relacionadas à identificação dos plugins que automatizam 
as atividades específicas dos docentes. Neste cenário, este artigo apresenta os 
resultados de uma revisão sistemática sobre os plugins do AVEA Moodle que 
permitem a automatização de tarefas dos docentes. 

Palavras-chave: ambiente virtual, professor, tarefa, automatização 

Abstract – Virtual environments for teaching and learning offer multiple dynamics 
of synchronous and asynchronous communication that enrich the teaching-learning 
process, both in the Traditional Learning or Distance Education. These learning 
platforms can be enriched with different plugins, designed to meet specific needs of 
a particular set of users (such as teachers or students). However, there is a lack of 
studies related to the identification of plugins that automate specific activities of 
teachers. In this scenario, this paper presents the results of a systematic review 
related to the Moodle plugins that allow the automation of tasks of teachers. 

Keywords: virtual environment, teacher, task, automation 

1. Contextualização 

Tradicionalmente, os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA) 
possibilitam ao professor a disponibilização de recursos didáticos e atividades para 
os alunos, além de dispor de ferramentas de comunicação entre os participantes 
[Silva, 2014]. Alguns AVEAs, como o Moodle (2015), ainda permitem a customização 
dos cursos e do próprio ambiente virtual através de plugins, cabendo à instituição ou 
ao professor, selecionar as ferramentas que possam melhor auxiliar o processo de 
ensino e aprendizagem. Contudo, na prática, o uso dos AVEAs pelos professores 
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parece não explorar toda sua potencialidade. 

Logo, a partir desta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
as soluções existentes para apoio a atividade docente considerando o AVEA 
Moodle. Para uma melhor compreensão de como um ambiente virtual é utilizado 
pelos docentes e discentes, foi realizado um estudo a partir de uma base de dados 
do AVEA Moodle de uma instituição de ensino, que o utiliza como apoio as 
atividades presenciais. Na sequência, foram analisadas as soluções existentes que 
visam beneficiar o professor diretamente. Tais soluções foram categorizadas e então 
testadas. 

Alguns possíveis motivos que levem o professor a pouco utilizar o AVEA seja 
a insegurança ou desconhecimento, motivada pela falta de uma política de 
capacitação constante; ou pela falta de ferramentas atrativas que possam 
automatizar suas tarefas cotidianas. Segundo Yacef (2002), ao auxiliar o professor 
em suas tarefas, provendo melhores ferramentas e feedback a ele, o professor 
poderá compreender mais como os alunos estão aprendendo e se focar mais no 
ensino. Ou seja, ao oferecer ferramentas exclusivas ao professor, o aluno também 
se beneficiará. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
introduz a análise preliminar de como os professores atuam em um AVEA; a Seção 
3 descreve o problema, questão e metodologia de pesquisa adotada; a Seção 4 
apresenta a revisão sistemática; a seção 5 mostra os plugins analisados; e a seção 
6 conclui o artigo com uma discussão dos resultados e as contribuições. 

2. Análise Preliminar a partir de dados reais 

O estudo envolveu o acompanhamento da atividade docente de seis professores em 
13 disciplinas presenciais de um curso de graduação, distribuídos da seguinte forma: 
Professor A: 337 e 844; Professor B: 520, 336, 328; Professor C: 449; Professor D: 
305, 521, 270; Professor E: 524, 522, e Professor F: 845, 847. Conforme o gráfico 
apresentado na Figura 1, é possível notar que cada professor utiliza os recursos do 
AVEA de acordo com as preferências pedagógicas. A proporção de recursos 
didáticos é expressivamente superior ao número de atividades requisitadas aos 
alunos, e mais ainda comparado às oportunidades de comunicação (ex.: fórum e 
salas de bate papo). Isto se justifica pelo fato de que, geralmente, uma aula contém 
mais materiais para estudo (uma apresentação de slides, textos de referências, sites 
complementares); do que atividades a serem solicitadas aos alunos. Ainda, é 
possível notar que a maioria dos professores seleciona os recursos e atividades 
conforme a demanda da disciplina. Por exemplo, o Professor A na disciplina 337 
disponibilizou quase 30 materiais didáticos e solicitou cerca de 15 tarefas, 
entretanto, na disciplina 844 ele ofereceu poucos materiais aos alunos. Já o 
professor F, manteve o mesmo perfil nas suas disciplinas (845 e 847).  
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Figura 1 – Recursos didáticos, tarefas e ferramentas de comunicação por disciplina 

Ainda, analisou-se a disponibilização de materiais e atividades durante o 
período letivo (5 meses). Esta etapa identificou se o professor tem como perfil 
planejar e oferecer os conteúdos didáticos no início do período letivo, evitando 
modificá-los; ou se a disponibilização destes está vinculada as aulas presenciais, 
adicionando novos elementos e até mesmo ajustando conforme as necessidades 
didáticas. Desta forma, o gráfico da Figura 2 ilustra como cada disciplina foi 
construída ao longo período letivo. É possível notar que todos os professores 
acrescentaram novos recursos e tarefas, entretanto, alguns em maior quantidade e 
outros menos. 

 

Figura 2 – Recursos didáticos, tarefas e ferramentas de comunicação por disciplina 
por mês 

Também, a análise buscou verificar não apenas como o professor 
disponibiliza sua disciplina em um ambiente virtual, mas como ele prossegue o 
processo. Sendo assim, selecionou-se um cenário para estudo: entrega de tarefas. 
No gráfico da Figura 3, é possível visualizar como ocorre a entrega e posterior 
divulgação dos resultados de tarefas solicitadas. Do ponto de vista do aluno, 
percebe-se que a maioria das tarefas sequer foram entregues por eles, tal fato pode 
ser explicado pela não obrigatoriedade da entrega via AVEA ou por se caracterizar 
como trabalho em grupo, não havendo a necessidade de todos os integrantes 
submeterem. Já ao analisar o professor, nota-se que o Professor D (305, 521, 270) 
informou as notas aos alunos e o Professor C (499) nunca as informou por talvez as 
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divulgar diretamente no sistema acadêmico da instituição.  

 

Figura 3 – Tarefas avaliadas, não avaliadas e não entregues por disciplina 

Por fim, analisou-se a ações do professor na disciplina, isto é, como foi a 
interatividade dele dentro do AVEA. Uma ação pode ser compreendida como: adição 
de um recurso didático, verificação da listagem de tarefas submetidas, atribuição de 
nota a um aluno, resposta a uma mensagem, etc. Comparando o gráfico da Figura 4 
com os apresentados anteriormente, é possível notar uma correspondência 
esperada, onde: professores que oferecem mais atividades, tendem ser mais 
interativo (i.e., ter mais ações). Mais uma vez, a interatividade do professor com o 
AVEA está vinculada ao perfil da disciplina, e como ela foi ofertada, e não com o 
próprio perfil do professor. 

 

Figura 4 – Ações do professor por disciplina 

Ainda, é importante observar que cada disciplina foi ofertada em 20 encontros 
presenciais. Sendo assim, o professor A (844) teve uma média de 2,4 ações por 
semana; o que corresponde a acessar a página principal e visualizar a página para 
adição de um conteúdo. Desta forma, é possível concluir que nesta disciplina, o 
professor deve ter apenas inserido os conteúdos e pouco acompanhou os alunos. Já 
o professor C (499) teve uma média de 26 ações por semana, o que caracteriza um 
professor ativo, que buscou ofertar várias atividades, embora não as avaliou dentro 
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do AVEA. 

A partir deste estudo preliminar, percebe-se que os docentes pouco exploram 
a potencialidade dos AVEA. Acredita-se que a interatividade do professor com o 
ambiente está diretamente relacionada com estimulação dos alunos para o uso do 
mesmo. Afinal, se o professor oferece poucos materiais da disciplina ou se as 
tarefas realizadas não são avaliadas, não há motivos para que o aluno busque 
acessar o AVEA a fim de novos conhecimentos. 

3. Problema, Questão de Pesquisa e Design de Pesquisa 

Percebe-se, então, a necessidade de desenvolver e oferecer ferramentas ao 
professor que possam aprimorar as atividades realizadas nos AVEAs. Tais 
ferramentas são denominadas de plugins. Eles consistem em uma extensão do 
sistema principal, permitindo que novas funcionalidades e recursos sejam 
adicionados ao software, capazes de aperfeiçoar o sistema. 

 Questões referentes ao desenvolvimento e uso do Moodle são discutidas em 
congressos e conferências, como por exemplo o MoodleMoot. O MoodleMoot 
consite em eventos realizados em diferentes países com o objetivo de apresentar 
trabalhos conduzidos por profissionais que desenvolvem e administram o ambiente 
virtual Moodle. 

 Em um estudo anterior realizado pelos autores deste artigo, 346 artigos 
publicados em oito edições do MoodleMoot Brasil foram analisados com a finalidade 
de identificar quais destes tinham como objetivo melhorar as funcionalidades dos 
docentes. Após a leitura do título, resumo e temática geral desses artigos, 
concluiuse que apenas 15 eram referentes a ferramentas que aprimoravam estas 
atividades. Entre os artigos relevantes, encontra-se o trabalho de Gonzales (2012) e 
Silva; Souza, (2014) que descrevem ferramentas inteligentes para apoio a tutoria. 

 Outra fonte de divulgação de trabalhos desenvolvidos, está o próprio site 
oficial do Moodle (2015), que disponibiliza mais de 1000 plugins. Sendo assim, 
definiu-se o seguinte problema de pesquisa: “Quais são as soluções atuais que 
suportam a atividade docente dentro do AVEA Moodle?”. 

 Dessa forma, inicialmente foi realizada uma revisão sistemática, onde se 
identificou os atuais plugins oferecidos. Na sequência, foram selecionados os 
plugins cujo objetivo é a automatização da tarefa docente. Para cada selecionado, 
foi realizada a tradução da interface gráfica para a língua portuguesa e testes quanto 
a funcionalidade. 

4. Revisão Sistemática 

A revisão ou análise sistemática é um método de pesquisa pelo qual se objetiva 
realizar um estudo de revisão na literatura sob o uso de busca em fonte de dados. 
Tais fontes de dados são selecionadas pelo pesquisador bem como os termos e 
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critérios de busca. Após a pesquisa, os resultados são explicitados de forma 
sistemática e organizada. Por último ocorre a apreciação crítica e a síntese das 
informações (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Segundo Costa e Zoltowski (2014), a 
revisão sistemática é um processo de reunião, avaliação crítica e sintética de 
resultados de múltiplos estudos.  

Resumidamente, em uma revisão sistemática realiza-se uma busca de 
informações relevantes à pesquisa, definindo “palavras de pesquisa" (search strings) 
a serem executadas em mecanismos de pesquisa. Esta informação é geralmente 
relatada através de artigos em anais de congressos, revistas e relatórios técnicos ou 
mesmo em livros dedicados a cada área de pesquisa. As vantagens de uma revisão 
sistemática podem ser resumidas como se segue: 

 Agrupar as evidências existentes sobre um determinado assunto na 
literatura; 

 Identificar as eventuais lacunas que podem apontar para futuras 
pesquisas; 

 Fornecer uma visão consistente para propor novas atividades de 
investigação. 

 A revisão sistemática, desta forma, fornece um rigor científico a um processo 
de revisão da literatura e, como consequência, minimiza problemas que podem 
acontecer durante uma revisão da literatura convencional.  

5. Avaliação de Plugins 

Desta forma, utilizou-se o processo de revisão sistemática nesta pesquisa, de modo 
que os plugins foram obtidos a partir da base de dados do site Moodle (2012), no 
período de 3 de março a 8 de abril de 2015. Dos 1016 plugins disponíveis no site do 
Moodle (2015), 568 foram catalogados em uma planilha compartilhada pelos 
participantes do projeto de pesquisa. A pré-seleção visou restringir as categorias 
pelas quais se iriam verificar os plugins; por exemplo, a categoria “tema” refere-se a 
layouts, e, portanto, se refere a soluções tecnológicas ao professor. Para cada 
plugin, observou-se suas características (descrição, captura de tela, versão 
disponíveis, etc.) e também como poderiam auxiliar os docentes em suas tarefas. Ao 
final, verificou-se que apenas 107 tem como foco apoiar os docentes em suas 
tarefas. Eles estão distribuídos nas categorias apresentadas a seguir, incluindo 
alguns exemplos de funcionalidades: 

 60 blocos: mensagens não lidas em fóruns, tarefas que necessitam ser 
avaliadas, agendamento de orientações de alunos; 

 12 relatórios: visão geral, espaço em disco usado, engajamento do aluno, 
interação entre participantes em um fórum; 

 10 identificadores de plágio: usam diversas técnicas e softwares com o 
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objetivo de verificar tarefas copiadas inadequadamente; 

 6 atividades: enviar um arquivo de áudio e vídeo como feedback de uma 
tarefa, adicionar metadados, conexão com softwares proprietários; 

 5 formatos de cursos: por períodos, por cores; 

 3  cadernos de notas: exportar para PDF, exportar para Excel; 

 11 outros ou não classificados: migrar alunos de cursos de uma categoria 
filha para uma categoria pai, elaboração de provas no estilo “exame final”. 

A partir deste levantamento, percebeu-se que vários plugins destinam-se a 
potencializar o uso do Moodle nos diversos contextos. Desta forma, foi necessário 
realizar uma nova análise a fim de identificar quais plugins realmente facilitam as 
tarefas cotidianas do professor. Entende-se que uma nova funcionalidade (ex.: 
possibilitar o feedback em formato de áudio) não irá, necessariamente, minimizar 
tanto a tarefa docente na prática, ainda que apresente aspectos positivos. 

Nesta nova seleção, seis plugins escolhidos foram traduzidos para o 
português para uma melhor compreensão da sua funcionalidade e testados para ver 
se eles correspondiam com a descrição fornecida.  Ainda, foram apontadas 
sugestões e melhorias do plugin a fim de aprimorar a sua utilidade para que 
contribuam ainda mais para o auxílio ao professor. Os plugins verificados são 
apresentados na sequência: 

 Fotos dos participantes (report_roster): Exibe as fotos de todos os 
usuários que participam de um determinado curso em uma única página. 
Assim, o professor não precisa acessar cada usuário para associar seu 
rosto ao nome, como também poderá lembrar de cada aluno mais 
facilmente (Figura 5). Contudo, percebe-se que há um excesso de 
informação exibida no modo de impressão, o qual poderia ser omitida. 
Também se acredita que diferentes mecanismos de ordenação dos dados 
dos participantes, além da possibilidade de se restringir a visualização por 
tipo de participante (apenas alunos, tutores, etc.) são algumas sugestões 
de melhorias. 

 

Figura 5 – Fotos dos participantes (imagem borrada para não identificar os 
participantes) 
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 Bloco com os dados dos participantes (block_roster_tbird): Exibe uma 
página com a lista dos usuários de um determinado curso, com os 
seguintes dados: nome, email, descrição, foto do aluno, entre outros. Ele 
facilita a tarefa do professor em listar os dados pessoais dos participantes 
(Figura 6). Assim como o plugin anterior, acredita-se que ao oferecer um 
modo de filtro por tipo de participante e impressão da página, são 
melhorias necessárias. Um problema apresentado foi o alinhamento das 
fotos na sessão “Fotos”, entretanto isso não compromete o uso do 
mesmo. 

 

Figura 6 – Bloco com os dados dos participantes (imagem borrada para não 
identificar os participantes) 

 Bloco para agendamento de atendimento (block_course_appointment): 
Permite ao professor agendar de uma forma rápida um compromisso com 
os alunos. Ele é integrado ao calendário do Moodle, além de permitir 
alertar o aluno sobre o compromisso (Figura 7). Entre as possíveis 
melhorias, encontra-se a possibilidade de marcar um atendimento com 
mais de um estudante. E também aprimorar algumas falhas, como por 
exemplo: o alinhamento do conteúdo do bloco e o envio do email apenas 
na manhã do compromisso, impossibilitando a notificação de 
agendamentos em um curto prazo. 

 

Figura 7 – Bloco para agendamento de atendimento 
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 Bloco de tarefas não avaliadas (block_ajax_marking): Mostra ao professor 
todas as tarefas de todos os cursos cujas entregas ainda não foram 
avaliadas, reunidas em um bloco, evitando que o professor percorra cada 
uma delas a fim de se há submissões ainda não foram corrigidas (Figura 
8). Como fator limitante, encontra-se a interface, que apresenta uma falta 
de alinhamento do conteúdo em relação ao tamanho do bloco. 

 

Figura 8 – Bloco de tarefas não avaliadas (imagem borrada para não identificar os 
participantes) 

 Grade de notas (gradereport_laegrader): Exibe a grade notas de uma 
forma mais organizada que o padrão exibido pelo Moodle. Permitindo, 
assim, a rolagem verticalmente e horizontalmente pela tabela sem a perda 
da coluna do nome do estudante ou do cabeçalho. Ele facilita a 
visualização e inserção de dados pelo seu modelo, comparado ao modelo 
padrão do Moodle (Figura 9). Entretanto, uma tarefa que parece ser nada 
prática no uso deste plugin, é a alteração do formato de nota de A-F para 
porcentagem. Neste caso, a alteração tem que ser feita em aluno por 
aluno, sem que haja um botão que aplique isso a todos os participantes 
do curso. Também foi apontado a dificuldade de visualização da grade, 
por sua fonte ser pequena demais. 
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Figura 9 – Fotos dos participantes 

 Alteração de datas (report_editdates): Permite a edição de todas as datas 
de um curso em uma única página. Assim, quando for necessário a 
alteração de uma ou mais datas, não é preciso a modificação em cada 
uma das tarefas (Figura 10). Entre as possíveis melhorias, encontra-se a 
melhoria da notificação de erros, uma vez que ela está no meio da página 
e torna-se necessário o uso da barra de rolagem para verificar se houve 
erros ou não. 

 

Figura 10 – Telas do plugin de Alteração de datas 
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5. Considerações Finais 

O presente artigo apresentou um estudo sobre o uso de ferramentas que possam 
auxiliar os docentes em suas tarefas diárias. Para isto, inicialmente foi proposta uma 
revisão sistemática que buscou analisar as atuais possibilidades através da pesquisa 
e do teste dos plugins oficialmente disponibilizados. Foram analisados 568 plugins, 
onde apenas 107 deles tinha como foco apoiar a tarefa do docente. Os resultados 
da revisão revelam a existência de pesquisadores e desenvolvedores com objetivo 
de oferecer ferramentas aos docentes; contudo a maioria tem como foco expandir as 
possibilidades tecnológicas, por exemplo, integrar o Moodle com softwares externos 
e exibir informações de forma sumarizada. Nesta última, o professor acaba por ser 
beneficiado, uma vez que ele não precisa percorrer diversas páginas para executar 
uma mesma tarefa. Todavia, ainda há um distanciamento entre o que se tem 
disponível oficialmente e o que se pode oferecer através de ferramentas inteligentes. 

Na sequência, seis plugins foram selecionados para testes de funcionalidade 
e adequação ao projeto proposto. O teste envolveu as seguintes etapas: verificação 
de compatibilidade com a versão mais recente do Moodle, tradução da interface para 
língua portuguesa, instalação no Moodle, e verificação do uso do mesmo a partir de 
dados reais. Nesta etapa, notou-se que eles cumprem sua função facilitando o uso 
do Moodle pelos professores, entretanto, alguns deles poderiam estender as suas 
funcionalidades deixando o uso mais prático; como por exemplo, ao deixar o visual 
mais intuitivo. 

Futuramente, deseja-se investigar quais são as suas dificuldades atuais e que 
tarefas podem ser otimizadas sob o ponto de vista dos professores. Para isto, 
pretende-se realizar uma entrevista em forma de perguntas com respostas abertas a 
fim de identificar as percepções dos docentes. 
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Resumo - Sejam presenciais ou virtuais, os espaços demarcados de forma métrica ou 

digital se tornaram pequenos para as pretensões e necessidades de indivíduos que 

são alvo das transformações vertiginosas que acontecem a cada fração de segundo 

no seu meio social. Algumas extensões já figuram hoje no campo da Educação como 

ferramentas adicionais para a construção e o compartilhamento de saberes de 

interesse comum, assim como para a fixação ou aprofundamento dos conteúdos dos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) dando um toque de motivação para que, 

sem se afastarem daqueles lugares que mais gostam, as redes de pessoas, os alunos 

possam obter informações, exercitar o seu espírito crítico e discutir questões 

relacionadas ao foco do seu estudo ou complementares a ele, independente de qual 

seja a sua área ou nível de conhecimento. Este artigo, baseado em uma visão positiva 

da aprendizagem através de aplicativos de dispositivos móveis como o WhatsApp, 

Twitter, Facebook, My Space, Linkedin e jogos como o Second Life elaboram a ideia 

de que o aprendizado de LE não deve estar desconectado das atividades do dia a dia, 

mas sim associado às ações mais comuns do cotidiano, como conversar com amigos 

e familiares, ler, fazer compras, enfim, ao entretenimento de modo geral. 

Palavras-chave: Identidade. Educação. Redes sociais. Aprendizagem móvel. 

 

Abstract - Are actual or virtual, the spaces demarcated metric or digital form became 

small for the claims and needs of individuals who are subject to dizzying changes that 

take place every split second in their social environment. Some extensions are already 

listed today in the education field as additional tools for building and sharing knowledge 

of common interest as well as the establishment or strengthening of the contents of 

virtual learning environments (VLE) giving a touch of motivation for without turn away 

from those places they love, people networks, students can obtain information, 

exercising their critical thinking and discuss issues related to the focus of your study or 

complementary to it, no matter what their area or level of knowledge. This article, 
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based on a positive view of learning through mobile applications such as WhatsApp, 

Twitter, Facebook, MySpace, Linkedin and games like Second Life elaborated the idea 

that LE Learning should not be disconnected from the day's activities day, but 

associated with the most common actions of daily life, such as chatting with friends and 

family, reading, shopping, ultimately, to the general entertainment. 

Keywords: Identity. Education. Social networks. Mobile Learning. 
 

 

1. Introdução 

 

Um grande conhecedor do campo educacional brasileiro, Paulo Freire, já disse 

um dia que o conhecimento não fixaria morada nem no sujeito nem no objeto, 

mas sim nas práticas interacionais. E aí estão as redes sociais como prova 

deste sábio vaticínio. Esses espaços de trocas, sejam sociais, afetivas, 

profissionais, ou de qualquer outra coisa de natureza diversa que se queira 

intercambiar, são hoje também a extensão da nossa velha e boa sala de aula.      

Sejam presenciais ou virtuais, os espaços demarcados de forma métrica 
ou digital se tornaram pequenos para as pretensões e necessidades de 
indivíduos que são alvo de transformações vertiginosas que acontecem a cada 
fração de segundo no seu meio social. 

Essas extensões sob forma de recursos tecnológicos já figuram hoje 
como ferramentas adicionais para a construção e o compartilhamento de 
saberes de interesse comum, assim como para a fixação ou aprofundamento 
dos conteúdos dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) dando um toque 
de motivação para que, sem se afastarem daqueles lugares que mais gostam, 
as redes de pessoas, os alunos possam obter informações, exercitar o seu 
espírito crítico e discutir questões relacionadas ao foco do seu estudo ou 
complementares a ele, independente de qual seja a sua área ou nível de 
conhecimento.    

Como vem acontecendo nos quatro cantos do mundo, de forma natural e 
numa perspectiva horizontal, as redes sociais aproximaram-se de forma 
irreversível dos espaços da educação também no Brasil. Seja esta de natureza 
presencial ou a distância, em cursos livres (não vinculados ao MEC) ou 
tecnológicos, de graduação, de pós-graduação ou extensão universitária 
ofertados pelas universidades públicas ou privadas.  

 

Como tudo que se expande carece de controle e observação mais 
detidos, diversas pesquisas têm surgido desde o final do século passado para 
explicar e mensurar este fenômeno no campo da comunicação e da informação 
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de forma a estabelecer as ferramentas e as metodologias apropriadas para o 
uso das redes sociais como mais um suporte midiático educacional. 

O acesso fácil e rápido via internet através de smartphones e outras 
tecnologias móveis coloca as redes sociais como lugar de maior permanência 
das pessoas, especialmente dos nativos digitais, além dos interessados em 
relações profissionais ou de qualquer outra categoria. O local de encontro é 
assim, certo e rápido. Aplicativos como o WhatsApp e o Facebook são 
utilizados para: trocas de informações e opiniões, soluções de dúvidas, avisos 
e advertências, convites e outros.  

Segundo Santana (2006, p.6), o impacto com que estas transformações 
sociais e comunicacionais ocorrem faz “emergir um ambiente sociocultural em 
virtude da era digital – o ciberespaço, trazendo uma nova forma de pensar -
cibercultura, onde a lógica racional é hipertextual, não linear e interativa”. 

 Também Ramos et al (2009, p.12) afirmam que “a atual influência e 
onipresença das TIC são inquestionáveis: a produção científica, a cultura, o 
lazer, o comportamento, a economia, o mundo do trabalho, as artes e várias 
outras atividades humanas sofreram profundas modificações delas 
decorrentes”. 

A interação entre os indivíduos que utilizam a rede é, pois, fator 
importante para a construção social. Entretanto, para sustentar a interação 
através das ferramentas virtuais é necessário que estes disponham de 
motivação, tempo, troca de informações, discussões, permanência e domínio 
técnico mínimo para utilização dos recursos e estabelecimento de 
comunicação. 

Neste sentido, buscamos aqui descrever algumas atividades que 
podemos utilizar para auxiliar o aluno do EAD no aprendizado de um língua 
estrangeira (LE) a partir de aplicativos móveis usados como ambiente virtual de 
aprendizagem, levando em consideração os conhecimentos prévios desse 
aluno associados aos assuntos da matriz curricular de cursos de LE em EAD e 
as suas idiossincrasias, tendo também em vista um melhor conhecimento das 
habilidades sociais do homem moderno, o estatuto da sua identidade e o seu 
comportamento no grupo. 

 

 

2. O perfil do aluno no EAD 

 

Assim como o perfil do aluno atual difere em muito do perfil do aluno do 
século passado, a sua relação com a forma de aprender também mudou. É 
mais imediata e emocional. O que nos leva a discutir a necessidade de uma 
maior atenção a este tipo de relação entre o lado racional e o emocional que 
permeia a vida do estudante nos dias atuais. Uma educação que esteja 
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desassociada de um contexto vital como é hoje o contexto tecnológico das 
redes, provedor de informações imediatas, pode gerar no aprendiz ruma apatia 
ou desinteresse diante do que lhe é apresentado por não atender de maneira 
mais efetiva às suas necessidades.  

Segundo o Censo EAD 2013-2014, relatório estatístico anual de 
atividades de EAD nas comunidades acadêmicas (composto por informações 
de 309 instituições), o perfil do aluno EAD é bastante diferenciado, podendo 
esse público ser caracterizado como “maduro e ocupado”. As mulheres são 
maioria em grande parte dos cursos a distância no Brasil, chegando a mais de 
56 %. Já a faixa etária dos alunos se apresenta da seguinte forma:  

 

Quanto à idade dos alunos, embora algumas faixas etárias mais 
jovens comecem a mostrar boa presença entre os alunos de cursos a 
distância, a idade média deles ainda se situa em torno de 30 anos ou 
mais. Nos cursos regulamentados totalmente a distância (graduação 
e pós-graduação, excluídos os livres não corporativos e livres 
corporativos), por exemplo, 60% das instituições ouvidas indicaram 
que a faixa etária predominante de seus educandos está entre 31 e 
40 anos, enquanto apenas cerca de um terço delas (32%) indicaram 
como predominante a faixa etária entre 21 e 30 anos. A exceção fica 
por conta dos cursos profissionalizantes, já que se dedicam aos mais 
jovens, que ainda estão em processo de início de carreira. A faixa 
pós-40 anos também é um padrão para as modalidades 
semipresencial e disciplinas EAD.  (Censo EAD, 2013, p.22) 

 

O fato de os alunos de EAD serem em boa parte cronologicamente mais 
maduros, se reflete na questão da ocupação profissional, já que na sua maioria 
já estão inseridos no mercado de trabalho. 

Outro dado importante é que 18,39% dos cursos estão na esfera pública 
e a grande maioria se situa na esfera privada (79,28%) (Censo EAD, 2013, 
p.24), sendo que a região Nordeste se destaca juntamente com a região Norte 
por possuir um percentual significativo de cursos EAD promovidos por 
instituições públicas. 

Ainda que este aluno tenha um perfil mais maduro e definido, temos que 
os principais motivos de evasão apontados pelos alunos nos cursos de EAD 
tem sido a falta de tempo para estudar e participar dos fóruns, o acúmulo de 
trabalho e a não adaptação às metodologias usadas nesta forma de ensino, o 
que de certa forma contrasta com a assídua e massiva participação deste 
mesmo público nos grupos sociais disponíveis na rede.  

Um ponto de discussão para este estudo é, portanto, o quanto o 
aprendizado móvel poderá reduzir a evasão nos cursos EAD e ampliar o 
interesse desses estudantes em cursos ofertados nessa modalidade, e mais 
especialmente no que tange ao ensino de LE a distância. Pois se algumas 
atividades inerentes ao curso puderem ser realizadas de forma mais prática, 
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associadas às suas outras atividades cotidianas, provavelmente este aluno não 
será tomado pelo desânimo ou pela descrença e vislumbrará com mais 
facilidade a possibilidade de levar a termo o seu curso. 

Muitos exemplos já podem ser encontrados em relatos de cursos de 
formação para professores e tutores, por exemplo, que utilizaram os aplicativos 
dos dispositivos móveis como o WhatsApp para praticar idiomas, viabilizar as 
discussões e compartilhar conceitos e informações importantes, que 
necessitam destes recursos da comunicação imediata.  

É claro que para analisar estas práticas, além do perfil do aluno dos 
cursos EAD, não podemos esquecer de outros dois aspectos igualmente 
relevantes: o perfil instrucional e o perfil institucional das escolas, faculdades 
ou outras instituições educacionais. Entretanto, para o momento citaremos 
apenas os dados necessários para a compreensão da discussão sobre o perfil 
do aluno aqui proposta.  

 

3. Os processos identitários nas redes 

 

As habilidades sociais do homem moderno, o estatuto da sua identidade e o 
seu comportamento no grupo são temas cruciais de diversas discussões na 
esteira de conhecimentos como a psicologia, a filosofia, a antropologia e a 
sociologia.  

Stuart Hall sugere que,  

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que 
temos de nós próprios como sujeitos integrados. (HALL, 2003, p. 7 ) 

 

Com isso as sociedades modernas são sociedades em constantes 
mutações, rápidas e permanentes. Anthony Giddens argumenta que: 

  

[...] nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são 
valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição 
é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou 
experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, 
por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes (GIDDENS, 
1990, p. 37-38). 
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[...] as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das 
informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 
constitutivamente, seu caráter.” (ibidem, p. 37-38). 

Ou, nas palavras de Marx e Engels,  

 

[...] é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 
condições sociais, a incerteza e o movimento eternos. Todas as relações fixas 
e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são 
dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem 
ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar.” [...] (Manifesto 
Comunista, MARX e ENGELS, 1973, p. 70)  

 

Neste contexto os espaços virtuais como WhatsApp, Twitter, Facebook, 
My Space, Linkedin e jogos como o Second Life, dentre outros, configuram-se 
como um campo bastante o amplo onde é permitido construir-se e modificar-se 
constantemente. 

Para Hall (1994) as identidades deixaram de ser uma questão de “ser 
“para ser uma questão de “tornar-se”. Nem o sujeito do Iluminismo, cuja 
identidade era fixa e nem o Sujeito do Socialismo, para o qual a construção da 
sua identidade iria depender das suas relações com o “outro” no grupo, se 
aproximam desse sujeito pós-moderno, fragmentado e multifacetado que se 
apresenta nos espaços virtuais. 

As transformações tecnológicas e antropológicas continuam a acontecer 
no campo da comunicação e novas teorias, paradigmas e abordagens sobre as 
construções identitárias surgem a cada instante. 

A sociabilidade dos indivíduos é também, consequentemente, 
modificada e influenciada pelos recursos tecnológicos e é assunto de ampla 
discussão nos dias atuais. Daí o estado provisório do homem atual na sua 
efemeridade identitária.   

 

4. O uso do WhatsApp e outros aplicativos móveis como ambiente virtual 
acessório de aprendizagem 

 

Segundo Vavoula (2004) para o ser humano o aprendizado não deve estar 
desconectado das atividades do dia a dia, mas sim associado às ações mais 
comuns do cotidiano, como conversar com amigos e familiares, ler, fazer 
compras, enfim, ao entretenimento de modo geral. A aprendizagem móvel 
viabiliza essas vivências no momento em que não desvia o estudante da sua 
rotina diária de comunicação e do convívio digital com amigos e familiares e até 
mesmo colegas de trabalho que estão na rede.   
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A partir de 1999 o conceito de Mobile Learning ou M-learning 
(aprendizado móvel) na Comunidade Europeia deixou de ser apenas a ideia de 
aprendizagem para a mobilidade. Cada vez mais, o Mobile Learning passou a 
ser o conceito de aprendizagem com a utilização de telefones celulares, 
pequenos computadores pessoais e eventualmente até com notebooks em 
redes sem fio. Esses projetos que hoje estão em funcionamento, cobrem 
muitas áreas do apoio ao ensino. Há serviços para responder perguntas de 
crianças do ensino fundamental através do telefone celular, iniciativas para a 
aprendizagem colaborativa e até projetos de ensino de arte nos museus 
europeus. 

 

M-Learning refers to the “provision of education and training involving 
portable or mobile devices such as Smartphone’s, Personal Digital 
Assistants (PDA’s), palmtop's, i-pod’s, digital cameras, pocket 
computer’s, Mobile Phone’s. etc. (BANSAL; JOSHI, 2014) 

 

Existem muitas pesquisas e relatos que tratam, por exemplo, do uso do 
WhatsApp na educação: Bere (2013) apresenta um estudo sobre a preferência 
de um grupo de alunos pelo WhatsApp como Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e os espaços educacionais construídos de forma colaborativa e 
também Ngaleka (2013) discute o uso do WhatsApp como plataforma de 
pesquisa coletiva na universidade.  

Podemos dizer que os smartphones têm hoje um poder que quase 
nenhum outro aparelho teve sobre a humanidade. Mesmo considerando a 
invenção da televisão. É um contexto no qual o indivíduo está completamente 
imerso.  

Neste contexto, o smartphone já é e será sem dúvida, o meio 
preferencial de conexão do indivíduo com os sistemas de informação e 
educação. Esse tipo de identificação ou adesão de nossos comportamentos a 
algum modelo dentro do grupo social se deu poucas vezes de forma tão 
incisiva. Se buscarmos o passado da história da humanidade e de suas 
invenções veremos que é um fato quase que único.  

Nesta via de comunicação hoje se dá a maior parte das relações 
humanas. Nela se escrevem as histórias, são narrados os fatos, publicadas as 
notícias, as descobertas. São estas narrativas interativas que dão conta de 
(re)escrever o mundo a nossa volta e a nossa própria história de vida. Os 
nossos aparelhos se tornaram não só o meio principal para exprimir as nossas 
emoções e estados de alma, mas também o maior repositório de tudo aquilo 
que vivenciamos a cada dia. São milhões e milhões de pessoas a produzir e 
propagar narrativas a todo momento.  

O irlandês Richard Kearney, professor catedrático de Filosofia no Boston 
College nos Estados Unidos nos apresenta a sua compreensão sobre o 
potencial das narrativas digitais interativas, multimidiáticas e não lineares, que 
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catalisam múltiplos enredos, vozes, tempos e contextos (KEARNEY, 2012, p. 
412).  

Para ele,  

“[...] contar histórias é, certamente, algo de que participamos (como 
atores), assim como algo que fazemos (como agentes). Estamos 
sujeitos à narrativa, assim como somos sujeitos da narrativa. Somos 
feitos pelas histórias antes mesmo de construirmos as nossas 
próprias histórias”. (KEARNEY, 2012, p.428) 

 

Alguns teóricos, a exemplo de Walter Benjamin discutem a derrocada do 
poder da narratividade em nossa era da informação e assinalam o 
desaparecimento iminente de algumas formas de transmissão das nossas 
experiências passadas de geração a geração. É bem verdade que os modelos 
das narrativas tradicionais sofreram alterações profundas em razão dos usos 
do computador e da internet. Mas outras formas narrativas surgiram. E são 
essas as que constituem o corpo textual da rede. Nossas histórias e 
recordações são contadas e compartilhadas diariamente através dessas vozes 
que compõem as redes sociais.    

As histórias antigas deram lugar às novas. Narrativas paródicas, 
portadoras de múltiplos enredos e transmitidas por novas medias. Histórias que 
são recontadas em variadas versões simultaneamente.  

Entretanto, não é a primeira vez, sabemos, que as narrativas sofrem 
algum tipo de revolução “definitiva”. O próprio James Joyce empreendeu de 
forma ousada muitas mudanças no “jeito de contar histórias”. E agora 
vivenciamos esse “outro jeito”. O jeito rápido e múltiplo de contar através da 
rede. Por isso estamos cada vez mais envolvidos pela sua teia.  

Assim, no que diz respeito ao poder das redes sociais na promoção do 
conhecimento e da cultura, temos que o advento da cibercultura e o uso de 
suas tecnologias deverão ser vistos, não como uma forma de ameaça às 
relações, à educação ou à cultura, mas sim como objeto catalisador de outros 
enredos (não-lineares e interativos ou até mesmo lineares e tradicionais). As 
infinitas possibilidades de contar e de conhecer novas histórias nos mantém 
próximos e em constante comunicação. Isso é o que nos faz vivos e 
conectados a algo. O tempo todo. 

 

5 Descrições e sugestões de atividades a partir de aplicativos móveis 

 

Uso de grupos no WhatsApp para desenvolvimento da escrita em LE 
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Atividade 1- É necessária a criação de um grupo específico para discussões e 
produções de atividades em LE em WhatsApp. O mediador deve estar 
presente no grupo para conduzir as informações e organizar a interatividade. 

  

A partir de fotos do cotidiano, cada aluno participante do grupo enviará 
uma foto para o aplicativo, com objetivo de que seja construído um texto cuja 
narração seja baseada nas sequências de fotos enviadas. Ao final, o mediador 
incentivará a interatividade com perguntas sobre o exposto, além de dar o 
feedback quanto a produção escrita em LE. 

 Com base, na mesma atividade, o mediador poderá identificar e discutir 
diversos assuntos de língua estrangeira: verbos, conectivos, adjetivos etc. 

 

Atividade 2- O mediador envia um vídeo sobre qualquer tema. A partir deste 
vídeo os alunos que estão presentes do grupo do WhatsApp deverão construir 
uma história contada em LE de forma fragmentada por cada participante. O 
último participante deverá escrever um final e enviar uma imagem que tenha 
relação com o que foi exposto. 

 

Uso do Facebook para desenvolvimento da escrita em LE 

 

Atividade 1-  O mediador deverá criar um grupo fechado para manter a 
privacidade dos alunos que de alguma forma estão expondo as suas opiniões e 
informações do seu cotidiano. 

 A partir da criação do grupo, os participantes poderão interagir no idioma 
de estudo, discutindo a partir de vídeos, postagens e jogos presentes no 
próprio aplicativo. 

 

Atividade 2- Cada participante deverá postar um vídeo com um comentário em 
LE e um questionamento para um escolhido do grupo. Este responderá e 
postará o vídeo seguinte de forma que todos interajam. 

 

Uso do Twitter para desenvolvimento da escrita em LE 

 

Vasconcelos (2010) define Twitter como um serviço de microblog que permite 
contactar as pessoas através da postagem de mensagens curtas e 
instantâneas. 
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Atividade 1- O mediador deverá orientar para que todos os dias os alunos 
postem em LE pensamentos do dia, questionamentos, descrição de rotinas, 
desejo ou planos. 

 

Atividade 2- Uma vez por mês o aluno deverá postar no Twitter informações 
de outras culturas de Língua Estrangeira e filmes. 

 

Assim como estas, diversas atividades diferentes poderão ser propostas 
utilizando outros tantos aplicativos como Instagram, Snapchat, entre outros. 

 

Considerações finais 

 

Apesar de apresentarmos aqui uma reflexão preliminar e parcial do tema, 
esperamos com este estudo contribuir para uma discussão maior sobre o 
quanto os aplicativos móveis podem nos apresentar novos caminhos para 
viabilizar e aprimorar o desenvolvimento das atividades comunicativas do aluno 
e as estratégias de ensino-aprendizagem em LE, levando em conta para isto os 
aspectos identitários dos estudantes. 

Além disso, quisemos destacar a importância de vislumbrar meios para 
solucionar os problemas de evasão de alunos e o preconceito ainda presente 
nos dias de hoje com a modalidade EAD, assim como verificar a existência de 
um mercado “simbólico” de diplomas de curso superior, a que Sérgio Almeida 
et al (2008) irão chamar de “fetichismo do diploma” o que gerou também uma 
verdadeira explosão empresarial no campo da educação, e resultou em uma 
qualidade duvidável do ensino promovido por algumas instituições privadas de 
ensino a distância.  

Estes e outros fatores nos indicam, além da importância de 
implementação de novas estratégias de ensino-aprendizagem no EAD, a 
necessidade de uma gestão organizacional mais robusta, estratégica e atenta 
aos problemas e peculiaridades relacionados às instituições, aos educadores e 
aos educandos.  

Esta gestão deverá também dar conta deste sistema em outras 
instâncias, como por exemplo, a da não precarização da contratação docente 
(em alguns casos fragmentada e paga através de bolsas temporárias) e da 
criação efetiva de tempos e espaços para a formação iniciada e contínua deste 
docente, com uma estrutura e uma política coerentes com os anseios do EAD. 

Assim, o nosso objeto de estudo apresentado, ou seja, o perfil do aluno 
EAD nos dias atuais e os estudos sobre as relações entre a comunicação, as 
tecnologias e os processos identitários, deve ser tomado como um saber em 
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construção, ainda com resultados muito tímidos, em proporção à gigantesca 
amplitude das relações sociais na rede. 

Reafirmamos aqui , entretanto, a crença no uso amplo dos aplicativos de 
dispositivos móveis como ferramentas acessórias na educação de uma forma 
geral e, em particular, no ensino de uma LE, pois a motivação gerada pelos 
pares nestes grupos sociais poderá intensificar o interesse e melhorar o 
desempenho linguístico, influenciando, portanto, de forma positiva no 
aprendizado individual e coletivo. 

Por fim, não podemos nos esquecer que não foi o EAD quem buscou as 
redes sociais, mas as redes sociais que se impuseram no campo da educação 
de forma irreversível.  

Devemos por isso, continuar avançando e descobrindo novas formas de 
avaliação dos alunos do EAD, os tipos e níveis de associação, participação e 
compartilhamento no campo virtual, mais particularmente no uso dos 
aplicativos de comunidades virtuais, para podermos então nos aproximar de 
uma compreensão mais clara de como estes se relacionam coletiva e 
individualmente nas redes sociais. Sem perder de vista a subjetividade no 
coletivo, já que buscamos na mediação com o outro aquilo que dará sentido a 
nós mesmos. 
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA: UM OLHAR DIFERENCIADO 
PARA O USO DOS CELULARES NO AMBIENTE ESCOLAR  

*****1, *****2, *****3    

 

1
***** 

2
***** 

3
***** 

 

Resumo – O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada 
pela primeira autora durante o estágio supervisionado do curso de licenciatura em 
Matemática/**** acerca da utilização do celular em sala de aula, bem como, com 
um olhar diferenciado, avaliar o uso pedagógico do aparelho como aliado no 
processo de ensino e aprendizagem. Foi aplicada uma atividade pedagógica, com 
a utilização do celular, aos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 
Stella Matutina, situada na cidade de Nanuque (MG). O estudo permitiu reflexões 
sobre a utilidade do aparelho em sala de aula, tendo em vista que os celulares 
estão presentes na escola, como reflexo do avanço das tecnologias, 
principalmente, no que diz respeito à comunicação e informação. Foi possível 
concluir que, ao admitir os celulares como parte da cultura dos sujeitos, os 
mesmos podem ser utilizados como aliados do processo de ensino e 
aprendizagem. 

 Palavras-chave: Uso pedagógico do celular. Ensino e aprendizagem. Escola. 

Abstract – This study aims to report the experience lived by the first author during 
the supervised training of the degree course in Mathematics / **** about the use of 
cell phones in the classroom as well, with a different look, evaluate the pedagogical 
use of device as an ally in the teaching process. An educational activity, using the 
phone, students of 1st year of high school at the State Education Stella Matutina, in 
the city of Nanuque (MG) was applied. The study allowed reflections on the device's 
usefulness in the classroom, considering that mobile phones are present at school, 
reflecting the advancement of technologies, especially with regard to 
communication and information It was concluded that admitting the cell as part of 
the culture of subjects, they can be used as allies of the teaching and learning 
process. 

 

Keywords: Pedagogical use of the phone. Teaching and learning. School. 

 

 Introdução 
Durante as experiências vivenciadas pela primeira autora, por ocasião da realização 
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do Estágio Supervisionado – nas turmas do Ensino Médio da Escola Estadual Stella 
Matutina, na cidade de Nanuque (MG) – evidenciou-se a presença constante e 
considerável de celulares dentro da sala de aula. Por um lado, tal fato revelou a 
facilidade do acesso à tecnologia e seus benefícios à vida cotidiana das pessoas, 
por outro lado, destacou-se o desconforto causado pelo celular dentro da sala de 
aula, entre professores e alunos.   

Frequentemente, os professores reclamavam que os alunos utilizavam o 
celular indevidamente durante as aulas – para ouvir músicas, enviar mensagens pelo 
whatsapp, jogar, etc., – e que a ordem para guardá-los na mochila nunca era 
atendida. Embora as regras sobre o uso dos aparelhos em sala de aula fossem 
explícitas e fizessem parte do Regimento Escolar1, não raro eram descumpridas, 
talvez devido à quantidade de alunos em sala de aula, ou ao comportamento de 
rebeldia próprio da adolescência, ou ainda, pelo fato de o modelo de escola que 
temos não ter sido planejado para receber alunos que vivenciam a rápida mudança 
tecnológica. Fato é que o aviso sobre a proibição do uso de celulares afixado no 
quadro de avisos nos pátios e nas salas figurava apenas como mera formalidade, 
uma vez que era ignorado. 

Nesse cenário, notou-se certo desânimo por parte dos professores, já que os 
mesmos se deparavam com situações em que precisavam “disputar a atenção” dos 
estudantes com os aparelhos, sendo necessário chamar a atenção repetidamente. 
Enquanto os professores defendiam a proibição e o “confisco” como solução para o 
problema, os alunos se justificavam afirmando que as aulas eram cansativas e 
pouco atraentes, e por isso usavam o celular para passar o tempo. 

Embora a problemática tenha fundo comportamental, social e cultural, há uma 
corrente que defende a utilização dos aparelhos como recurso pedagógico, 
considerando que a proibição não é, de fato, uma solução eficaz. Por exemplo, a 
especialista em tecnologias para educação, Luciana Allan (2013), defende o uso de 
smartphones como ferramenta pedagógica: 

 
“Ao invés de coibir o uso do celular, as escolas deveriam incorporá-lo como 
um recurso que já tem uma forte ligação com a rotina dos estudantes. Se 
bem aplicados e com um planejamento bem elaborado, eles podem 
contribuir fortemente para envolver os alunos em um processo de 
aprendizagem baseado em projetos, envolvendo atividades desafiadoras e 
que são conectadas ao cotidiano do aluno. As escolas devem estimular a 
criação de conteúdos e o desenvolvimento de projetos educacionais e 
pedagógicos que o transformem em uma poderosa ferramenta de ensino e 
aprendizagem.” (ALLAN, 2013, s.p)  
 

                                                

1   Na seção II do Regimento Escolar da E.E. Stella Matutina, pág.49, no item que trata das infrações e 

medidas disciplinares, o Artigo 90 qualifica como infrações de natureza leve: parágrafo XIII-Fazer uso de 

aparelhos, games, ipod, mp3 e equipamento eletrônico em sala de aula e locais onde ocorram as atividades 

desenvolvidas pela escola. O regimento escolar está amparado pela Lei Estadual n°14486 de 09 de Dezembro de 
2002, MG. 
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Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo explorar a utilização do 
celular em sala de aula, bem como avaliar sua aplicabilidade como recurso 
pedagógico. 

Para alcançar o objetivo proposto foi aplicada uma atividade, com a utilização 
do celular como recurso pedagógico, aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, da 
Escola Estadual Stella Matutina, situada na cidade de Nanuque (MG). 

A partir do estudo realizado, foi possível concluir que, ao admitir uma 
abordagem com olhar diferente, utilizando os celulares como recurso pedagógico e 
considerando-os como parte da cultura dos sujeitos, esses aparelhos podem ser 
utilizados como aliados do processo de ensino e aprendizagem. 

 Aprendizagem “móvel” 

Dentre as várias funções e ferramentas do celular, podemos citar: acesso à 
internet, envio de e-mails, mensagens instantâneas, entre outros. Neste sentido, o 
aparelho traz certo status de popular por trazer tecnologia, mobilidade, conectividade 
e interação entre os usuários, a um custo relativamente acessível.  

No ambiente escolar percebe-se a presença de todos os tamanhos, marcas, 
cujas funções exigidas por seus usuários são: acesso à internet, redes sociais, jogos 
e playlist de músicas e percebe-se que alunos adentram a escola utilizando celulares 
entre repartições das mochilas, como se fizessem parte do material escolar.  

Considerando que há várias ferramentas e aplicativos comuns a diversos 
aparelhos, podemos pensá-los não como uma tecnologia invasora no ambiente 
escolar, mas como um recurso pedagógico, pois se entende que os recursos de 
imagem, áudio, aplicativos e jogos disponíveis nos aparelhos podem ser utilizados a 
favor da aprendizagem. 

 
“O que se pode dizer é que o celular vem dialogando com as culturas às 
quais possivelmente já estão presentes nas salas de aula e/ou no espaço 
escolar com uma disposição que pode possibilitar emergir novas culturas e 
novas práticas pedagógicas.” (MONTEIRO e TEIXEIRA, 2007, p. 3) 
 

Assim, o mobile learnig ou m-learning, ou ainda, “aprendizagem móvel” surge 
como uma nova modalidade de ensino e configura-se como alternativa educacional, 
pois as tecnologias móveis são comuns em diversos locais, até mesmo em escolas, 
onde recursos como livros e computadores são insuficientes ou escassos. 

Segundo MOURA (2009): 

 
“O acesso a conteúdos multimídia deixou de estar limitado a um computador 
(PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis (Telemóvel, PDA, 
Pocket PC, Tablet PC, Netbook), proporcionando um novo paradigma 
educacional, o mobile learnig ou aprendizagem móvel, através de 
dispositivos móveis.” (MOURA, 2009, p.50). 
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Como os aparelhos móveis geralmente são de uso pessoal, eles podem ser 
manipulados em qualquer local e hora e serem personalizados conforme as 
preferências e necessidades de seus usuários. Se o estudante tem maiores 
habilidades com jogos, há uma gama de aplicativos educacionais voltados para 
aprendizagem com jogos; ou se o estudante aprende melhor ouvindo do que lendo, 
também existem aplicativos de leitura de textos, pois “nem todas as pessoas têm os 
mesmos interesses e habilidades, nem aprendem da mesma maneira” (GARDNER, 
1995, p.16). 

Em relação à disciplina Matemática, vários aplicativos gratuitos estão 
disponíveis para smartphones e outros aparelhos no Google Play, como exemplo, 
“Matemática Elementar”, “Truques matemáticos”, “Mathy Fórmula” ou “Geogebra”, 
que permitem um aprendizado autônomo e individual.    

Assim, os alunos possuem nas mãos, uma tecnologia portátil, de uso mais 
democrático, com acesso à internet e com possibilidades de utilização que poderiam 
suprir algumas dificuldades enfrentadas pela escola, em relação ao uso das 
tecnologias, como por exemplo, inserir aplicativos para auxílio no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Desta maneira, é necessário que os professores aprendam a lidar com os 
aparelhos celulares, cientes de que isso é possível, sem qualquer pretensão de 
substituir os instrumentos já conhecidos de aprendizagem, mas de utilizá-los como 
complementares nesse processo, destacando a necessidade de a escola 
acompanhar a sua era. Moran (2007) aponta que a escola é uma das instituições 
mais resistentes a mudança, isso, segundo o autor, se deve ao fato de, ao longo da 
história, ter sua gestão tão burocratizada que, qualquer mudança em sua 
organização, parece não surtir efeito. 

 

 Metodologia 

O foco deste trabalho incide na utilização do celular em um contexto de aulas 
de Matemática, em uma turma de 34 alunos (18 meninas e 16 meninos), do 1° ano 
C do Ensino Médio (aproximadamente 15 anos), da Escola Estadual Stella Matutina, 
situada na região urbana de Nanuque (MG).  

Nesse contexto, buscou-se explorar a utilização do celular em sala de aula, 
bem como avaliar a atividade aplicada com a utilização do mesmo como recurso 
pedagógico.  

Sendo assim, procurou-se oferecer uma resposta à seguinte questão: 
É possível utilizar os celulares em sala de aula como recurso 

pedagógico para otimização do processo de ensino e aprendizagem? 

Para responder a esta questão foi implementada uma atividade utilizando o 
celular como recurso pedagógico para o estudo de funções. 

Foi adotada, nessa investigação, a metodologia qualitativa, por se tratar de 
coleta de dados descritivos e de se ter o ambiente como fonte direta de informação. 

Segundo Minayo, no paradigma qualitativo: 
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“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade de vida e partilhada com seus semelhantes.” (MINAYO, 
2011, p. 21) 

Assim, apresentou-se uma proposta de atividade educativa, intitulada ‘Angry 
Birds no mundo das funções afim e quadrática’, explorada por meio da utilização do 
celular.  

Foi trabalhado o conteúdo de funções do 1º e 2º graus, utilizando o jogo 
Angry Birds no celular, para introdução do assunto. Para o planejamento da 
atividade verificou-se com antecedência quantos alunos possuíam o aplicativo do 
jogo Angry birds no celular; aqueles que não tinham foram orientados a formar 
duplas ou trios. 

Em Angry Birds, o jogador controla vários tipos de pássaros que tentam 
recuperar os seus ovos que foram roubados por seus inimigos, os porcos verdes. 
Esses porcos estão protegidos com obstáculos: de madeira, pedra ou gelo. Os 
pássaros são lançados por um estilingue. 

A atividade foi desenvolvida em duas etapas: 

Na primeira etapa os alunos foram convidados a conhecer e analisar o jogo e, 
posteriormente, a jogar. Foi estipulado um tempo de 20 minutos para que os alunos 
jogassem Angry Birds, após este tempo, eles deveriam responder questões 
descritas na figura 1, relacionadas com as estratégias utilizadas e a interface do 
jogo. 

Figura- 1 

 

 
Na segunda etapa foi solicitado aos alunos que formassem duplas e 

 

1) Descreva a trajetória que o pássaro faz até 
atingir o alvo. É retilínea? Curva para cima, 

curva para baixo? 

2) Qual estratégia você utilizou para alcançar 
o alvo? 

3) Essa estratégia tem relação com  
grandezas, menor inclinação 

temos .................. Altura 
e.......................distância, 

Maior inclinação 

tem.....................altura 

e .......................distância ...................... 
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jogassem seguindo o roteiro da Figura 2 (Atividades Orientada). 

Angry Birds no mundo das funções afim e quadrática 

Nomes: 

Turma: 

Nossa missão é ajudar os passarinhos a salvarem os seus ovos dos porcos malvados. Você 
precisa, para isso, resolver todas as questões que se pede: 

 A trajetória do lançamento do Angry Birds para acertar o porco malvado percorre uma 
parábola que forma a seguinte equação: y = -3x

2 
+ 60x. Faça o esboço da trajetória 

feita e identifique qual a altura máxima que o passarinho deve atingir e a qual 
distância está o porco malvado. 

 

 

 Ajude o Angry Bird a saber qual a altura em que está o porco malvado para conseguir 
lhe acertar. A função da inclinação da reta verde é y= 2x + 5.  

Considere x=15 

 

 Marque a resposta correta: 

 

(     ) Marque essa se você acha que a reta  azul é crescente. 

(     ) Marque essa se você acha que a reta azul é decrescente.  
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 Analisando o número de passarinhos vermelhos que são necessários para derrubar 
os porcos malvados, os Angry Birds descobriram que essa relação nos dá a seguinte 
equação: y=3x+2. 

Considere x passarinhos vermelhos e y porcos malvados. Qual é o número de passarinhos  
necessários para derrubar 38 porcos malvados? 

  

 

 

 
A linguagem descrita nas questões do roteiro apresenta a mesma linguagem 

do jogo, buscando motivar a resolução.  

 

Apresentação e Discussão dos resultados 

Por ocasião da aplicação da atividade educativa ‘Angry Birds no mundo das 
funções afim e quadrática’, com a utilização do celular, observou-se que, na primeira 
etapa, os alunos se mostraram motivados tanto para jogar, quanto para analisar o 
jogo. Houve euforia, mas o contratempo se deu pelo curto tempo das aulas, pois 50 
minutos são insuficientes quando se tem de organizar a turma e aguardar que todos 
estejam em seus devidos lugares.  

Após responderem ao questionário, os alunos chegaram à conclusão de que 
a trajetória não é reta e que até atingir o alvo, a trajetória do pássaro descreve uma 
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parábola, com concavidade voltada para baixo. Assim, relacionaram a trajetória 
percorrida pelos pássaros com a equação do 2° grau que já haviam estudado. 

Nesse momento, foi explicado que a parábola é voltada para baixo quando o 
coeficiente “a” é negativo, ou seja, menor que zero. 

Um aluno disse que “conforme a posição feita no estilingue, o pássaro 
alcançava uma altura maior ou menor” e concluiu que “é por conta da inclinação 
utilizada por ele: se a inclinação for menor, a altura também será menor e a distância 
maior, ou seja, maior inclinação, maior altura e menor distância”. 

Para dar início à implementação da segunda etapa foi realizada uma breve 
revisão do conteúdo de funções do primeiro e segundo graus. Desta forma, alguns 
conceitos foram revisados, entre eles, vértices da parábola, a fórmula de Bkáskara, 
ponto de máximo e mínimo, função quadrática e função afim do primeiro grau.  

No início da atividade, talvez por ter sido aplicada em uma sexta-feira, a turma 
encontrava-se um pouco lenta, mas houve interação entre eles e troca de 
informações, considerando que o trabalho foi realizado em dupla.   

A primeira questão do roteiro solicitava aos alunos que esboçassem a 
trajetória e, em seguida, encontrassem as raízes da função e a coordenada y, 
devendo, para isso, utilizar a fórmula de Bkáskara2. Esperava-se que a partir dos 
esboços, os alunos identificassem as raízes.  Como a função possuía coeficiente “a” 
negativo, então a parábola deveria apresentar-se “voltada para baixo” e, portanto 
seu ponto máximo seria a altura máxima alcançada. As dúvidas surgiram em relação 
a qual coordenada encontrar para descobrir a altura, então os alunos desenharam 
os gráficos e perceberam que se tratava da coordenada relativa ao eixo y.  

Verificou-se a importância da visualização através da representação gráfica, 
tanto no papel quanto na interface do jogo. O aluno assimila mais facilmente o 
conteúdo quando é feito o esboço das funções. Destacamos que, para o bom 
desempenho da atividade, o planejamento foi fundamental, considerando o tempo, 
nível de dificuldade dos alunos e imprevistos que poderiam surgir.  Acreditamos que 
os alunos terão um olhar curioso quando se depararem com outros jogos que 
apresentem similaridades em questão de trajetórias. 

 

Considerações finais 

Vivemos em uma época em que a tecnologia está cada vez mais acessível. 
justificando a presença dos celulares em sala de aula. Considerando que a questão 
causa polêmica no ambiente escolar, este trabalho teve como pretensão apresentar 
novas práticas em que é possível utilizá-los como recurso pedagógico, pois 
apresenta ferramentas, aplicativos e jogos que podem ser relacionados com o 
conteúdo disciplinar. 

A escola é um espaço social e democrático e se depara cada vez mais com 
novos desafios, no entanto, como afirma Moran (2007), ainda é tradicional e avessa 

                                                

2          Fórmula que permite determinar as raízes de uma equação do 2º grau.   
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a mudanças. É preciso refletir que a proibição destes aparelhos não é, de fato, 
solução eficaz, visto que alunos ignoram normas escolares e que os celulares fazem 
parte do cotidiano do aluno. Dessa forma, poderíamos aproveitar as tecnologias que 
os alunos trazem para o ambiente escolar como colaboradoras, e não apenas como 
entretenimento e comunicação por parte destes.  

Ignorar e proibir são os caminhos mais curtos a se seguir, considerando que a 
proibição aponta apenas para um lado da questão relacionado com comportamento, 
ou com o mau uso dos aparelhos. 

Trazer aquilo que motiva e interessa ao aluno para sala de aula não é tarefa 
fácil, mas é possível, ao admitir uma abordagem com olhar diferente, utilizando os 
celulares como recurso pedagógico e considerando-os como parte da cultura dos 
sujeitos, para que sejam utilizados como aliados do processo de ensino e 
aprendizagem.  

 De fato, constatamos que a utilização do jogo Angry Birds permitiu aproximar 
o conceito de funções, no contexto pelo qual os alunos estão familiarizados (jogos), 
além de promover um momento descontraído e de criatividade. 
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USO PEDAGÓGICO DE JOGOS DIGITAIS EM AMBIENTES 
EDUCATIVOS: UM ESTUDO DE CASO COM O JOGO 

CALANGOS NO ENSINO DE BIOLOGIA 
 

Resumo – Este relato de experiência buscou demonstrar o papel lúdico dos jogos 
digitais educativos na dinamização do ensino de biologia, analisando a 
aprendizagem e perspectivas dos alunos e professores em Salvador-BA, frente à 
utilização de um jogo educativo intitulado de Calangos e coleta de relatos e de 
entrevista com os alunos/jogadores após a realização desta oficina. Inicialmente 
foram apresentados os fundamentos teóricos de tecnologias na educação para a 
utilização dos jogos digitais e a concepção didática fundamentada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino de biologia, em busca de uma aprendizagem 
significativa. Em seguida, foi priorizada uma discussão sobre o levantamento de 
algumas experiências utilizando o jogo no ensino de biologia e áreas afins. Após, foi 
relatada os resultados da aplicação do jogo Calangos para os alunos e professores 
participantes da pesquisa bem como das expectativas e possibilidades do uso 
dessa ferramenta em escolas públicas. Conclui-se que, o jogo digital é uma 
poderosa ferramenta de auxílio ao aprendizado significativo de uma forma lúdica, 
desde que seja realizado um planejamento prévio e cuidadoso e proporcione 
condições para a realização do trabalho com base teórica e compreensão que 
suscita riquezas de possibilidades de descobertas para a dinamização da disciplina 
Palavras chave: Biologia; Calangos; Jogos Digitais; Aprendizagem. 

 
Abstract - AThis experience report sought to demonstrate the playful role of 
educational digital games in boosting biology teaching, analyzing learning and 
perspectives of students and teachers in Salvador, Bahia, compared to the use of 
an educational game titled Calangos and collecting reports and Interview with 
students / players after the completion of this workshop. The theoretical foundations 
of technology in education for the use of digital games and didactic design based on 
the National Curriculum Standards for biology teaching in search of a meaningful 
learning were initially presented. Then it was prioritized a discussion about raising 
some experiments using the game in the teaching of biology and related fields. After 
it was reported the Calangos game application results for students and teachers 
Survey participants as well as the expectations and possibilities of using this tool in 
public schools. In conclusion, the digital game is a powerful support tool for 
meaningful learning in a playful way, provided it is carried out prior and careful 
planning and provide conditions for carrying out the work with theoretical and 
understanding base which raises possibilities of wealth findings to stimulate the 
discipline. 

      Keywords: Biology; Lizards; Digital games; Learning. 
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Introdução 

A presença massiva das tecnologias e a integração das mídias em nossas 
vidas vêm alertando, enquanto educadores, para a sua importância na transmissão 
de conhecimentos, valores, conceitos e culturas. Apesar das gerações 
contemporâneas vivenciarem ambientes que proporcionam uma constante interação 
com tecnologias e recursos de várias linguagens, em muitas situações escolares, os 
conhecimentos chegam através do discurso de significado vazio dos professores e 
livros, organizados de forma racional, linear e descontextualizada.  

 
Nesta situação, muitos espaços escolares em seu tradicional, ou na 

modalidade EaD, continuam reticentes para integrar em seu contexto as tecnologias 
digitais e temáticas aplicadas à educação, reproduzindo situações de inquietude e 
de perplexidade frente às mudanças da sociedade contemporânea, cercadas de 
mudanças culturais e intelectuais.  

 
Tentando modificar um pouco essa questão, o objetivo maior desta pesquisa foi 

possibilitar a utilização das tecnologias digitais nos espaços escolares, através do 
levantamento das possibilidades e dificuldades na integração dos jogos, pelos 
professores, através de um relato de experiência utilizando um jogo digital de 
biologia.  

 
Este relato visa contribuir para formação do educador, através da dinamização 

das aulas em busca de uma aprendizagem significativa, colaborativa e interativa, 
relacionada a possibilidades de tradução intersemiótica entre livros, filmes e jogos 
digitais. 
 
 
Uso de Jogos Digitais em Ambientes Educacionais. 

 
Atualmente, nossa sociedade vivencia uma época cercada de tecnologias e na 

qual os recursos tecnológicos invadem todas as esferas da sociedade moderna. 
Essa rotina tecnológica faz com que as pessoas participem de uma série de 
discussões para tentar manter-se atualizados, entretanto, o vasto conhecimento e a 
velocidade com que as modificações ocorrem passam cada vez mais despercebidos 
em detalhes e com uma riqueza de informação que acaba por deixar ser levados 
pela correnteza, neste mar de inovações na área das tecnologias. 

 
O processo de ensino e aprendizagem contemporâneo para ser significativo 

precisa conter estratégias dinâmicas e versáteis, trazendo conteúdos possíveis de 
ser contextualizados e aplicados na comunidade escolar em que o aluno está 
inserido. A integração das mídias e tecnologias com práticas inovadoras em 
ambientes educativos, nesse processo é urgente, no sentido de uma busca contínua 
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de atração do jovem/adolescente do ensino médio, que muitas vezes utilizam dessas 
tecnologias somente para diversão e desconhece seu uso no âmbito educacional. 

 
Em se tratando de educação formal, seja na metodologia à distância ou 

presencial, mediada por um ambiente de aprendizagem ou não, também não é 
diferente; se as tecnologias estão presentes na sociedade contemporânea, é preciso 
também envolver e incentivar o uso destas nas diferentes espaços de aprendizagem 
[i], voltado à inclusão dos alunos às tecnologias digitais de informação e 
comunicação aplicadas à educação, que devem ser utilizadas com coerência e 
contexto com a realidade local, pois segundo Moran [ii], as tecnologias permitem um 
novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e possibilitar que os alunos 
conversem e pesquisem com outros alunos da mesma cidade, país ou do exterior, 
no seu próprio ritmo. 

 
Em concordância com o autor, é preciso basear as aulas voltadas ao 

conhecimento científico e à formação de posicionamentos que possam interferir 
diretamente nas suas condições de vida, através de um sólido aprendizado formal 
aplicados em diferentes situações da vida de forma colaborativa e propondo 
metodologias interativas [iii; iv; v]. Entretanto, para que isso ocorra de forma efetiva, é 
necessário que o professor seja capacitado, recebendo orientações e condições 
necessárias a uma mudança na forma de ensinar Biologia, de maneira a organizar 
suas práticas pedagógicas de acordo com as concepções para um ensino com 
referencia nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN’s) [vi] 
adequando às inovações (ou por que não dizer revoluções) que as tecnologias 
digitais têm introduzido na educação, dentro de suas possibilidades e limitações. 
  

Os jogos propõem algo que cada vez mais é reconhecidamente importante 
em pesquisas sobre aprendizagem: colaboração e compartilhamento de estratégias; 
[vii] bem como [viii] os jogos podem ser ferramentas eficientes, pois eles divertem 
enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção 
do que é ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador.  

 
Para fins de compreensão, neste trabalho o jogo digital teve como aporte 

teórico os autores aqui citados [ix; x], e foi definido como uma atividade de interação 
entre o jogador e uma imagem na tela do computador, mediada por um processador 
e uma interface física. Entretanto, sozinhos os jogos digitais são apenas 
instrumentos, é preciso ações de políticas públicas voltadas ao uso dessas 
tecnologias de uma maneira integrada aos conteúdos da disciplina em questão, 
baseadas na série e modalidade de ensino, bem como na formação de professores, 
pautada na construção do pensamento lógico vinculado à informatização e aplicação 
de jogos na escola aplicados à integração das disciplinas, inclusive na modalidade à 
distância.  
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Nesta análise, o campo de utilização dos jogos digitais em ambientes de 
aprendizagem é um espaço aberto para discussões e emprego de experimentações 
envolvendo o uso integrado das tecnologias e conteúdos midiáticos atrelados ao 
currículo, promovendo a união entre aprendizagem com inovação e conteúdo. 
 
Experiências com o Uso de Jogos Digitais em Espaços de Aprendizagem 
 As atividades lúdicas têm papel fundamental no desenvolvimento social. É 
propósito dos jogos digitais, além do desenvolvimento social, influenciam 
diretamente o desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, estudantes de 
biologia teriam uma aprendizagem melhor se trabalharem os conceitos de uma 
forma que a prática esteja sempre presente no intuito de fornecer uma 
aprendizagem significativa. 

 
Os jogos digitais são subdivididos nas categorias, segundo a indústria de 

jogos e são classificados em: de ação, esporte, estratégia, luta, RPG (Roleplaying 
Game) e os de simulação. A classificação dos jogos está relacionada com a linha 
principal que o jogo propõe. Geralmente, os jogos pedagógicos, são classificados 
como ‘Games Sérios’ (tradução de Sirius games) e se enquadram nas categorias de 
estratégia, ação e simulação, a depender da proposta do trabalho. 

 
Faz-se necessário demonstrar algumas experiências com jogos digitais 

voltados ao ensino de Biologia (e ciências correlatas) que tenham aplicabilidade com 
relatos publicados em ambientes de aprendizagem no ensino médio, para nortear o 
trabalho aqui desenvolvido, buscando experiências anteriores desenvolvidas com 
jogos que propõem a mesma finalidade do aqui utilizado, relatando os obstáculos 
encontrados para o desenvolver do trabalho com jogos digitais. 

 
O primeiro obstáculo foi encontrar publicações relatadas voltadas em 

específico para o Ensino Médio; muitas experiências referem-se à aplicação em 
crianças e adolescentes em fase de alfabetização, bem como na educação 
fundamental. Fazendo um Estado da Arte, foram encontrados poucos trabalhos que 
relacionam aplicações práticas com estudantes em espaços de aprendizagem.  

 
Neste trabalho iremos apresentar 04 experiências de jogos e sua possível 

aplicabilidade no ensino da Biologia, voltada ao ensino Médio: alguns jogos estavam 
em fase de finalização e apesar da proposta ser interessante, não houve ainda 
relatos de aplicações destes trabalhos em espaços escolares de aprendizagem com 
alunos de Ensino Médio.  

 
O jogo Marine Life trabalha com a vida marinha, envolvendo as temáticas de 

Educação Ambiental, Poluição e Ambiente Aquático, mas não está disponível para 
consulta, pois se encontra em fase de finalização.  
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O jogo de simulação, The Sims, apesar de comercial, tem potencial para 
atender às demandas pedagógicas, desde que utilizados de maneira coerentes nos 
espaços escolares, através do gerenciamento de uma cidade, procurando resolver 
todos os problemas ambientais; além de conceitos de genética, biotecnologia e 
aspectos familiares.  

 
O jogo americano Remission, teve aplicações positivas na área da saúde com 

crianças cancerosas, devido ao entendimento das medicações em seu organismo 
elevando sua autoestima e consequentemente melhora no tratamento; tendo sido 
considerado o primeiro game de ajuda a crianças e jovens vítimas da doença. Trata-
se de uma viagem ao corpo humano, no intuito de destruir as células cancerígenas, 
combater as infecções e controlar os efeitos colaterais da doença.  

 
O jogo Food Force, desenvolvido pelo Programa Alimentar Mundial das 

Nações Unidas, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a questão da 
fome mundial. Há relatos positivos do uso deste jogo em escolas americanas, mas 
nenhuma experiência com este jogo no Brasil. Vale ressaltar também uma 
experiência brasileira, através do Jogo Urubugames, que teve aplicação com um 
grupo de professores, no intuito de trabalhar Educação Ambiental com crianças e 
adolescentes, do ensino fundamental II, mas que não se encontra disponível para 
acesso. 

 
Mas recente, uma pesquisa ainda em andamento, com o jogo intitulado Insitu, 

pretende trazer a temática de Biologia Celular atrelado aos conhecimentos do ensino 
de biologia. Através destas experiências aqui descritas buscou-se evidenciar a 
possibilidade da integração dos jogos digitais com o ensino da disciplina Biologia no 
ensino médio. Entretanto, uma questão importante que precisa ser refletida para a 
inserção dos jogos em espaços de aprendizagem, é a que trata da formação inicial e 
continuada dos professores para as novas tecnologias. Percebe-se a necessidade 
da realização de pesquisas que abranjam essa questão envolvendo os jogos 
digitais. 

 
Trabalhando dessa forma, mediada pelo uso dos jogos digitais, o professor 

poderá proporcionar conceitos, buscando a construção do conhecimento científico e 
biológico de forma mais significativa, tornando as aulas de Biologia mais agradáveis 
e mais eficazes no que se refere à aprendizagem dos alunos. 
 
Relato de Experiência: O Jogo Calangos e o Ensino de Biologia. 

 No intuito de averiguar as possibilidades da inserção dessa nova prática 
pedagógica, bem como a integração das mídias no ambiente educacional formal, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa através de questionários, observação direta e 
entrevista com docentes e discentes tendo como grupo piloto, professores de alunos 
de um colégio público de Salvador. 
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É particularmente interessante propor o uso de jogos digitais educativos como 

fonte de geração de situações significativas para a aprendizagem de Biologia, 
porque na maioria das vezes, esse conteúdo é trabalhado de uma forma muito 
abstrata, sem qualquer correspondência com situações concretas. A sugestão é a 
utilização desta ferramenta com um propósito pré-definido e uma aula planejada e 
não apenas o uso do jogo como um fator motivacional. 

 
O colégio que foi aplicado a experiência com o jogo Calangos, compõe ensino 

fundamental e médio, sendo que a pesquisa foi aplicada apenas com os alunos do 
Ensino Médio, localizada na Paralela. O jogo eletrônico utilizado neste trabalho foi 
‘Calangosxi’ que é baseado na modelagem de um caso ecológico real relativo às 
Dunas do Médio São Francisco, no Estado da Bahia. Trata-se de um jogo de 
simulação e ação com visualização 3D, na qual o jogador controla um lagarto de 
uma entre três das espécies endêmicas da região. Neste jogo podemos trabalhar 
diferentes conteúdos, envolvendo o ensino e Biologia, tais como: Biomas, Problemas 
Ambientais, Classificação dos Seres Vivos, Cadeia Alimentar; Evolução e outros 
conteúdos correlatos que podem ser trabalhados com esse fim.  

 
A oficina realizada em 2011, no Núcleo de Tecnologias Educacionais – NTE e 

contou com a participação de 40 estudantes e 10 professores da Área de Ciências 
da Natureza, dentre eles 05 de biologia.  

 
Os estudantes que utilizaram o jogo perceberam que, não é uma tarefa 

simples ser um lagarto nas dunas e justificaram a sua satisfação com o jogo, 
conforme é demonstrado na Tabela 01. Espera-se que o resultado da simulação, 
permita que, juntamente com o aprendizado sobre conceitos da ecologia, os 
estudantes sejam estimulados a apreciar esteticamente um dos ambientes naturais 
mais belos e relevantes do Brasil. 

 
Após levantar essa tabulação das questões aplicadas, observou-se na 

oficina aplicada com os alunos, que o jogo incentivou e promoveu muitas reações 
positivas, desde observações interessantes como também o aprendizado do 
ecossistema Caatinga, onde se trata o jogo. A aula expositiva ministrada e as 
discussões com os vídeos relacionados ao jogo aplicados antes de proporcionar a 
interação com o aplicativo Calangos foram bem esclarecedoras, fazendo com que o 
mesmo não se tornasse apenas uma simples brincadeira.  

 
O uso de jogos digitais em Biologia é Legal/Ótimo por que...  
 

Porque compreendermos melhor! 
   

Nessa linguagem fica melhor porque se aprende mais rápido e se 
desenvolve com mais facilidade. 
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Porque eu já me sinto com mais privacidade.   
Porque se distrai um pouco.   
Porque jogando eu aprendo de uma maneira mais fácil.   
Porque traz informações legais.   
Porque é bom aprender mais jogos eletrônicos de biologia.   
Porque iria ficar diferente as aulas de todos os dias.   
Porque diferencia as aulas normais. Fica mais interessante de 
vez em quando uma aula mais divertida. 

  

Agente pode aprender mais coisas.   
Porque não fico aprendendo só a sério e aprender brincando é 
melhor. 

  

Porque agente pode se divertir melhor.   
Por nunca ter jogado esse tipo de jogo.   
Por que eu não gosto muito de jogar.   
Porque é bom fazer algo diferente na escola.   
Porque fica mais legal a aula pela interatividade.   
Para unir o útil ao agradável, deixa as aulas mais divertidas e 
falam a linguagem do aluno. 

  

Porque é uma boa oportunidade.   
Serve para aprender mais.   
Porque é legal. Adorei minha aula de hoje!!!   
Ajuda a compreender melhor a matéria. Achei essa experiência 
muito boa. 

  

Porque os jovens se interessam mais, fica mais fácil entender o 
assunto. 

  

Porque com isso o modo de aprender fica diferente e vai ficar 
melhor. 

  

Seria bom se sempre tivesse esse tipo de distração. É legal!   
Hoje em dia, computador é um dos meios de comunicação e 
tecnologia mais importantes e ajudam em tudo; aulas, pesquisas, 
etc. 

  

Achei muito legal porque a gente sai um pouco da rotina e 
também tem mais interesse em estudar os assuntos. 

  

É muito bom ter jogos na nossa escola porque nos da mais 
vontade de estudar! 

  

Mexer em computador é muito legal porque agente aprende cada 
vez mais com a computação. 

  

 

Tabela 01. Justificativa dos alunos para utilização dos jogos digitais nas aulas de 

Biologia. 
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 Entretanto, todos concordam que é um ponto positivo o uso dos jogos 

eletrônicos em espaços de aprendizagem, e que podem proporcionar 

conhecimentos pedagógicos, quando utilizados de maneira adequada. Na Tabela 

02, se encontram algumas reflexões dos professores que reflete o que foi expresso 

acima.   

“O que você acha de usar jogos digitais na sua disciplina, durante a 
aula?”  

 

Pode ser uma boa, pois em algumas aulas haveria mais motivação.    

Seria muito interessante, algo inovador e atrativo.   
Seria uma alternativa pedagógica viável e interessante, de modo a 
permitir o ensino de uma forma lúdica. 

  

Acho que seria interessante, pois o mesmo facilitaria a 
aprendizagem. 

  

Não acho uma boa idéia, pois o numero de computadores não é 
suficiente. 

  

Em primeiro lugar fazer um trabalho antes, com os alunos para 
poder ensinar a usar o jogo com fins educativos e não como 
meramente brincar. 

  

O jogo estimula a apreensão de conceitos básicos da disciplina 
para utilização dos mesmos durante a execução dos jogos. 

  

Seria muito interessante. Muitas vezes não utilizo por não conhecer 
jogos compatíveis com a série que ensino e conteúdos. 

  

Jogos são muito importantes para despertar a atenção dos alunos.   
Seria ótimo para fixar o assunto de uma forma nova e interessante.   
Acredito que deve ser bastante positivo, porém não consigo 
identificar o objeto dito jogos eletrônicos, mas deve ser de 
importância pedagógica. 

  

Acho bom, pois ficaria muito mais interessante a aula.   
Muito interessante para motivar os alunos e aprender de uma forma 
diferente. 

  

 
Tabela 02. Justificativa para utilização dos jogos digitais nas aulas de Biologia pelos 

professores. 
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Considerações Finais 

Com a realização deste trabalho, percebe-se que é possível o trabalho com 

jogos digitais em espaços de aprendizagem, inclusive com interesse tanto dos 

docentes quanto discente. Assim, no que envolve as TIC’s, em se tratando do uso 

de jogos digitais observa-se que a aplicabilidade desta ferramenta é real, conforme 

apresentado na teoria e emergente do ponto de vista de trazer um dinamismo e 

evidenciar questões contextualizadas, referentes ao ensino de biologia, onde o aluno 

pode aprender na prática o que é visto na teoria.  

  

Para tanto, é preciso criar políticas e editais de pesquisa que visem a criação 

e uso dos jogos eletrônicos em espaços de aprendizagem, pautados nesta 

justificativa de favorecimento ao aprendizado significativo, tanto de biologia quanto 

de outras disciplinas, principalmente se trabalhadas em forma de projetos 

pedagógicos de uma forma interdisciplinar e multidisciplinar. 

 

Sendo os jogos digitais considerados uma ferramenta positiva para utilização 

em sala de aula, citada tanto pelo corpo docente quanto discente, é preciso 

modificar a postura dos espaços de aprendizagem para envolver a utilização destas 

tecnologias no cotidiano das aulas, de acordo com a realidade vivenciada pela 

comunidade escolar, mas que envolva os alunos e professores nesta imersão de 

diferentes metodologias aplicadas à educação com auxílio das tecnologias. Na 

Educação a distância, é mais fácil a sua aplicação no intuito de disponibilizar ao 

professor ferramentas para que possa ser utilizadas nos espaços de aprendizagem 

dentro e fora do ambiente escolar. 

  

Outro ponto é de que é preciso a capacitação e aperfeiçoamento dos 

professores, visando uma interação entre as tecnologias e capacitação docente 

relativo a promoção de jogos digitais como uma forma de dinamizar o seu uso nesta 
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área tão importante e na valorização dos jovens e adolescentes.  
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Resumo – O trabalho aborda o aplicativo multiplataforma “WhatsApp Messenger” e 
seu uso de mensageiro instantâneo online e de chamadas de voz para smartphones. 
Na EaD da Universidade Federal do Tocantins (UFT), esse aplicativo tem sido 
utilizado como dispositivo móvel estratégico de mobilidade de comunicação, uma 
vez que a gestão dos cursos e programas ofertados em 16 polos de apoio presencial 
ficam localizados à grandes distâncias da sede da Diretoria de Tecnologias 
Educacionais (DTE) que faz a gestão dos cursos de graduação em EaD por meio do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A UFT através de sua diretoria de 
EaD, possui 5 cursos de graduação com matrícula de 1.273 alunos, distribuídos em 
52 turmas. A implantação do grupo de comunicação online de gestores EaD no App 
WhatsApp e sua interface com professores, coordenadores de polos, diretores dos 
campi tornou a comunicação e os gestores EaD ubíquos. Uma ressignificação do 
comunicar-se caracterizando-se pela multidimensionalidade do espaço indissociável 
da sua hipermobilidade, ou seja, sua mobilidade física expandida pelos aparatos 
móveis, como no caso do WhatsApp. 

Palavras-chave: Aplicativo messenger; Comunicação ubíqua; Gestão EaD e cultura 
digital; Mobilidade.  

Abstract – The paper addresses the multiplatform app "WhatsApp Messenger" and 
their use of online instant messaging and voice calls to smartphones. In Distance 
Education, Federal University of Federal University of Tocantins (UFT), this 
application has been used as a communication mobility strategic mobile since the 
management of courses and programs offered in 16 classroom support poles are 
located Board headquarters of large distances Educational Technology (DTE) that 
manages the undergraduate courses in distance education through the System Open 
University of Brazil (UAB). The UFT through its Board of distance education has 5 
undergraduate courses with an enrollment of 1,273 students divided into 52 classes. 
The implementation of online communication group of distance education managers 
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in the App WhatsApp and its interface with teachers, poles coordinators, directors of 
the campuses has made communication and managers DL ubiquitous. A redefinition 
of communicating characterized by the multidimensionality of the indivisible space of 
your hypermobility, that is, their physical mobility expanded by mobile devices, as in 
the case of WhatsApp. 
 
Keywords: IM Application; Ubiquitous communication; Distance education and digital 
culture; Mobility. 
 

1. WhatsApp: atualizando ... 

Quando pesquisamos sobre o dispositivo WhatsApp Messenger, comumente este 
está descrito como um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e 
chamadas de voz para smartphones. E ainda, que além de mensagens de texto, os 
usuários podem enviar imagens, vídeos, mensagens de áudio de mídia e, na nova 
atualização, podem ligar para qualquer contato de sua agenda que possua WhatsApp. 

As pesquisas de uso e acesso de aplicativos disponíveis, apresentam dados 
que contabilizados somam mais de 30 bilhões de mensagens enviadas diariamente 
pelo WhatsApp. Nessa vibe um usuário médio passa mais de três horas por semana 
conectado somente neste aplicativo. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos 
brasileiros revelam diversas pesquisas na rede. Ele é utilizado por 95% dos usuários 
brasileiros, seguido pelo Skype, com 81% e 68% do Facebook Messenger. 

Na lista de hábitos dos brasileiros aparecem aqueles que já acordam com o 
celular na mão (24%) e os que usam enquanto assistem TV, que perfazem 34%. Os 
usuários fazem muitos downloads de aplicativos no celular, mas a preferência são 
aqueles de redes sociais. 

Tratando-se de aplicativo não se pode deixar de abordar sobre o celular. Em 
uma das pesquisas divulgada na internet, diz-se que a “Unesco mostrou que 67% dos 
estudantes de países em desenvolvimento e emergentes, que leem pelo celular 
consideram o aparelho conveniente para a leitura, porque o dispositivo está o tempo 
todo com o usuário. Afinal, a mobilidade, disponibilidade de WiFi e redes móveis nas 
instituições de ensino permitem o acesso a conteúdo de qualidade”. 

O celular praticamente tornou-se controle remoto de acesso ao mundo. O que 
significava antes estar em frente a uma tela de computador, com teclado e mouse na 
mão e conectar-se ou desconectar-se desse ambiente, muda de significado. Os 
aplicativos de comunicação se constituem então na nova interface entre real e virtual. 
A telefonia móvel, o celular, por exemplo, é um representante desse interfaceamento, 
já diziam as pesquisas nos primeiros anos dos anos 2.000.  

Para Lemos (2004), já no início dos anos 2.000, os celulares eram “teletudo” e 
“controle remoto do cotidiano”, os podcasts, o uso de SMS conhecido como smart 
mobs, dentre outras tecnologias móveis, apresentavam-se como uma categoria nova 
de conexão que possibilitava a mobilidade. As tecnologias móveis inauguraram a “era 
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da conexão” (Lemos, 2004). Através dos serviços de celulares GSM e G3, redes sem 
fio, conhecida como “Wi-Fi” ou “internet wireless”, redes Bluetooth, disponibilizaram-
se novos formatos de acesso em substituição aos cabos seriais e USB da banda-larga 
UWB.  

Conforme publicado na Wikipédia “competindo com uma série de serviços com 
base na Ásia, o WhatsApp cresceu de 2 bilhões de mensagens por dia em abril de 
2012 para 10 bilhões em agosto do mesmo ano. De acordo com o Financial Times, o 
WhatsApp "tem feito para SMS em celulares o que o Skype fez para chamadas 
internacionais em telefones fixos". Em junho de 2013, o aplicativo alcançou a marca 
dos 250 milhões de usuários ativos e 25 bilhões de mensagens enviadas e recebidas 
diariamente”. 

 

1.1. Interatividade nos Apps 

 

O WhatsApp é considerado uma nova forma de comunicação, de interatividade, uma 
vez que, por esse aplicativo, todos os usuários que fazem parte do seu contato de 
telefone podem se comunicarem gratuitamente, bastando apenas estar interligados 
ao aplicativo e adicionar contatos. Outro detalhe importante do WhatsApp é que não 
tira a privacidade e se pode optar por estar disponível ou não para determinadas 
pessoas. Há opção on ou off line, de interagir ou não, inclusive silenciando grupos. 

Apesar de controverso, há interatividade quando o processo comunicativo está 
imbuído de uma concepção que contemple “[...] complexidade, multiplicidade, não-
linearidade, bi-direcionalidade, potencialidade, permutabilidade (combinatória), 
imprevisibilidade etc, permitindo ao usuário-interlocutor-fruidor a liberdade de 
participação, de intervenção, de criação” (Silva, 2002: 100).  

A interatividade como possibilidade de mutabilidade instantânea, como a 
concebemos atualmente, tem seu desenvolvimento a partir das pesquisas do 
Massachussets Institute of Technology – MIT em 1970, a partir dos Interactive 
Computer Graphics, considerando que, até aquele momento, desenhos, figuras 
geométricas e outros formatos não podiam ser modificados em tempo real. Para 
(BRET, COUCHOT e TRAMUS, 2003): 

A interatividade, entretanto, não se limita a permitir ao espectador 
conversas com a imagem; ela se estendeu, pouco a pouco, aos próprios 
objetos virtuais simulados pelo computador. À interatividade exógena que 
se estabelecia entre o espectador e a imagem, acrescenta-se a 
interatividade endógena que regula o diálogo dos objetos virtuais entre eles, 
quer sejam bi ou tridimensionais, abstratos ou de aparência realista. A 
interatividade endógena permite criar objetos capazes de perceber certas 
características (forma, cor, posição, velocidade de deslocamento etc.) 
próprias a outros objetos e ainda de manter relações mais ou menos 
complexas com estes (BRET, COUCHOT e TRAMUS, 2003:, p.28-29). 
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O desenvolvimento da interatividade com a evolução da modelagem, utilizada 
para a realização de imagens numéricas, vai dos autômatos, passa pelas redes 
neurais, redes virtuais, inteligência virtual e chega aos objetos virtuais com todas as 
suas possibilidades de performance, assim como nos atuais Apps. 

 

1.2. WhatsApp: suas funcionalidades 

 

Com o WhatsApp por exemplo, é possível escolher entre comunicar pelo chat, envio 
de email, enviar fotos da galeria, fazer upload de vídeos de sua galeria, gravar um 
áudio ou anexar da galeria de música e enviar para o interlocutor que a recebe 
imediatamente caso esteja com acesso à internet, ou seja várias possibilidades de 
interação. 

Outra característica do WhatsApp é que o mesmo possui uma ferramenta de 
localização que identifica com exatidão onde se está, caso esteja perdido pode-se 
enviar sinal para um amigo que tem WhatsApp que ele pode chegar até você. A partir 
do momento que instala o aplicativo já pode-se comunicar, ele só não recebe ou envia 
mensagens se você não estiver online.  De acordo com (BAUMAN, 2004): 

 

Uma mensagem brilha na tela em busca de outra. Seus dedos estão sempre 
ocupados: você pressiona as teclas, digitando novos números para responder 
às chamadas ou compondo suas próprias mensagens. Você permanece 
conectado, mesmo estando em constante movimento, e ainda que os 
remetentes ou destinatários invisíveis das mensagens recebidas e enviadas 
também estejam em movimento, cada qual seguindo suas próprias trajetórias 
(BAUMAN, 2004, p.78). 

 

Permanente conexão, o WhatsApp tornou-se um dos aplicativos mais 
populares ultimamente, chegando a marca de 700 a 900 milhões de usuários ativados 
mensalmente. Não se tem nas redes como verificar o grau de veracidade das 
pesquisas, amostras, enquetes que são divulgadas, no entanto com a margem de erro 
para mais ou para menos, o que nos importa aqui é abordar nesse trabalho a sua 
praticidade de comunicação como aplicativo de interação considerado de tecnologia 
amigável.  

O App é totalmente gratuito e traz diversos emojis, com a opção de gravar 
áudios e de criar grupos de até 100 pessoas. Como referimos anteriormente, as 
estatísticas mostram que o WhatsApp já ultrapassou os 700 milhões e chegou a 900 
milhões de usuários ativos mensalmente, que trocam mais de 600 milhões de fotos e 
64 bilhões de mensagens por dia.  

Os aplicativos de mensagens continuarão crescendo em ritmo acelerado é o 
que mostram as tendências de mercado e consumo. Os quatro principais Apps do 
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gênero (WhatsApp, Snapchat, LINE e WeChat) cresceram a uma taxa 15% por 
trimestre em 2014. 

Desde a aquisição pelo Facebook o WhatsApp acrescentou mais 200 milhões 
de usuários à sua base. Já o Facebook Messenger, App dedicado exclusivamente à 
troca de mensagens entre usuários do Facebook, já possui mais de 500 milhões de 
usuários ativos. 

Isso significa que em pouco tempo, Apps de mensagens podem ser maiores 
que as redes sociais e talvez esse fato justifique a compra do WhatsApp por US$ 22 
bilhões e a tentativa de compra do Snapchat por US$ 3 bilhões pelo Facebook. 

Há muitas facilidades que tornam o WhatsApp um dos aplicativos mais 
utilizados. Quaisquer desenvolvedores de softwares repercutem suas características 
em relação a outros dispositivos de comunicação instantânea. Ele é mais rápido e 
prático para responder. A pessoa que recebe a mensagem no aplicativo, responde 
com maior rapidez em relação ao e-mail, por exemplo. Basta apenas ler e responder, 
ao contrário do e-mail que muitas vezes demora a receber, há a leitura, mas não há a 
resposta ou há demora de dias para o retorno da mensagem. 

No WhatsApp se sabe quando a outra pessoa recebeu a mensagem. O recurso 
de saber quando a pessoa recebe a mensagem e quando ela é lida, facilita muito a 
interface de comunicação, pois se sabe se a mensagem foi lida ou não. O envio de 
imagens, sons e vídeos de forma fácil e rápida é outra facilidade. Tirou foto, filmou 
algo ou quer enviar uma mensagem de voz, é possível de ser feito com apenas um 
clique. Não precisa anexar arquivo e não tem restrição de tamanho. 

O envio de mensagem de voz sem complicações é outra funcionalidade do 
aplicativo. Apenas pressiona-se o desenho do microfone na tela e grava-se a 
mensagem. Isto é, sem dificuldade, e a mensagem de voz pode impactar ainda mais 
do que a mensagem de texto escrito. 

O conteúdo distribuído pelo WhatsApp se torna mais viral por ser mais usual. 
Como já está na mão de seu contato, se pode enviar uma mensagem, vídeo, imagem 
ou voz com um conteúdo que pode ser compartilhado inúmeras vezes, 
consequentemente a “viralização”. 

Com o WhatsApp não se tem o risco de cair na caixa de spam. Não há caixa 
de spam no WhatsApp, logo, se pode enviar mensagens sem problemas. A pessoa é 
avisada sobre a mensagem logo que recebeu. Logo que se envia a mensagem, a 
pessoa é notificada e vê pelo menos 65 caracteres da mensagem enviada. 

A cultura wireless ou da comunicação sem fio transformou a separação do 
físico com o digital em combinação entre eles. “[...] A emergência de tecnologias 
portáteis contribuiu para a possibilidade de se estar constantemente conectados a 
espaços digitais e de, literalmente, se “carregar” a Internet aonde quer que se vá” 
(Silva, 2006: 27). Independentemente da forma de conexão ou interface, os usuários 
procuram por sociabilidade. “Encontrar outros usuários para socializar no ciberespaço 
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sempre foi uma das importantes funções dos ambientes de multiusuários da Internet. 
A diferença, no entanto, é que as redes móveis ajudam a encontrar outros indivíduos 
em espaços públicos” (Silva, 2006: 40). 

A cultura de acesso criou um novo espaço, um “espaço híbrido” (Silva, 2006), 
a partir dos conceitos de “realidade aumentada” e “realidade mista”. Para Silva (2006), 
espaço híbrido “[...] ocorre quando não mais se precisa “sair” do espaço físico para 
entrar em contato com ambientes digitais” (Silva, 2006: 28). 

A “realidade aumentada”, nesse contexto, equivale a três formatos: a utilização 
dos capacetes de realidade virtual; a computação gráfica e sua possibilidade de 
aumentar qualquer objeto virtual e um mix de ambientes virtuais e reais que seria a 
“realidade mista”. A partir da discussão de realidade aumentada e mista, define-se o 
espaço híbrido como espaço conceitual. Segundo (Silva, 2006): 

 

[...] um espaço conceitual criado pela fusão das bordas entre espaços 
físicos e digitais, devido ao uso de tecnologias móveis como interfaces 
sociais. Entretanto, um espaço híbrido NÃO é construído por tecnologia. 
É, sim, criado pela conexão de mobilidade e comunicação, e materializado 
por redes sociais desenvolvidas simultaneamente em espaços físicos e 
digitais. Espaços móveis são espaços sociais conectados definidos pelo 
uso de interfaces portáteis como os nós da rede (SILVA, 2006, p.32). 

 
À ideia de espaço agrega-se a de “presença” que está relacionada ao conceito 

de telepresença. Esse por sua vez, descrevia as primeiras experiências da sensação 
que alguém teria, operando remotamente uma máquina. Isto é, a sensação de estar 
em um lugar diferente, através de um sistema de teleoperação. Atualmente a 
telepresença é um termo descritivo do contexto da realidade virtual, em que os 
mediadores dessa experiência pode ser uma mídia ou também um aplicativo, que dão 
a impressão do usuário estar fisicamente presente em um espaço ou tempo tanto real 
como diferentemente imaginado daquele que realmente está. 

 

1.3. O grupo de gestores EaD no WhatsApp 

 

No entremeio da presencialidade e mediação, na UFT a educação a distância iniciou 
como experiência piloto em 2006. De lá para cá com a expansão do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) ampliaram-se as vagas, cursos e polos e 
aumentaram o número de gestores, tutores, coordenadores de polos, alunos 
envolvidos nessa modalidade na Universidade, que dificultou se fazer presente, visitar 
in loco cada um de seus polos em um mesmo semestre letivo. Essa equipe está 
composta de 8 coordenadores de cursos, 8 coordenadores de tutoria, 16 
coordenadores de polos, 79 professores, 202 tutores, perfazendo um total de 313 
gestores EaD. 
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A UFT é uma instituição multicampi e além dessa dispersão geográfica, a EaD 
como política de acesso e expansão é ofertada nos polos de localidades e municípios 
onde não se tem campus universitário e nem curso superior presencial. 

Como estratégia de comunicação, com base na “ecologia das mídias” de uma 
sociedade mediatizada e midiatizada, a Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE) 
criou um grupo no WhatsApp, com 30 membros, dentre estes, o diretor e coordenador 
UAB, o coordenador adjunto UAB, assessores, estagiários da diretoria, todos os 
coordenadores de cursos, coordenadores de tutoria, coordenadores de estágios e 
TCC, técnicos-administrativos da diretoria e passou a usar o App como dispositivo 
instantâneo de conversas, envio de vídeos, imagens de textos e áudio, tornando as 
decisões dos gestores EaD mais ágeis, coletivas e participativas, principalmente aos 
sábados e domingos, no momento das atividades docentes e acadêmicas nos polos 
de apoio presencial em que a Universidade fica sem o suporte de técnicos-
administrativos, por ser final de semana e de descanso, para mediar a comunicação 
e resolver pendências e problemas de plataformas e salas virtuais de aprendizagens. 

Os documentos oficiais do Governo Federal, da Reitoria, da Diretoria são 
compartilhados em “computação em nuvem” (cloud computing), isto é, a utilização 
da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo 
de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet, 
seguindo o princípio da computação em grade. 

O serviço de armazenamento e acesso aos arquivos oficiais é feito pelo 
Dropbox, baseado no princípio do cloud computing. Experiência que suscitou a 
discussão da usabilidade e acessibilidade da educação mediada por tecnologias, a 
mudança de hábito da comunicação presencial, colocou em xeque os agendamentos 
com dia e hora marcada para despachar com o diretor, diminuindo as decisões com 
longas conversas por telefones fixos, propiciando a discussão da comunicação 
ubíqua, apesar dos problemas de conexão com a banda larga. 

 
1.4. Gestores EaD imersivos ubíquos 

 
A computação ubíqua (em inglês: Ubiquitous Computing ou ubicomp) 

ou computação pervasiva é um termo usado para descrever 
a onipresença da informática no cotidiano das pessoas. A computação ubíqua 
(Santaella, 2013), envolve a integração da mobilidade com os sistemas de presença 
distribuída. 

Quando consideramos que o WhatsApp propiciou o debate sobre o perfil de 
“gestores EaD imersivos ubíquos”, estamos tratando da ideia de se estar sempre 
presente e acessível em qualquer tempo e lugar por meio do WhatsApp, inclusive nos 
16 polos de apoio presencial ao mesmo tempo no horizonte da ubiquidade (Santaella, 
2013): 

Constatada a existência de dois espaços igualmente físicos, mas fisicamente 
diferenciados, o espaço ciber, ou seja, a nuvem informacional que nos 
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envolve, e o espaço de circulação de nossos corpos, constatado também o 
fato de que, dotados de dispositivos móveis, podemos nos mover no mundo 
físico e, ao mesmo tempo, acessar o espaço da nuvem informacional que nos 
rodeia, pode-se afirmar que está aberto para nós o horizonte da ubiquidade. 
De fato, nessas condições estamos em dois espaços ao mesmo tempo. 
Independente dos ritmos estabelecidos de trabalho e descanso, de estudo e 
lazer, a vida escoa não mais na mera sequencialidade temporal em locais 
físicos determinados, mas a isso se sobrepõe o escoamento da vida na 
intermitência do tempo em espaços reticulares (SANTAELLA, 2013, p.137). 

 
Essa vida ubíqua das redes sociais, especialmente no Facebook, trouxemos 

para a gestão da EaD. Um debate que perpassa pela questão da aprendizagem 
ubíqua, co-presença, presença ausência, em especial, quando concebemos a EaD 
como modalidade multimodal, educação mediada. 

 

2. Considerações finais 

 

Nessa experiência quando nos referimos ao WhatsApp como interface estamos 
considerando a interatividade como característica fundante desse aplicativo. Uma 
interface pode ser definida como mediadora de relações comunicacionais. “O papel 
da interface é de traduzir informação digital do computador para o ser humano, de 
modo a torná-la compreensível para nós” (SILVA, 2006, p.23). Decorre dessa 
experiência a ideia de “interface social”, que se define como “[...] um meio digital que 
intermedeia relações entre dois ou mais usuários. Assim, as interfaces sociais não 
apenas (re)definem relações comunicacionais, mas também (re)conceitualizam o 
espaço em que essas interações ocorrem” (SILVA, 2006, p.23). 

 

“Interface” tornou-se uma palavra chave desde que o computador virou uma 
máquina dialogante. Sem interface não há interatividade, outra palavra-
chave. Em um sentido genérico e técnico, interface é definida como 
ambientes que permitem que dois ou mais sistemas mútuos se adaptem. 
Quando duas entidades tão distintas quanto a máquina e o humano 
pretendem entrar em conversação, é preciso haver recursos na superfície da 
primeira adaptáveis aos sentidos por meio dos quais o humano apreende e 
responde aos estímulos e apelos do mundo (SANTAELLA, 2013, p.56). 

A vida, na atualidade, passa a ser presidida por “mudanças instantâneas e 
erráticas”. Os hábitos arraigados, as estruturas cognitivas sólidas, os valores estáveis, 
prevalecentes na modernidade sólida começam a se tornar desvantagens. A 
intensidade e a velocidade são dimensões marcantes dos tempos de agora. 

 

[...] nossas instituições, valores de referência, estilos de vida, crenças e 
convicções mudam antes que haja tempo para sua solidificação em 
costumes, hábitos e verdades “auto-evidentes”. Embora isso tudo já estivesse 
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presente no passado relativamente recente da antiga ordem industrial, uma 
vez que ela se caracteriza pela mudança, esta se fazia com breves paradas, 
fixando raízes; agora, tudo, empregos, relacionamentos, conhecimentos etc, 
tende a permanecer em rápido fluxo, volátil, flexível (CARMO, 2007, p.161). 

 

As influências da cultura pós-moderna sobre a vida são evidentes e possuem 
um componente estratégico desse desenvolvimento que são as tecnologias digitais e 
seus diversos aplicativos. Com a internet, ocorreu a descentralização da informação, 
o modelo hierarquizado de comunicação (um-todos) altera-se para tomada de 
decisão, com possibilidades de participação coletiva (todos-todos). Muda-se de 
hábitos de uma técnica de controle para um modelo pulverizado em conexões, 
característico da chamada sociedade pós-moderna. 

Se a vida acontece em suas múltiplas linguagens líquidas, por que a educação 
mediada, que se quer hiper e transmídia não se utiliza dessas mesmas linguagens 
como a “gamificação”?. As telas de computadores, de celulares são principalmente 
interfaces de interfaces. 

A tela do computador apresenta uma interface que intercepta o olhar do 
Outro. De não ver nada, de não ver o outro sujeito, passa-se a uma 
construção imaginária. O simbólico está ali e o imaginário está sempre 
estruturado pela ordem simbólica. O campo visual estrutura-se por leis 
simbólicas [...] Discernir o que na tela se encontra encoberto, não-visível, 
envolve ainda um processo necessário de subjetivação na cultura digital 
(GOMEZ, 2004, p.82). 

Discernir a tela, atividade cognoscente, base da educação e da formação em 
EaD, que na vivência da estética da comunicação, é feita de “[...] hiatos, intervalos, 
desconexões, saturamento e dispersão” (Beiguelman, 2006, p.161), constituem traços 
importantes no contexto da mobilidade. 

A contemporaneidade desafia a “[...] pensar o impacto epistemológico, 
semiótico e político da cultura da mobilidade, que se anuncia para além e por meio 
dos novos dispositivos de comunicação sem fio” e seus aplicativos e aplicabilidades 
diversos. 

A multiconexão, a hipermobilidade não garantem por si mesmas a 
dialogicidade. A pessoa em interação mediada não suprime a necessidade de 
relacionamento físico e presencial interpessoal, até mesmo os usuários imersivos do 
ciberespaço que vivem com celular à mão. Todavia, um aplicativo de comunicação 
como o WhatsApp converge, transcodifica, sociabiliza, prolifera a interatividade das 
pessoas em tempo real. 

A rede não tem um centro, mas diversos centros. “A rede que captura e que 
ampara, que distribui e abastece, canaliza e entrelaça, transmite e comunica, interliga 
e acolhe” (Ramal, 2002: 186). 

As ambiguidades da presença ausente, a dupla mobilidade, as bordas entre os 
espaços de presença e ausência diluídos, chamam-nos a atenção para o intercambio, 
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a sobreposição, em um mesmo espaço, por meio da vivência da ubiquidade que os 
aplicativos potencializam, e nesse caso, o WhatsApp poderá nos tornar cidadãos 
melhores conectados, interfaceados e enlaçados, depende dos nossos motivos, 
interesses e do nosso compromisso social e ético. 
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Resumo – Para tornar o processo de ensino-aprendizagem em educação a 
distância-EaD mais dinâmico, deve-se cada vez mais inserir ferramentas 
tecnopedagógicas atraentes e eficazes nos planejamentos das disciplinas, a fim de 
que os alunos sintam-se motivados a realizá-las. Buscando avaliar de maneira 
coerente e justa essas atividades que demandam uso de tecnologia, sempre que 
possível, prioriza-se a utilização de critérios únicos e bem definidos, previamente 
apresentados e discutidos entre todos os envolvidos no processo de avaliação. 
Assim, o presente trabalho relata a produção de diretrizes de avaliação para a 
atividade júri simulado on line, considerando experiências pessoais dos tutores, 
professores e coordenadores de um curso de graduação EaD e ampla revisão de 
literatura. Para tanto, utilizou-se os seguintes critérios: conteúdo, cenário, interação 
dos participantes e qualidade do material produzido. Considera-se que a 
elaboração destas diretrizes constitui-se como imprescindível, pois auxiliam na 
condução, análise e avaliação da produção, buscando padronizar, facilitar e 
aperfeiçoar o processo de correção deste tipo de atividade, além de poderem ser 
utilizadas pelos outros cursos a distância como forma de orientação. 

Palavras-chave: Avaliação. Educação a Distância. Juri Simulado. 

Abstract – To make the process of teaching and learning in Distance Education-
EaD more dynamic, should be used certain tools pedagogical technologies in 
planning disciplines to make the study more attractive and effective, so that 
students feel motivated to accomplish them. Seeking to evaluate consistently and 
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fairly those activities that require use of technology, whenever possible, prioritize 
the use of unique and well-defined criteria previously presented and discussed 
among all stakeholders in the evaluation process. The present document reports 
the production assessment guidelines for jury activity simulated online, considering 
personal experiences of tutors, teachers and coordinators of a course of distance 
education degree and extensive literature review. Therefore, the following criteria 
were used: content, scenery, interaction of participants and quality of material 
produced. It is considered that the development of these guidelines was established 
as essential as help in the execution, analysis and evaluation of production, seeking 
to standardize, facilitate and improve the process of correction of this type of 
activity, and can be used by other distance learning courses for guidance. 

Keywords: Evaluation. Distance Education. Jury Simulated. 

1. Introdução 

A educação a distância vem se consolidando como modalidade de ensino que 
contribui com a formação de profissionais das mais diversas áreas, possibilitando 
acesso à educação a milhares de pessoas, já que propicia flexibilidade de tempo e 
espaço aos educandos. 

Por outro lado, devido ser centrada essencialmente nos princípios da 
andragogia, exige muita responsabilidade e organização dos discentes, o que difere 
das práticas do ensino tradicional, em que o professor domina todo o conhecimento, 
enquanto o aluno é um espectador. 

Para amenizar a distância geográfica entre alunos, tutores e professores, é 
indispensável o desenvolvimento de tecnologias pedagógicas que aproximem estes 
atores, vencendo grande parte das dificuldades existentes no processo de 
aprendizagem. 

Historicamente, as instituições de ensino eram reconhecidas como as 
principais responsáveis por cuidar da formação e da aprendizagem dos discentes. 
Porém, as novas tecnologias fizeram surgir novos comportamentos no processo de 
ensino e aprendizagem, tendo o importante papel de possibilitar acesso a múltiplas 
informações e conhecimentos (KENSKI, 2008). 

Dessa forma, Garcia e colaboradores (2011) afirmam ser necessário tornar os 
docentes mais críticos, reflexivos e competentes, de forma a dominarem as novas 
tecnologias digitais, bem como seus usos, instrumentalizando-se para uma prática 
pedagógica fundamentada em um novo paradigma. (GOSSENHEIMER; CASTRO; 
CARNEIRO, 2014).   

Ademais, os formadores neste processo se deparam com realidades  
heterogêneas, pois os alunos apresentam diferentes perfis, culturas, idades, acessos 
a novas tecnologias de informação e comunicação, dentre outros elementos que 
intervêm na escolha das atividades, sua recepção e processamento pelos sujeitos, 
sendo um desafio a proposição de atividades que possibilitem compreensão 
uniforme  e gerem aprendizagem significativa a todos (CASTRO et al., 2014). 
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Para ampliar essa visão, é necessário incorporar dinâmicas e atividades que 
propiciem a interação entre os alunos e docentes e a construção conjunta do 
conhecimento, buscando estratégias que facilitem a transmissão e assimilação das 
informações. 

Neste contexto, o júri simulado destaca-se como uma atividade lúdica que 
permite desenvolver no aluno pensamento reflexivo e julgamento crítico, 
oportunizando a este defender suas concepções e expor sua perspectiva sobre um 
determinado tema. Silva e Carvalho (2007) e Reis (2007) recomendam a discussão 
de temas controversos, já que oferecem excelentes oportunidades de aproximação 
dos alunos com as reais condições de produção da Ciência e de suas relações com 
a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente.  

Porém, apenas a utilização desta ferramenta não garante que os alunos 
desenvolvam todas as competências propostas pela atividade, sendo necessário 
estabelecer bons critérios de avaliação para que se entendam quais aspectos foram 
compreendidos e realmente aprendidos pelos alunos, além de contribuir com o 
progresso daquelas competências que naquele momento não puderam ser 
atingidas.  

Diante do exposto, utilizamos, de forma experimental, a ferramenta 
tecnopedagógica do júri simulado on line em uma atividade curricular complementar 
denominada de “Cidades Sustentáveis”, realizada no primeiro bimestre do ano de 
2015, fato que permitiu propiciar a interação entre os alunos e docentes e a 
construção do conhecimento a respeito do tema. 

Ao realizar as correções da referida atividade, os tutores perceberam a 
necessidade de critérios de avaliação consolidados, fato que motivou a elaboração 
das diretrizes de correção ora apresentadas no presente artigo. 

2. Objetivo  

Por considerar o júri simulado on line uma ferramenta tecnopedagógica adequado 
para a educação a distância, bem como a relevância da avaliação utilizando-se 
critérios definidos para verificar se as competências sugeridas com a aplicação desta 
ferramenta foram realmente alcançadas, o presente trabalho objetivou relatar a 
produção das diretrizes de avaliação para o júri simulado para facilitar e trazer 
qualidade à análise de atividades que a utilizam como estratégia de ensino. 

3. Referencial Teórico  

3.1 Ensino superior a distância: Tecnologias e avaliação 

Nos últimos anos, há uma reflexão entre os docentes, que são desafiados com as 
diversas situações de ensino-aprendizagem. Essa preocupação deve-se, em parte, 
ao perfil do estudante universitário contemporâneo, caracterizado por novas formas 
de se relacionar com o mundo e com o conhecimento. Assim, é fundamental que os 
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professores busquem estratégias de ensino que ultrapassem a mera transmissão de 
informações, introduzindo dinâmicas que permitam a participação ativa e o 
relacionamento entre todas as partes envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem e na construção do conhecimento (GOSSENHEIMER, CASTRO, 
CARNEIRO, 2014). 

Em um processo educativo, a aprendizagem significativa depende de fatores 
como a participação efetiva do aluno, os recursos utilizados, a didática do professor, 
o material instrucional, as formas de avaliação e a estruturação do “espaço” físico ou 
virtual. 

Por meio do ensino a distância têm-se acesso a uma diversidade de recursos 
tecnológicos, que permite a interação com métodos didáticos e formas de avaliação 
diferentes do ensino presencial e tradicional (MOORE; KEARSLEY, 2007, p.21).  

De acordo com Rocha (2014) avaliar em educação a distância “torna-se mais 
complexa a reflexão transformadora, diante da riqueza de variáveis que interferem 
nos processos de planejamento, execução e gestão de resultados decorrentes”. 
Além disso, o autor ainda menciona a diferença na avaliação do ensino a distância 
para o presencial: 

Diferentemente da avaliação na educação presencial, na EaD o que se 
observa é a aderência a novos critérios e modalidades, na tentativa de 
ampliar as potencialidades de apuração da aprendizagem pelos modos 
formativo, contínuo e somativo, mas sem perder de vista as diferentes 
formas e espaços de aprendizagem, a pedagogia da conexão e a 
flexibilidade de escolha de novos métodos, tempos, espaços e 
parceiros da aprendizagem (ROCHA, 2014, p. 4). 

 
Ademais, o contato e o espaço físicos são trocados por ambientes virtuais de 

aprendizagem (MÜLBERT et al., 2011), que possibilitam a introdução desses 
recursos tecnológicos fazendo com que o aluno interaja e aprenda com os demais 
por meio de fóruns, chats, wikis, podcasts, exploração de imagens e vídeos, 
webconferência, mapas conceituais, história em quadrinhos, júri simulado, slides de 
aulas, jogos didáticos entre outros. Além desse benefício de aprendizagem, esses 
recursos permitem que os professores e tutores avaliem o desempenho dos alunos e 
identifiquem o déficit na assimilação de um determinado conteúdo (ZANELATO, 
2009).   

Dentre esses recursos utilizados, o júri simulado caracteriza-se como uma  
metodologia pedagógica que propõe interatividade, participação, argumentação, 
desenvolvimento do senso crítico e a busca pela solução de problemas entre outros. 

3.2 Produção de diretrizes de avaliação para atividades em EaD 

A educação a distância proporciona muitas vantagens para a formação de indivíduos 
que não teriam a oportunidade de concluir um curso presencial devido a ausência de 
ofertas para todos os cursos em todos os locais, ou mesmo falta de tempo para 
frequentar as aulas em horários preestabelecidos. 

Nunes (2012) afirma que a EaD enfrenta alguns desafios no processo de 
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ensino-aprendizagem devido às particularidades da modalidade, especialmente no 
que se refere a criatividade para uma avaliação eficiente, que considere a 
independência de lugar dos cursos, a assincronicidade, sendo necessário 
instrumentos de avaliação capazes de perceber o diálogo e interação entre o aluno e 
o material, aluno com tutores e professores e aluno com aluno. 

Dessa forma, a proposição e a orientação das situações de aprendizagem 
devem ser planejadas de forma coletiva, prudente, criativa e convicta. Por isso, não 
se pode ter um processo individual, devendo haver parceria junto às ações e 
tomadas de decisão que proporcionem ao aluno a construção do conhecimento. 
Assim, as escolhas das formas de avaliação impactam diretamente o processo de 
aprendizagem, oferecendo diversos níveis de interatividade (CASTRO et al., 2014; 
PAIXÃO; VIDAL, 2015). 

Paralelamente à preocupação e ao cuidado que se deve ter ao escolher os 
métodos e recursos utilizados durante a avaliação em determinada disciplina, deve-
se estar ciente dos critérios necessários para que a análise atinja os objetivos 
predeterminados.  

O estabelecimento de diretrizes é de suma importância para gerar equidade 
na avaliação, que, por vezes, é realizada por tutores diferentes, junto a produções 
de alunos que fazem parte de uma mesma turma. Além disso, as diretrizes também 
proporcionam melhor compreensão sobre o êxito no processo de aprendizagem dos 
alunos, trazendo ao tutor clareza sobre quais aspectos geram mais dificuldade, 
buscando saná-las. 

Em suma, acreditamos que as diretrizes de avaliação são relevantes por 
subsidiarem os processos de avaliação formativa dos alunos de forma que a 
existência de orientações adequadas e embasadas por referenciais teóricos 
estimulem os aspectos colaborativo e cooperativo entre alunos, tutores e 
professores, já que auxilia no processo de avaliação do desempenho da 
aprendizagem dos alunos (PAIXÃO; VIDAL, 2015). 

3.3 Júri simulado on line: uma atividade lúdica 

A dinâmica do juri simulado desponta como instrumento de interação, constituindo-
se em oportunidade para que os estudantes pratiquem a ação dialética na 
construção do conhecimento por meio da argumentação e da réplica.  

Esta dinâmica insere os alunos num contexto lúdico de aprendizagem com 
autonomia para refletir e criticar, mediante argumentos lógicos. Para que a ação 
ocorra, necessita-se de quem dispare a opinião e outro que a contrarie. Platini 
(2008) insere um terceiro na discussão, que faria o papel do juiz, ponderando os 
méritos e argumentos em discussão.  

Vendramin (2008) diz que “para obter êxito em seu propósito, o “júri simulado” 
é dividido em três segmentos: conhecimento, discussão e prática.” 
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Trata-se de uma metodologia ativa, tendo em vista que estimula processos de 
ensino-aprendizagem crítico-reflexivos e promovem aproximação do aluno com a 
realidade, gerando desafios e curiosidades neste aluno, segundo Luckesi (1991). 
Ainda, nesse sentido, entende-se que “ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 
1996). 

Sousa et al. (2014) trazem relato sobre a aplicação do júri simulado e o 
engajamento intenso dos estudantes em todas as etapas da atividade com o 
estímulo à pesquisa do conteúdo, bem como suscitando interesse em adquirir novos 
conhecimentos. 

Além das vantagens elencadas, a atividade, por ser gravada em vídeo, pode 
ser disponibilizada no YouTube® e na plataforma moodle contribuindo para o 
desenvolvimento de características tecnológicas voltadas para gravação, edição de 
imagens fazendo o aluno aliar algumas competências necessárias ao mundo 
tecnológico em que vivemos. 

Essa ferramenta pedagógica aplicada na modalidade a distância, permite que 
os alunos tenham seus momentos presenciais para planejar, discutir e documentar 
as ações, além do fato de que este encontro permite fortalecer o conhecimento 
sobre o que será discutido, assim como os  vínculos pessoais.  

4. Procedimentos Metodológicos  

Selecionamos a ferramenta do júri simulado on line para compor as atividades 
avaliativas da atividade curricular complementar denominada “Cidades Sustentáveis” 
ofertada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015, da qual participaram 23 
discente de um curso de graduação em Ciências Biológicas EaD. 

Com as dificuldades encontradas na correção dessa atividade, surgiu a 
necessidade de elaboração de critérios que permitissem considerar se os alunos 
tinham atingidos os objetivos relacionados ao estímulo à argumentação, criticidade, 
criatividade e cooperação. Assim, a produção de tal instrumento auxiliou na 
condução, análise e avaliação da produção, a fim de padronizar, facilitar e 
aperfeiçoar o processo de correção deste tipo de atividade.  

As diretrizes foram elaboradas conjuntamente por tutores, professores e 
coordenadores do curso em questão, dentro das discussões geradas no grupo de 
estudo “Ferramentas híbridas para EaD”, tendo como base suas experiências 
pessoais atreladas a vasta revisão de literatura acerca da ferramenta estudada. Para 
a construção destas diretrizes consideramos aspectos ligados a conteúdo, cenário, 
interação dos participantes e qualidade do material produzido, perfazendo um total 
de 100 pontos.  
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5. Resultados e Discussão  

As diretrizes para o júri simulado foram subdivididas em duas partes. A primeira 
contendo orientações gerais sobre as práticas para o bom uso da ferramenta e a 
segunda elencando, com detalhes, os critérios de avaliação.  
 
5.1 Boas práticas para realização do júri simulado 
Dentre as orientações gerais que buscar nortear o aluno para o bom uso da 
ferramenta destacamos que: 

 

 O júri simulado deve conter representantes de defesa, acusação, 
testemunhas e um juiz que dará a sentença do acusado, com sua devida 
caracterização; 

 Os alunos deverão preparar-se previamente elencando argumentos 
para a discussão; 

 Deve-se organizar um cenário semelhante ao de um júri para tornar a 
interpretação o mais verossímil possível; 

 É indicado o uso de um programa de edição de vídeos, com o objetivo 
de editar partes com erros, inserir animações iniciais (fundo musical, imagens, 
assunto, atores, data, local, objetivos entre outros), os créditos e agradecimentos. 

 
5.2 Critérios de avaliação 
A tabela 1 lista os critérios avaliativos utilizados na correção da atividade realizada 
por meio do júri simulado com sua respectiva pontuação: 
 

Tabela de critérios avaliativos para correção do júri simulado  

Critério Pontuação 

Conteúdo Exploração do Tema 0 a 20,0 

Veracidade das 
Informações 

0 a 5,0 

Argumentação coerente 0 a 20,0 

Segurança no discurso 0 a 5,0 

Cenário Ambiente 0 a 5,0 

Participantes 0 a 5,0 

Interação dos participantes 0 a 15,0 

Qualidade do material 
produzido 

Imagem 0 a 10,0 

Som 0 a 10,0 

Animações/créditos 0 a 5,0 

PONTUAÇÃO TOTAL 0 a 100,0 
 

Tabela 1 – Critérios avaliativos para correção de atividades com júri simulado 

O domínio do conteúdo é de extrema importância para a produção de um bom 
júri, fazendo com que o aluno consulte referências que proporcionem embasamento 
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teórico auxiliando na criação de argumentos para a discussão. Gossenheimer, 
Castro e Carneiro (2014) defendem que participantes devem criar provas, 
testemunhas e argumentos, apropriando-se de todo o conteúdo, de forma a 
contribuir com boas discussões. 

Neste contexto, esta dinâmica privilegia a auto-aprendizagem, pois segundo 
Vendramin (2008) o sujeito participante gerencia seu conhecimento e é instigado por 
discussões que trazem temáticas desafiadoras, tendo em vista que, geralmente é 
ideal que se aborde temáticas polêmicas, com diversidades de opiniões.  

Os critérios elencados em ‘conteúdo’ (exploração do tema, veracidade das 
informações, argumentação coerente e segurança no discurso) são relevantes, pois 
ajudam a compreender se o aluno alcançou os objetivos pretendidos com a 
realização do júri, sendo estes: desenvolver o senso crítico, a capacidade de se 
posicionar de forma coerente, de argumentar e de trabalhar em grupo. Isso permite 
avaliar a produção de argumentos e contra-argumentos, a organização de 
raciocínios que propiciem a assimilação do conteúdo (VIEIRA, MELO, BERNARDO; 
2014). 

Com relação ao cenário, este se configura como critério significativo, tendo 
em vista a atividade do júri ser interpretativa. Dessa forma, assume a função de 
determinar a ação no espaço e no tempo de forma que se possa compreender 
melhor os acontecimentos. Este critério também auxilia no desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, já que permite aos alunos incorporarem seus papéis de forma 
a tornar a discussão o mais próximo possível da realidade (SILVA, CARDOSO; 
2004). 

Também é importante ressaltar a qualidade do material didático, pois o 
mesmo deve mediar a relação do aluno com sua aprendizagem. Com isso, em um 
júri simulado a qualidade do som, imagem, animações, créditos com informações 
pertinentes a produção e/ou outros recursos utilizados tem grande valor na 
promoção da interatividade do público com o conteúdo. Esses critérios irão favorecer 
o interesse pelo que está sendo assistido, prendendo a atenção do expectador e 
possibilitando a geração de ambientes de grande interação e troca de 
conhecimentos e experiências (SCHNEIDER; CAETANO; RIBEIRO, 2012). 

Com isso, a utilização de diferentes recursos em um vídeo de júri simulado 
tem um papel importante no aprendizado como destaca Scheider, Caetano e Ribeiro 
(2012): 

(...)as características como cor, fonte, tamanho, relação com o plano de 
fundo e a posição e interação que cada elemento desempenha representam 
um papel importante no aprendizado e têm suas especificidades de 
utilização. Cada detalhe deve ser devidamente escolhido e planejado para 
que a composição visual final seja atrativa, legível e adequada ao público. 

 
Dessa forma, a avaliação adequada de um recurso didático é de grande valia 

como Corrêa (2013) ressalta: 
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(...) a importância de lançar o olhar sobre os materiais didáticos e enfatizar 
sua avaliação está, em grande parte, na garantia da manutenção dos níveis 
de qualidade que se requer e se espera do ensino e aprendizagem para a 
educação a distância. 

 
Nesta perspectiva, o júri simulado favorece a interação dialógica entre os 

envolvidos na dinâmica, exemplificando uma metodologia ativa, onde os 
participantes fazem parte de uma proposta construtivista de conhecimento. 

Nos momentos de discussão no júri, os membros intercalam suas falas, o que 
permite trabalhar o respeito a opinião alheia. Real e Menezes (2008) trazem que 
quando se pensa na “aprendizagem a partir de um sujeito que aprende, o 
relacionamos com a produção de si, sendo esta uma produção que se forja em um 
coletivo, ainda que traga em si as marcas de singularidade dos sujeitos, se configura 
de acordo com as experiências vividas.” Neste contexto, mesmo que as opiniões 
sejam divergentes, é possível inserir neste cenário um acordo comum, mesmo que 
contrário ao que se pensa, mas o que se presencia. 

Este momento permite a troca de pensamentos acerca de uma determinada 
temática, cujas discussões não permitem o viés do certo ou errado, mas do que se 
pensa sobre, haja vista serem temáticas com reflexões diferenciadas e que não 
existe uma verdade absoluta.  

Estas metodologias ativas inserem os alunos num contexto reflexivo que 
visam fomentar o processo da discussão, partindo desde a escolha da temática até o 
encerramento com a decisão do juiz. Nesta abordagem, o professor deve planejar 
antecipadamente, além de instrumentalizar seus alunos com as competências que 
eles necessitam para se tornarem cidadãos ativos e trabalhadores do século 21, de 
acordo com Schleicher (2011). Ademais, o mesmo autor, afirma que ele precisa ser 
capaz de personalizar experiências de aprendizagem para garantir que todos os 
alunos tenham as mesmas chances de sucesso e de lidar com a crescente 
diversidade cultural em sala de aula.  

Na visão de Coelho, Guimarães e Medina (2014) a aplicação desta 
ferramenta educacional foi construtora da auto-aprendizagem, permitindo que os 
alunos percebessem vários pontos de vista e trabalhassem o respeito à opiniões 
divergentes das suas.  

Neste ínterim, tal estratégia pedagógica estimula nos alunos a reflexão e a 
elaboração para si de conceitos que envolvem a promoção de sua autonomia 
intelectual, o desenvolvimento do senso crítico e valores tais como a noção de 
justiça, direitos e deveres do cidadão, bem como ética e moral profissionais, 
segundo Aperibense et al. (2014). 

Assim, o “júri simulado” permite que o aluno teça comentários pertinentes ao 
processo que está em discussão e que discuta de forma crítica temas e diferentes 
ideias. Neste espaço, fortalece o conteúdo abordado, trabalha a 
interdisciplinaridade, fomenta momentos de interação e enriquece os horizontes 
destes alunos com outras percepções.  
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6. Considerações Finais  

A Educação a Distância no Ensino Superior torna-se cada vez mais exigente quanto 
ao dinamismo do processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de reduzir a 
sensação de isolamento do aluno e buscando estímulos durante a realização das 
atividades a distância. Porém, ao passo que é necessário propor o uso de novas 
ferramentas, aumentam os desafios, já que passa a ser necessário planejamento 
para uma aplicação adequada do instrumento que se pretende utilizar. 

Além de conhecer a ferramenta, é importante utilizá-la adequadamente, 
conforme o conteúdo abordado. Dessa forma, o júri simulado deve ser empregado 
em disciplinas que gerem temas polêmicos para discussão. À medida que é 
relevante haver uma correspondência entre conteúdo e ferramenta, é necessário o 
preestabelecimento de critérios de correção que pontuem os principais aspectos a 
serem analisados, a fim de tornar o processo avaliativo homogêneo e coerente, 
realmente visando avaliar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. 

Para o júri simulado é importante enumerar critérios como capacidade de 
argumentação, reflexão, criticidade e criatividade. Neste ínterim, a produção das 
diretrizes de orientação para as correções de um júri são imprescindíveis por 
direcionarem o processo avaliativo, elencando as principais finalidades a serem 
atingidas com a proposição da atividade. Além disso, este instrumento facilita a 
compreensão dos alunos sobre de que forma devem direcionar e realizar a 
atividade, principalmente nos primeiros semestres do curso, nos quais os alunos 
deparam-se com uma série de ferramentas que precisam aprender a utilizar para 
alcançarem êxito. 

Portanto, percebe-se que a produção de diretrizes de avaliação para 
ferramentas tecnopedagógicas são indicadas para todas as atividade a distância 
tendo em vista organizar e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, 
contribuindo para torná-lo mais significativo. 
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Resumo – Observa-se a necessidade e importância das metodologias 
alternativas, do lúdico, e da utilização de tecnologias digitais de comunicação 
e informação. Dentre as possibilidades pedagógicas, as paródias despontam 
como uma ferramenta interessante, mas que ainda é pouco utilizada pelos 
professores na prática docente. Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva 
apresentar bioparódias produzidas por alunos nas disciplinas e num projeto 
de extensão do curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância da 
Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do 
Brasil. As paródias produzidas seguiram os temas dos Parâmetros 
Curriculares Nacional e as melodias foram selecionadas baseadas em 
músicas do cotidiano dos jovens. Após a produção da letra, as mesmas eram 
gravadas e editadas em vídeos digitais e disponibilizadas no Youtube. No 
período de um ano foram produzidas oito paródias, versando sobre Botânica, 
Ecologia, Fisiologia Animal, Fisiologia Vegetal, Microbiologia e Zoologia, e 
uma sobre a Dengue, inserida na temática de Meio Ambiente e Saúde, dos 
temas transversais. Assim, tem-se a proposição de atividades lúdicas a 
serem utilizadas como ferramentas tecnopedagógicas no ensino de Ciências 
e Biologia, sendo importantes na aquisição dos conhecimentos científicos e 
atitudinais, podendo atuar como mecanismo facilitador da aprendizagem. 
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Abstract – Currently, there is the need and importance of alternative 
methodologies, the playful and the use of information technology. Among the 
possibilities, parodies aprecem as an excellent tool, but still not widely used 
by teachers in teaching practice. In this sense, this research aims to present 
bioparódias produced in the course of degree in Biological Sciences distance 
from the State University of Ceará, in partnership with the Open University of 
Brazil. The songs produced followed the subjects of the National Curriculum 
Standards and the melodies were selected based on songs from the daily 
lives of young people. After production of the letter, they were recorded on 
digital video and made available on Youtube. To date they were compiled 
eigth parodies, dealing Botany, Ecology, Animal Physiology, Plant Physiology, 
Microbiology and Zoology, all of the structural core, and the “Dengue”, set the 
theme of Environment and Health, the transversal themes. Thus, there is the 
proposal of recreational activities to be used as methodological tools in 
teaching science and biology, being important in the acquisition of scientific 
knowledge and attitudinal, being a facilitator of learning. 

Keywords: Music. Education. Biology 

 

 
Introdução 

O processo educacional é um momento participativo em que o ser humano 
adquire conhecimentos a partir da interação com os outros e com o ambiente. 
Assim, Barros; Zanella; Araújo-Jorge (2013) afirmam que o ato de aprender 
ciências envolve tanto processos pessoais como sociais. 

De forma antagônica, o atual modelo da educação brasileira desestimula 
o aluno a se interessar pelo conteúdo aplicado em sala, pois a realidade do 
ensino é ancorada, quase que hegemonicamente, no ensino “tradicional”, 
materializado historicamente, cujas avaliações visam somente a  atribuição de 
notas e classificações em rankings, sem se remeter às habilidades que os 
mesmos não possuem, visto que os conteúdos de ensino são trabalhados de 
forma abstrata com pouca aplicabilidade no cotidiano, o que dificulta na relação 
deste com os acontecimentos ao redor (XAVIER, 2014). 

Para Dias (2008), as dificuldades encontradas no ensino de Ciências e 
Biologia devem-se às questões didático-pedagógica, bem como a própria 
natureza dos conteúdos específicos de Biologia, caracterizada por um universo 
microscópico e abstrato que se torna barreira para a aprendizagem dos alunos.  

Menezes e colaboradores (2014) afirmam que uma aprendizagem 
significativa é mais fácil quando utiliza-se metodologias não-tradicionais 
(diferenciadas), o que é corroborado com as premissas da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB - Lei Federal n. nº 9.394/96), que “enfatiza 
a necessidade de inovar na prática pedagógica e estimular os discentes, 
adotando metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes” (BRASIL, 1996, Art. 36, II). 
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Assim, os processos de ensino e aprendizagem devem ser 
diversificados, dinâmicos e multi-direcionais, gerando a necessidade de criação 
de mecanismos de construção diferentes dos tradicionalmente utilizados nas 
escolas, tendo o trabalho escolar que acontecer associado ao cotidiano do 
aluno, promovendo uma educação científica e dando significado às aulas 
(KRASILCHIK, 2005; FERREIRA; LIMA; JESUS, 2013). 

Cabrera (2006) também relata a importância da utilização de 
metodologias alternativas, dentre as quais as atividades lúdicas, que podem 
ser utilizadas como promotoras da aprendizagem nas práticas escolares, 
possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico, 
despertando o interesse dos alunos (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 
2008).  

As atividades lúdicas atuam diretamente sendo um instrumento de 
informação, observação e correlação entre os conhecimentos adquiridos em 
sala de aula e o cotidiano do aluno (SOUSA et al., 2012). Assim, por aliar os 
aspectos lúdicos aos cognitivos, entende-se que qualquer atividade recreativa 
é uma importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos 
abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a 
argumentação, a interação entre alunos e entre professores e alunos. 

Dentre as atividades lúdicas, a música tem papel de destaque desde a 
antiguidade, sendo disciplina obrigatória nos currículos básicos. Porém, a 
dinâmica de funcionamento de uma sociedade industrial impõe outra 
configuração de valores, em que o conhecimento técnico científico acaba se 
sobrepondo ao conhecimento de natureza artística (GRANJA, 2006). 

Cavalcanti; Lins (2013, p.110) afirmam que  

A paródia surge a partir de uma nova interpretação, da recriação de 
uma obra já existente e, em geral, consagrada. Seu objetivo é 
adaptar a obra original a um novo contexto, passando diferentes 
versões para um lado mais despojado, e aproveitando o sucesso da 
obra original para passar um pouco de alegria. Sendo assim, a 
paródia é a criação de um texto a partir de outro bastante conhecido, 
ou seja, com base em um texto consagrado alguém utiliza sua forma 
e rima para criar um novo texto cômico, irônico, humorístico, 
zombeteiro ou contestador, dando-lhe novo sentido. 

Nesse ínterim, as paródias gravadas em forma de áudio e vídeo podem 
ser utilizadas como mídia dinâmica na educação, já que a música se mostra 
como uma importante alternativa de aproximação entre alunos, professores e 
conhecimento científico, por estar presente de forma significativa na vida dos 
alunos (SILVEIRA; KIOURANIS, 2008).  

Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo apresentar a 
produção de bioparódias pelos alunos de um curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas a distância, como ferramenta lúdica facilitadora do processo de 
ensino aprendizagem de conteúdos de Ciências e Biologia, despertando a 
curiosidade dos alunos acerca de determinado tema, estimulando a criatividade 
e o trabalho em equipe, além de contribuir como material didático–pedagógico 
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a serem utilizados no Ensino de Ciências e Biologia, na Educação Básica e, 
também, no Ensino Superior. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo de caso descritivo e analítico, de abordagem qualitativa, 
investigando um fenômeno contemporâneo, buscando descrever e analisar as 
características do mesmo (CRESWELL, 2010; YIN, 2010; MALHEIROS, 2011; 
MINAYO, 2011) e tem como objeto de pesquisa as paródias produzidas por 
alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 
Estadual do Ceará, modalidade à Distância (BioEaD), em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil/UAB, do pólo de Beberibe/Ce. 

As paródias foram produzidas ao longo de dois semestres letivos, 
motivadas pelas atividades a distância propostas em algumas disciplinas 
curriculares e posteriormente como parte de um projeto institucional de 
extensão intitulado “Musicalizando a Biologia”. 

A escrita das letras das paródias foi embasada em livros-textos, artigos 
científicos, sites e outras referências indicadas na bibliografia das ementas das 
disciplinas e dos módulos didáticos elaborados por professores conteudistas 
participantes do programa UECE/UAB. Após elaboradas, as paródias foram 
gravadas, editadas e hospedadas em um canal do Youtube, com a 
disponibilização do link de compartilhamento no ambiente Moodle. 

Para ampla divulgação, e como uma das atividades do já referido projeto 
de extensão, as paródias (com letras e vídeos) também são divulgadas em 
blog específico (http://musicalizandoabiologia.blogspot.com.br/). 

 

Resultados e Discussão 

A produção das bioparódias é uma das atividades a distância propostas aos 
alunos, que permite aliar conceitos biológicos e ferramentas tecnológicas, 
inserindo-os no processo de informatização e tecnologia, importante na 
Educação a Distância.  

O início da produção das paródias foi subdivido em dois momentos: a) 
a escolha dos conteúdos a serem abordados, utilizando-se como referência os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, visando a introdução de conceitos básicos 
sobre as mais diversas temáticas que envolvem o estudo de Ciências e 
Biologia e, b) a escolha da melodia, por meio de músicas populares e atrativas 
aos jovens que estejam na faixa etária correspondente às turmas de ensino 
fundamental e médio. 

A tabela 1 reúne os assuntos das paródias produzidas classificadas de 
acordo com os núcleos temáticos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, bem 
como o nome da música original e intérprete, além do título da paródia e link de 
compartilhamento no canal Youtube. 

http://musicalizandoabiologia.blogspot.com.br/
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Tabela 1. Relação de bioparódias produzidas. 

A paródia 1 “Agora só falta você”, retirada da música de mesmo nome 
da cantora Rita Lee, na versão da cantora Pitty, tenta despertar o interesse de 

                                                 

 

Núcleo 
Temático1 

Temática 
Biológica 

Música/Intéprete 
Original 

Paródia Link 

 Biologia Geral Agora só falta 
Você/ 

Rita Lee 

Agora só 
falta você 

https://yout
u.be/ZGan
7KzmaWA 

Estruturante Botânica 

(Morfofisiologia 
foliar) 

Fui fiel/ 

Gustavo Lima 

Sou uma 
folha 

 

https://yout
u.be/mhq1f

Icizhc 

Estruturante Ecologia 

(Fluxo de 
energia) 

 

Porque homem 
não chora/ 

Pablo 

Porque o 
fluxo não 

para 

 

https://yout
u.be/dlSo2
XMn27Q 

Estruturante Fisiologia 
Animal 

(Sistemas 
biológicos) 

 

Nocaute/ 

Jorge e Mateus 

Sistemas 

 

https://yout
u.be/NdYp
kIoA-RM  

Estruturante Fisiologia 
Vegetal 

(Nutrição 
Vegetal) 

Garganta/ 

Ana Carolina 

Planta https://yout
u.be/pPJv1

n1cPSU 

Estruturante Microbiologia 

(Resistência 
Bacteriana) 

Tudo que você 
quiser/ 

Luan Santana 

Tudo que 
uma 

bactéria 
quer 

https://yout
u.be/f3zoH
UmtDCE 

Estruturante Zoologia 

(Cordados) 

 

Você não vale 
nada/ 

Banda Calcinha 
Preta 

Você é um 
cordado 

 

https://yout
u.be/Grx82

bppcaM 

Transversal Meio Ambiente 
e Saúde 

(Dengue) 

Humilde 
residência 

Michel Teló 

Humilde 
consciência 

https://yout
u.be/NUT4

TpAFl-A 

https://youtu.be/ZGan7KzmaWA
https://youtu.be/ZGan7KzmaWA
https://youtu.be/ZGan7KzmaWA
https://youtu.be/mhq1fIcizhc
https://youtu.be/mhq1fIcizhc
https://youtu.be/mhq1fIcizhc
https://youtu.be/dlSo2XMn27Q
https://youtu.be/dlSo2XMn27Q
https://youtu.be/dlSo2XMn27Q
https://youtu.be/NdYpkIoA-RM
https://youtu.be/NdYpkIoA-RM
https://youtu.be/NdYpkIoA-RM
https://youtu.be/pPJv1n1cPSU
https://youtu.be/pPJv1n1cPSU
https://youtu.be/pPJv1n1cPSU
https://youtu.be/f3zoHUmtDCE
https://youtu.be/f3zoHUmtDCE
https://youtu.be/f3zoHUmtDCE
https://youtu.be/Grx82bppcaM
https://youtu.be/Grx82bppcaM
https://youtu.be/Grx82bppcaM
https://youtu.be/NUT4TpAFl-A
https://youtu.be/NUT4TpAFl-A
https://youtu.be/NUT4TpAFl-A
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diferentes públicos pelos conhecimentos biológicos, instigando-os a busca por 
mais conhecimento. 

 
 

Bioparódia 1 – “Agora só falta você” 

Um belo dia resolvi estudar 
E saber tudo que eu queria saber 

A biologia eu decidi cantar 
E hoje apresento ela a você 

E os seres vivos 
Vamos conhecer 
Eu sei que você 

Eu sei que você vai entender 

foi cantando que eu parei pra pensar 
Foi dessa forma que a ideia cresceu 

Célula, molécula e DNA 
Pra entender como a vida se deu 

A vida inspira     uu 
Todo Saber 

Entender como sou 
O ambiente onde estou 

Refrão 
Agora só falta você      iêiê 
Agora só falta você      aaa 

Já a paródia 2 “Sou uma folha” tem como tema estruturante a Botânica,  e 
discorre sobre os aspectos morfológicos e funcionais das folhas, explorando a 
importância dessa estrutura na realização da fotossíntese e nutrição da planta, 

por meio dos processos de captação de energia, respiração, transpiração e 
condução de seivas, buscando entendimento mais fácil sobre o funcionamento 

vegetal, e conscientizando sobre a importância desses seres 

 
 

Bioparódia 2 - “Sou uma Folha” 
Sou uma folha, sou 
Sou importante sou, 

Sou um filtro de oxigênio 
Tenho várias formas 
Tenho várias cores 

E tamanhos diferentes 
 

Sou formada pelo limbo 
Pelo pecíolo e a bainha 

Estruturas essenciais pra realizar 
Minhas funções 

Tenho a superfície lisa ou rugosa 
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Gabra ou pilosa, por isso sou vistosa 
Minha consistência é membranácea ou coreácea 
Às vezes sou carnosa e às vezes sou herbácea 

Sou a responsável pela respiração 
Pela transpiração e a condução 

Realizo a fotossíntese para sobreviver 
A água faz crescer, e o sol pra me aquecer 

A bioparódia 3, intitulada “Porque o fluxo não para”, aborda a ecologia, 
considerando os níveis de organização da vida, partindo de conceitos sobre a 
biosfera à ideia de população, além de percorrer as relações dos seres vivos 
em seus níveis tróficos, salientando o fluxo de matéria e energia ao longo das 
cadeias alimentares.  

Essa produção estimula a compreensão das relações entre os 
fenômenos que ocorrem na biosfera, na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera 
por meio de estudos sobre a formação e os ciclos da matéria e da vida. Isso 
proporciona uma visão ampla das relações ecológicas que ocorrem nos 
ecossistemas, entendendo que todos esses sistemas estão interligados por 
relações de cíclicas de matéria e fluxo de energia, que são repassadas a cada 
nível trófico dentro das teias alimentares, direcionando o ambiente para o 
equilíbrio. 

 

Bioparódia 3 – “Porque o Fluxo não Para” 

A Biosfera abriga ecossistemas formados 
Por biotas, e abiotas. 

A relação entre eles é estudada no fluxo 
De nutrientes e energia. 

 
As populações são unidades funcionais 

Que equilibram o sistema. 
Estão divididas em consumidores, decompositores 

E os importantes produtores. 
Formam os níveis tróficos, que se organizam em cadeias 

Transferindo matéria. 
Formam os níveis tróficos, que se organizam em cadeias 

Transferindo energia. 
 

O fluxo energético começa com o sol 
Que disponibiliza energia. 

E com a fotossíntese os seres produtores 
A transformam em compostos 

De tipos orgânicos, que servirão de alimento 
Para os herbívoros. 

E os herbívoros servirão de alimento 
Para os carnívoros 

E toda matéria agora, será reciclada 
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Pelos microrganismos 
 

Na bioparódia 4 “Sistemas” deu-se ênfase aos níveis de organização 
corporal dos seres vivos, partindo das células até os sistemas (Digestório, 
circulatório, respiratório, excretor, sistema nervoso e endócrino). Aqui 
trabalhou-se a compreensão do funcionamento do corpo humano, entendendo 
que esse arranjo é complexo e interligado, e que cada órgão exerce uma ou 
mais funções de suma importância para a saúde e a manutenção do processo 
homeostático do corpo.  

Bioparódia 4 – “Sistemas” 

Olha aí o mundo girando e a gente estudando outra vez 
Olha aí a Fisiologia explicando como funciona, os animais 

Então assim, preste atenção 
Vamos te explicar 

As estruturas desde uma célula 
Com todas as funções, pra você entender 
Como funciona todos os nossos sistemas 

 
A célula compõe 
Todos os tecidos 

Que revestem órgãos 
Formando os aparelhos 

Estão divididas em categorias 
Específicas, específicas 

 
Olha aí essas categorias são para manter e operar 

Olha aí todos os sistemas agora eu vou te falar 
Começa assim, digestório, circulatório 

Respiratório e excretor 
Contração muscular 

O sistema nervoso não esquece o endócrino, nem o sensorial 
Todos esses são seus 

 

A paródia 5 “Planta” explora a importância da água e dos nutrientes para 
os tecidos e para o funcionamento de uma planta, explicitando as formas de 
obtenção, bem como o transporte e a utilização desses materiais pelos 
vegetais.  

Bioparódia 5 – “Planta” 

Minha cabeça estranha, quando eu te vejo 

Me vem um desejo doido de te estudar. 
 

Minha cabeça gira entre os conteúdos 
Da botânica e da fisiologia vegetal (2x) 

 
Vem então a água dando vida as plantas 
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Fazendo os tecidos e o protoplasma. 
 

A nutrição das plantas vem dos minerais 
Macro e micro nutrientes pra fortificar. (2x) 

 
Eu sei que as plantas transformam energia 

E fazem fotossíntese pra respirar. 
 

Mas além disso temos mais tecidos 
O xilema e o floema para transportar. (2x) 

 
Vi que uma planta tem diversas partes 

Raízes e caules, com sementes a germinar. 
 

Aprendi muito sobre as plantinhas 
E agora é só o meu conhecimento repassar. (2x) 

 
“Tudo que uma bactéria quer” é a sexta paródia elaborada e a letra articula os 

mecanismos de resistência das bactérias aos antibióticos, alertando sobre os riscos 
de seu uso negligente. 

 
Bioparódia 6 – “Tudo que uma bactéria quer” 

Tem dias que eu acordo tentando entender 
O que uma bactéria faz pra se multiplicar 

É tanta resistência para um só ser 
Transformações genéticas pra se modificar 

 
Trocam seus plasmídeos para serem resistentes 

Sofrem mutações e formam novos genes 
Invadem tudo, sobrevivem muito 

 
E os antimicrobianos têm um alvo a alcançar 
Precisam ultrapassar a sua membrana celular 

A bactéria inteira, ele vai destruir 
 

A reação da bactéria é limitar 
A permeabilidade da membrana celular 

Codificam um novo gene no sítio de ação 
E resistem ao produto com essa alteração 

E ainda usam suas enzimas 
Para tentar destruir os antimicrobianos 

 
Com o passar dos anos nós estamos percebendo 

Que essas bactérias estão se fortalecendo 
E isso é grave, preocupa muito 

Por isso não se deve usar grandes quantidades 
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Dos antimicrobianos pois perdem sua qualidade 
E a bactéria, não pode evoluir 

Na paródia 7 “Você é um cordado” procura-se explicitar os atributos evolutivos 
dos cordados, trazendo conceitos embrionários para explicar a presença ou 
ausência de determinadas estruturas. E por fim, sobre a origem e a ordem evolutiva 
dos diferentes grupos de cordados.  

Nessa perspectiva, é importante compreender as diferenças evolutivas 
observadas entre os distintos grupos de cordados, proporcionando o entendimento 
de como a vida se diversificou a partir de uma origem comum, dimensiona os 
problemas relativos à biodiversidade e questiona história da humanidade, a origem 
da vida, da vida humana e seu futuro no planeta.  

Bioparódia 7 – “Você é um Cordado” 

Você é um cordado, e eu vou dizer por que! (2X) 
Parece complicado mas eu vou lhe responder (2X). 

 
Você é celomado, e também deuterostômio 

Essa estrutura tem uma explicação. 
São quatro atributos pra você conhecer 

E tudo acontece quando surge o embrião. 
Primeiro a notocorda forma a sua coluna 

O tubo nervoso faz a comunicação. 
 

Ainda aparece uma cauda pós-anal 
Fendas faringianas podem persistir ou não. 

 
Agora eu vou te dizer 

Como nosso grupo evoluiu. 
Surgiram então, os protocordados 

Evoluindo para os vertebrados. 
E os vertebrados você conhece 

Primeiro peixes e anfíbios. 
Depois vieram, répteis e aves 

E então surgiram os mamíferos. 

E, por fim, a 8ª bioparódia produzida, denominada “Humilde consciência”, 
nasceu da necessidade de sensibilização da população sobre os aspectos 
biológicos e patológicos da dengue, com grande incidência no estado do Ceará e 
consequentemente necessitando de ampla divulgação das medidas profiláticas, 
mitigadoras, diagnóstico e tratamento dessa doença. 

Interessante ressaltar que esse conteúdo encaixa-se nas temáticas de Meio 
Ambiente/Educação Ambiental e Saúde do núcleo transversal dos Parâmetros 
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Curriculares Nacional, devendo ser tratados na educação de forma contextualizada e 
interdisciplinar (BRASIL, 1999). 

Bioparódia 8 – “Humilde Consciência” 
Você vê um foco aqui, 

O pneu tá descoberto, a garrafa destampada, 
O mosquito vai surgir. 

 
Porque a água tá parada ela não pode escoar, 

E quando o sol surgir, 
Vai ser tudo de repente, uns dois dias vai levar 

Pro ovo eclodir, 
E as larvas vão ficar ativas. 

 
Já te falei o passo a passo do processo 

Como você se prevenir na sua casa. 
Cê tá ligado que é só não dá moral para o mosquito achar uma água parada 

Agora se você tomar esses cuidados 
Mas os vizinhos não fizerem a sua parte 

Eles atrás você na frente, sem a ajuda dessa gente a dengue vai te pegar 
 

Não vá esperar 
Para combater a dengue, e o foco eliminar. 

E eu te peço 
Só um pouquinho de consciência, o mosquito tá ganhando não vamos deixar. 

As paródias podem ser uma excelente ferramenta no Ensino de Biologia, 
porém, sua utilização ainda não é bem difundida. Para Campos (2014) é eficaz no 
processo de ensino aprendizagem, além de ser bem aceita pelos alunos. 

A música auxilia não somente na construção do conhecimento, mas também 
valoriza o aluno como ser humano, fazendo despertar atitudes e valores que os 
possibilite se desenvolverem como cidadãos, além de tornar a aprendizagem fácil e 
divertida, trazendo vantagens em seu desenvolvimento. 

Outra importante contribuição do uso de paródias no ensino é o estreitamento 
dos laços afetivos dentro da escola, seja entre professores e alunos, ou entre estes 
e a ciência, pois a música é capaz de estimular e motivar o discente, facilitando o 
processo de ensino-aprendizagem, bem como auxilia no desenvolvimento da 
socialização do indivíduo (WERMANN et al., 2011).  

Barros, Zanella e Araújo-Jorge (2013) ainda acrescentam outras vantagens 
da música como recurso didático: tem um baixo custo, ajuda o aluno a arraigar 
relações interdisciplinares, é uma atividade lúdica que transcende a barreira da 
educação formal, pode ser constituída como uma atividade cultural, e é facilmente 
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assimilada pelos discentes e mesmo que não ilustre visualmente o conteúdo é um 
veículo de expressão que aproxima o aluno do assunto estudado. 

Relevante observar também que o curso em questão tem a responsabilidade 
de, prioritariamente, atender às necessidades de formação e qualificação 
profissional de professores de Ciências e Biologia, de acordo com as exigências das 
atuais transformações científicas e metodológicas. Assim, possibilita a capacitação 
aos futuros professores a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDICs) no âmbito educacional.  

Dentre as ferramentas tecnológicas, destaca-se a produção de vídeos, no 
que, de acordo com Dallacosta e colaboradores (2004, p.427), é um 

facilitador das aprendizagens, propiciando situações de ação, interação e 
pesquisa visando um desenvolvimento integral do sujeito. Sujeito este que 
em uma sociedade pós-moderna onde a multiplicidade de informações e em 
especial de informações visuais exige dele reflexão e um novo lidar com o 
saber, que envolve reflexão por parte do sujeito. 

Aliado a isso, Caetano; Falkembach (2007) demonstram que o Youtube é 
uma excelente plataforma, inteiramente via internet, de disponibilização gratuita de 
vídeos, podendo ser utilizada em educação a distância por meio de coursewares, em 
tutoriais, como material de apoio, como portfólio do aluno ou até mesmo como uma 
TV educacional. 

Os vídeos produzidos, além de publicados no canal de vídeo falado 
anteriormente, são disponibilizados no blog Musicalizando a Biologia (Figura 1), que, 
segundo Barbosa; Granado (2004), permite um compartilhamento de pensamentos, 
relatos e reflexões pessoais, o qual incentiva a interação e colaboração, sendo então 
divulgados amplamente, juntamente com as letras das bioparódias. 

Nesse sentido, Fonseca; Fonseca (2008) e Menezes; Paula; Paixão (2014) 
demonstram da necessidade de formar os futuros professores a aprenderem novas 
modalidades de ensino, minimizando o tradicionalismo nas escolas, tornando o 
ensino inovador e a aprendizagem, motivadora. 

Com isso, os métodos empregados de acordo com a concepção pedagógica 
tradicional, muito presente em nosso contexto escolar, são alterados à medida que 
novas metodologias são inseridas no processo, criando condições de 
redimensionamento das práticas pedagógicas. 

 

Considerações Finais 

A utilização de metodologias diferenciadas, ou não-tradicionais, nas práticas 
pedagógicas, contribui para tornar o ensino mais dinâmico, facilitando e efetivando a 
aprendizagem por parte dos alunos. Evidencia-se, portanto, que a paródia, apesar 
de ainda pouco utilizada no contexto educacional, pode ser uma ferramenta 
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inovadora, despertando interesse dos alunos.  

As paródias podem versar sobre temas estruturantes e transversais, como 
preconiza os PCNs, e como demostrado no trabalho, ampliando sua possibilidade de 
utilização. Essa ferramenta proporciona relação entre o conhecimento técnico-
cientifico com uma linguagem informal, inserido na realidade dos alunos, o que 
contribui para um ensino contextualizado. 

Dessa forma, conclui-se que o uso de bioparódias no ensino agrega valor 
cientifico, técnico, pedagógico, e potencializa a criatividade do aluno, podendo trazer  
maior eficiência no processo de construção do conhecimento pelo educando, bem 
como engradece sua formação inicial deste, que serão futuros professores da 
Educação Básica, capacitando-os a utilizá-las em sala de aula. 

Numa segunda fase do projeto de extensão, as paródias produzidas vão 
compor um portfólio que será apresentado para algumas escolas públicas dos 
municípios de Beberibe e Cascavel, ambos no Ceará, para que o uso das mesmas 
seja validado, mediante uma itinerância nas escolas, fortalecendo do tripé 
universitário (ensino-pesquisa-extensão), sendo um diferencial positivo do Curso de 
Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade 
Aberta do Brasil. 
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BLOGTOUR: 
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CONHECIMENTO EM AMBIENTE COM MEDIAÇÃO 
TELEMÁTICA 
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RESUMO 
 
 
O presente trabalho apresenta e analisa a experiência de um projeto de pesquisa e 
extensão implantado no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia-IFBA/BA, 
Campus Valença, objetivando a promoção de um ambiente com mediação telemática 
voltado à construção do conhecimento, discussões e reflexões críticas utilizando a mediação 
tecnológica. Desenvolve reflexões a cerca do processo de aprendizagem na perspectiva de 
Vygotsky e Piaget, relacionando com o conceito de tecnologia. Conclui-se o blog construído 
com e para os alunos, se tornou um objeto pedagógico de relação mútua de pesquisa e 
extensão no Instituto Federal de Ensino, sendo que o processo de ensino-aprendizagem 
precisa ser dinâmico, levando em consideração o produto final dessa relação, os alunos, 
aqui reconhecidos como sujeitos em constante transformação, construindo conhecimento. 

 

 

Palavras-chave: Blog. Tecnologia.  Educação. Aprendizagem. 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
A educação é um processo de formação e transformação do sujeito. Tendo essa 

visão consolidada, obtém-se que a educação interage na comunicação, assim como 
a comunicação interage na educação. Segundo Busato (1997), “a definição mais 
geral da comunicação a designa como todo ato de relação do indivíduo com os 
outros indivíduos e com o resto do mundo”. Por sua vez, Freire (1977, p.69) nos diz 

mailto:acnpereira@hotmail.com
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que “só é comunicação, diálogo, na medida em que não é transferência de saber, 
mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 
significados”. 

 
Sendo assim, neste presente trabalho a educação e a comunicação dialogam 

de maneira próxima, vinculadas a um produto final, o conhecimento.  
A partir desse pressuposto, surge o projeto Blogtur, que se inicia a priori pela 
trajetória profissional de uma das autoras, de introdução das TIC na sala de aula, 
como um fator enriquecedor da experiência educacional e que oportuniza a 
aprendizagem sob diferentes pontos de vista, principalmente na construção do 
conhecimento significativo, ou seja, que tem significado para o sujeito que aprende, 
vinculando-se às categorias conceituais já internalizadas por estes e constituindo-se 
em lastro para as relações que estabelecem com novas situações desequilibradoras 
(Piaget) ou desafiadoras (Vygotsky). 
 

Encontrar os alunos nos espaços extra sala de aula, altamente conectados às 
redes sociais, conectados a tablets ou a celulares, motivou o projeto de ampliar o 
conceito de aula e espaço escolar, reformulando a concepção de ensino-
aprendizagem.   

Sendo assim, a criação do projeto intitulado "Blogtur: Uma experiência na 
construção do conhecimento em ambiente com mediação telemática", aconteceu no 
intuito de fomentar a pesquisa e a extensão através de um objeto tecnológico. 
Compreende-se aqui a tecnologia como:  
 
 

“(...) um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de 
recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na 
natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os 
problemas de seu contexto, superando-os” (LIMA JR, 2005, p. 15).    

 
 

O projeto se efetiva com o objetivo de promover junto aos alunos 
conhecimento importante à sua formação profissional, e, sobretudo fazê-los 
participar ativamente das trocas desenvolvidas neste ambiente, inserindo a 
mediação tecnológica em rede como elemento de qualificação do curso de Técnico 
em Guia de Turismo regional do IFBA- campus Valença.  

O blog surge como um processo criativo e produtivo de conhecimento, como 
o referencia de Lima Jr. (2004):  
 

 
A tecnologia, portanto, para além de sua base material e do enfoque que a 
ciência moderna lhe conferiu, está ligada à idéia de processo criativo e 
transformativo. Isto, do ponto de vista da relação Educação-TCI, significa que, 
independentemente da presença do suporte material da comunicação e 
informação no contexto educacional escolar, a compreensão mais 
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aprofundada do significado da tecnologia para a educação escolar, em todos 
os seus aspectos, é esta perspectiva criativa e de transformação.  
 

 

Desta forma, os alunos participaram de um processo de aprendizagem e 
habilidades, tornando o ato de aprender algo prazeroso e significativo, num processo 
de saber-aprender-fazer. A aprendizagem se torna significativa quando é 
experimentada, e de maneira individualizada e única, se concretiza em 
conhecimento para o sujeito que aprende. 
 

 
2. APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
Como sujeito social, o ser humano está em constante processo de 

aprendizagem. Desde o nascimento, seu processo evolutivo vai se configurando em 
busca de consolidar conceitos socialmente apresentados a ele. Segundo Piaget a 
aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento, assim o sujeito vai adquirindo 
novos aprendizados na medida que seu desenvolvimento vai evoluindo. 
  Aprender, no entanto, não se limita apenas à aquisição de novas informações, 
mas tem ainda por objetivo corrigir, aprofundar, alargar e reorganizar a base de 
conhecimentos existentes.  
 

Neste contexto, a aprendizagem não é independente dos outros processos 
mentais de atenção, percepção, memória e raciocínio, sendo o conhecimento de que 
somos portadores o resultado da mediação mais ou menos coordenada dos vários 
processos cognitivos. 

 
A aprendizagem é a construção do conhecimento desenvolvido ao longo da 

vida, em um processo de construção que, segundo Piaget, ocorre de modo similar 
em todos os sujeitos. Para Piaget (1973), a aprendizagem se subordina ao 
desenvolvimento, ou seja, o que a pessoa é capaz de compreender, assimilar, 
aprender, enfim, depende de seu nível de desenvolvimento. Até solidificar a 
aprendizagem, o sujeito passa necessariamente pelo processo de assimilação 
(Piaget, 1970) quando se depara com uma situação nova, e em um primeiro 
movimento busca solucioná-la através dos esquemas que já possui, resolvendo 
assim a situação de desequilíbrio gerado pelo novo. Como ato contínuo, e ainda de 
acordo com a teoria Piagetiana, ocorre o processo de acomodação, quando o sujeito 
continuamente se vê compelido a construir novos esquemas adaptativos para estas 
novas situações, alcançando assim um novo estado de equilíbrio, sempre provisório 
e dinâmico. 

 
Outra grande contribuição da teoria de Piaget à compreensão do aprendizado 

é a categorização dos níveis de desenvolvimento, que classifica os indivíduos de 
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acordo com suas possibilidades de aprendizado. São etapas que se sobrepõe a 
outra numa projeção de evolução e formação do sujeito adquirindo gradativamente 
estruturas mais complexas até a fase adulta.  

 
Segundo Sales (2013), Piaget identificou diferentes estágios de 

desenvolvimento pelos quais passa o indivíduo, a cada um correspondendo 
determinados tipos de aquisições mentais e de organização dessas ações. Cada 
estágio corresponde a uma forma particular de equilíbrio, evoluindo para uma 
equilibração sempre mais completa e uma progressiva interiorização. 

 
Cabe também referenciar a obra de Vygotsky, para o qual um dos principais 

princípios é a importância da interação social no desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores. De acordo com este, as funções superiores são geradas 
inicialmente na interação com os outros e só depois surgem no plano individual. 

 
Neste processo de interação recíproca desenvolvimento/aprendizagem, o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é certamente um dos 
conceitos mais conhecidos e estruturantes da teoria de Vygotsky. A ZDP constitui-se 
como a zona de diferença entre aquilo que o indivíduo já é capaz de realizar sozinho 
- Zona Real - e aquilo que ele só é capaz de realizar se ajudado por um outro mais 
experiente - Zona Proximal. 

 
 A partir deste conceito, compreende-se então que há dois níveis de 

desenvolvimento: o Nível de Desenvolvimento Real, que representa as capacidades 
que o indivíduo já adquiriu e controla autonomamente e o Nível de Desenvolvimento 
Potencial, que indica as possibilidades potenciais de aprendizado e desenvolvimento 
deste indivíduo. 

 
 Compreende-se então que o desenvolvimento é dinâmico e singular, pois 

cada indivíduo se encontra num processo diversificado, ou seja, para cada tarefa ou 
conteúdo há um diferente nível de desenvolvimento. Os níveis de desenvolvimento 
acontecem concomitantemente a um processo de interação em pares e com o meio 
social. Assim, uma mesma pessoa pode apresentar diferentes níveis de 
desenvolvimento potencial a depender de com quem e como interage. 

 
Portanto, a educação é um todo complexo que se configura a partir da 

cognição e da aprendizagem, na interação do sujeito com o meio. Desta forma, o 
conhecimento se estabelece pelas relações de trocas e informações.  

 
Refletindo sobre ambiente com mediação telemática como espaço de 

produção de conhecimento, emerge a problemática da Difusão do Conhecimento. 
Para Sales (2013, p.87): 
 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3. Link do blog referente ao projeto: http://www.turismonacostadodende.blogspot.com.br  

5 

(...) Torna-se relevante e inovador, analisar implicações da singularidade 
dos processos cognitivos do sujeito para a Difusão Social do Conhecimento, 
sobretudo em contextos contemporâneas voltados para as interações e 
construções em ambientes com mediação telemática, a fim de desvelar e 
compreender as especificidades dos processos cognitivos desenvolvidos 
nesses ambientes. 
 

  
 Pelo exposto, fica aparente que o sujeito por sua condição cognitiva efetiva as 
informações e a sua aplicabilidade. Desta forma, a partir da construção de um blog 
como ambiente pedagógico de conhecimento, legitima-se a aprendizagem como 
construção significativa, na qual os alunos são atores sociais do conhecimento. 

  Portanto, a disseminação do conhecimento se dá a partir do sujeito como 
produtor e difusor do conhecimento.  
 
 

3. APRESENTANDO O PROJETO 

 

Este projeto se caracteriza a partir de experiências pessoais de uma das 
autoras com a incorporação das TIC em suas aulas no curso Técnico em Guia de 
Turismo oferecido no IFBA de Valença. A partir da utilização de recursos 
tecnológicos e diversificação metodológica do processo de ensino-aprendizagem a 
mesma percebeu que principalmente com o público adolescente, estas tecnologias 
promovem um prazer lúdico na aprendizagem e na construção do conhecimento. 

 
Os anos de docência permitiram perceber que a tecnologia auxilia na 

possibilidade de reinventar a metodologia das salas de aulas ou fora delas. A grande 
quantidade de conteúdos ministrados nas instituições de ensino de nada tem valor 
se o aluno não puder representá-lo na sua vida concreta. 

O projeto surge a partir da percepção a cerca da utilização dos tablets que os 
alunos do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia-IFBA/ Campus-
Valença/Bahia davam ao equipamento.  

 
Partindo desse pressuposto, objetivou-se a criação de um Blog, pois é uma 

“ferramenta” direta, rápida e dinâmica de conteúdos, com uma linguagem acessível 
aos jovens. O Blog neste contexto de Instituição Federal adquire um objetivo 
pedagógico de aprendizado e trocas de conhecimentos, pesquisa e do envolvimento 
entre comunidade escolar e externa. 

 
Atualmente o blog possui em média 2.200 acessos. Neste ambiente, se 

estabelece uma rede de conhecimento, ensino e aprendizagens, revertendo na 
melhoria da profissionalização dos estudantes, pois se trata de um Instituto Federal 
de Ensino Técnico.   



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 
UNIREDE 

 

 

 

 

3. Link do blog referente ao projeto: http://www.turismonacostadodende.blogspot.com.br  

6 

 

3.1 OBJETIVOS 
 
Objetivo geral:  
 

Promover um ambiente virtual pedagógico voltado à construção do 
conhecimento, discussões e reflexões críticas sobre os conteúdos, transformando a 
construção da aprendizagem em algo significativo, promovendo e difundindo o 
conhecimento para a formação do estudante do curso Técnico de Guia de Turismo 
Regional do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia-IFBA/ Campus-
Valença/Bahia. 

 
 
 
 Objetivos específicos: 

 Fornecer informações que possibilitem a compreensão, utilização e 
importância da internet como ferramenta pedagógica para divulgação 
dos conteúdos do curso de Turismo; 

 Estimular o aluno a identificar e vislumbrar oportunidades para aplicar 
os conhecimentos vistos nos conteúdos das disciplinas técnicas do 
curso, nas postagens para a divulgação e promoção do Turismo na 
região; 

 Compreender a importância do recurso virtual na divulgação da 
atuação e do trabalho dos Guias Regionais de Turismo formados pela 
instituição; 

 Interagir e trocar experiências com esta ferramenta com outros 
profissionais do turismo. 

 
 

3.2 Metodologia 
   

O presente trabalho é um relato de experiência, a cerca de projeto de 
pesquisa e extensão implantando no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e 
Educação- IFBA, Campus-Valença. O projeto metodologicamente se estruturou por 
fases que se sucederam da seguinte maneira: 1ª Fase: Criação do Blog, Layout, e 
Divulgação. 2ª Fase: Seleção dos Monitores que alimentam o blog. 3ª Fase: 
Entrevistas, pesquisas, levantamento bibliográfico e seleção das postagens. 4ª Fase: 
Lançamento e apresentação do blog para Comunidade Escolar / Seleção das 
Postagens Semanais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
 A priori conclui-se que assim como a evolução histórica da sociedade, o 
processo de ensino-aprendizagem se constrói através de uma relação mútua de 
transformação. Ao longo dos anos, transfigurou-se a maneira de pensar a educação 
brasileira, seja através das novas relações midiáticas que penetram o ensinar-
aprender, seja através de outras tantas provocações contemporâneas das 
transformações sociais que impactam necessariamente nos processos educacionais. 
Neste relato foi contemplada apenas uma de muitas outras ações que vêem 
transformando metodologicamente o cotidiano das salas de aula no contexto 
contemporâneo de inserção das TIC. 
 
 O blog construído com e para os alunos, se tornou um objeto pedagógico de 
relação mútua de pesquisa e extensão no Instituto Federal de Ensino. Ressalte-se a 
diversidade de possibilidades de organização do processo ensino-aprendizagem, e 
que todas sejam bem vindas se elevam a educação à condição de construção e 
promoção do conhecimento. Fica claro ainda que aprender requer um cabedal de 
elementos biológicos, sociais, cognitivos e também afetivos, assim como a 
maturação do sujeito, reiterando sua condição de indivíduos aprendentes. 
 
 Registra-se que o blog se tornou atualmente uma extensão da sala de aula, 
no qual os alunos compartilham e interagem através sem estar nos moldes 
tradicionais da educação. Com apenas doze meses em funcionamento, o blog 
possui uma expressiva visitação e participação dos alunos. Com postagens sempre 
atuantes e renovadas, consegue-se estabelecer uma rotina importante que dinamiza 
o ambiente e o transforma em um objeto singular de conhecimento.   
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Resumo – Este artigo apresenta um breve olhar sobre Tecnologias de Informação 
e Comunicação e seus impactos na produção de materiais didáticos para 
Educação a Distância e para a inclusão digital de pessoas com deficiência. Aborda, 
sobretudo, a produção de materiais didáticos, sob o viés das tecnologias 
assistivas, o livro falado, o áudio-livro e Podcasting. O questionamento sobre como 
o Podcasting pode contribuir para a aprendizagem de estudantes em Educação a 
Distância ancorou o presente estudo, que também explora o desenvolvimento de 
um aplicativo para gerenciar podcasts em dispositivos móveis. Além de explicar em 
linhas gerais a natureza do produto (podcast), suas características e classificação, 
também são abordadas as potencialidades dessa ferramenta para a educação, os 
procedimentos metodológicos para a confecção da mesma e para a análise de sua 
aplicação enquanto ferramenta didática para Educação a Distância.  

Palavras-chave: Podcasting em EaD, Aprendizado móvel, TICs, Web 2.0. 

Abstract – This article presents a brief look at information and communication 
technologies and their impact on the production of teaching materials for distance 
education and digital inclusion of people with disabilities. Discusses, in particular, 
the production of teaching materials, under assistive technology bias, the spoken 
book, audio-book and Podcasting. The questioning about how Podcasting can 
contribute to student learning in distance education anchored in the present study, 
which also explores the development of an application to manage podcasts on 
mobile devices. In addition to explaining in general terms the nature of the product 
(podcast), its characteristics and classification, are also addressed the potential of 
this tool for education, the methodological procedures for making the same and for 
the analysis of your application while teaching tool for distance education. 

Keywords: Podcasting in Distance Education, Mobile Learning, Communication and 
Information Technologies, Web 2.0. 
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Introdução 
Produzir material didático que proporcione uma aprendizagem significativa, 
acompanhando os contínuos avanços tecnológicos das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) e que ao mesmo tempo incorpore as 
metodologias peculiares à Educação a Distância (EaD) tem sido um grande desafio 
para o desenvolvimento desta modalidade de educação. 

Sobretudo, se considerarmos o ponto de vista de Moore e Kearsley (2013), 
quando afirmam que “o sucesso da educação a distância é determinado pela 
capacidade da instituição e do instrutor individual de proporcionar a estrutura 
apropriada na elaboração dos materiais de aprendizado.” (MOORE e KEARSLEY, 
2013, p. 309). 

Diante dessa perspectiva, decidiu-se conduzir este estudo sobre a produção 
de materiais didáticos para a EaD através de uma plataforma inovadora, o 
Podcasting. A motivação para este estudo reside no fato de que, apesar dessa 
ferramenta já existir há mais de uma década, sua utilização na educação brasileira 
ainda não acontece de forma sistemática. Além disso, o Podcasting possui um 
potencial relevante para a inclusão digital de estudantes com deficiência visual, 
sobretudo para a modalidade a distância, um aspecto importante a ser explorado 
neste estudo. 

Dessa forma, este artigo busca oferecer instrumentos que respondam ao 
questionamento sobre como o Podcasting pode contribuir para a aprendizagem de 
estudantes em EaD, tanto através de pesquisas teóricas quanto com pesquisa de 
campo. 

Assim, iremos apresentar um breve olhar sobre a história da EaD, à luz das 
mídias e tecnologias que marcaram as suas gerações, além de trazer uma reflexão 
sobre as novas Tecnologias de Informação e Comunicação e seus impactos na 
produção de materiais didáticos para Educação a Distância e para a inclusão digital 
de pessoas com deficiência. 

Abordaremos, sobretudo, a produção de materiais didáticos, sob o viés das 
tecnologias assistivas, trazendo um olhar sobre o livro falado, o áudio-livro e 
Podcasting. E por fim, iremos explicar em linhas gerais a natureza do produto 
(podcast), suas características e classificação, as potencialidades dessa ferramenta 
para a educação e os procedimentos metodológicos para a confecção da mesma e 
para a análise de sua aplicação enquanto ferramenta didática para Educação a 
Distância. 

 

Elaboração de materiais didáticos para EaD 
É apropriado afirmar que a Educação a Distância (EaD) é a modalidade de 
educação na qual o uso de tecnologia é imprescindível para o estabelecimento da 
interação entre os indivíduos (educandos, professores, tutores, gestores) e entre os 
indivíduos e o conteúdo. Ou seja, é essa comunicação mediada por recursos 
tecnológicos que proporciona a aprendizagem em EaD. 

Dessa forma, as mudanças ocorridas no cenário da EaD acompanharam de 
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perto a evolução das tecnologias, incorporando as novas ferramentas e plataformas 
que foram surgindo como ferramentas de comunicação, conforme percebemos na 
história da EaD. 

Desde os primeiros cursos por correspondência, onde o meio impresso 
prevalecia, passando pela introdução de fitas de áudio-cassete e videocassete, a 
utilização de conferências via telefone, do rádio e da televisão, a vídeo conferência 
até a chegada da Internet, que uniu esses diferentes recursos em formato digital 
(texto, áudio, vídeo, conferências, etc.), percebemos que a escolha dos meios e 
mídias para a educação a distância está diretamente ligada à existência de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) disponíveis naquela época. 

Assim, podemos caracterizar a evolução da EaD em gerações de acordo com 
as mídias utilizadas como recurso pedagógico naquele momento histórico. Isso não 
significa dizer que as outras ferramentas tenham se tornado obsoletas. Ao contrário, 
como dizem Moran; Masetto; Behrens (2000, p. 56) “Haverá uma integração maior 
das tecnologias e das metodologias de trabalhar com o oral, a escrita e o 
audiovisual”. Os autores ainda acrescentam como alguns dos princípios 
metodológicos da  EaD: “integrar tecnologias, aproximar as mídias, experimentar as 
mesmas atividades em diversas mídias” (p. 31). 

As constantes inovações tecnológicas vêm, portanto, suscitando reflexões e 
pesquisas entre os educadores sobre como potencializar as estratégias educativas, 
sobretudo na modalidade EaD, na qual a utilização de mídia e tecnologia é 
indispensável para a construção do conhecimento, como elemento mediador da 
comunicação entre professor/ conteúdo/ educando. 

 
Enquanto no ensino presencial os materiais didáticos complementam a fala 
e ação direta do professor, na EaD a integração e complementaridade dos 
materiais utilizados estabelecem a eficácia da vinculação do aluno com o 
conhecimento. É por meio das mídias que o professor se comunica com os 
alunos. E para que a comunicação e construção de conhecimentos sejam 
eficientes, o papel de cada mídia deve ser minuciosamente definido e a 
integração de todas elas é imprescindível (POSSOLLI; CURY, 2009, p. 
3453). 
 

Diante disso, podemos afirmar que a elaboração de material didático e o 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem para EaD exercem um papel crucial 
para o ensino e para a aprendizagem, pois esta construção deve ser norteada em 
uma concepção pedagógica que atenda aos objetivos didáticos e contribua de 
maneira efetiva para a construção do conhecimento. 

 
O material didático para EaD configura-se como um conjunto de mídias (...) 
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 
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diferentes realidades dos educandos e possibilitamos diferentes formas de 
interagir com o conteúdo (FLEMING, 2004, p.23)  
 

Os mesmos princípios constitutivos da própria modalidade de EaD: autonomia 
e flexibilidade devem ser usados como critérios a serem observados para a 
elaboração de materiais didáticos ou mídias para Educação a Distância. Dessa 
forma, as tecnologias digitais apresentam todas as potencialidades necessárias para 
contemplar esses critérios.  

 
As tecnologias digitais vêm superando e transformando os modos e 
processos de produção e socialização de uma variada gama de saberes. 
Criar, transmitir, armazenar e significar estão acontecendo como em 
nenhum outro momento da história. Os novos suportes digitais permitem 
que as informações sejam manipuladas de forma extremamente rápida e 
flexível, envolvendo praticamente todas as áreas do conhecimento 
sistematizado, bem como todo cotidiano nas suas multifacetadas relações 
(SANTOS, 2002, p. 114). 
 

Contudo, uma vez que atualmente a tecnologia se torna uma ferramenta 
privilegiada de acesso à informação e ao conhecimento, a inexistência de condições 
de acessibilidade é, para muitos, equivalente à exclusão digital, uma vez que não 
oportunize com equidade, sua integração, de acordo com as suas capacidades. 

É necessário, portanto, que as TICs cumpram as diretrizes de acessibilidade 
para todos, permitindo as adaptações àqueles que necessitam, possibilitando a 
autonomia, garantindo assim, os elementos indispensáveis ao processo educativo 
para todos os educandos de forma abrangente. 

Materiais acessíveis para EaD 
Os avanços das TICs e da internet coincidem com os movimentos internacionais 
pela inclusão. As leis e tratados internacionais conduzem à equiparação de 
oportunidades, e, no Brasil, entre outras determinações legais, a Política Nacional do 
Livro, expressa na Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 propõe que as pessoas 
com deficiência visual tenham o direito de serem consumidores de livros acessíveis.  

O acesso à literatura por pessoas cegas acontece, prioritariamente, por meio 
da literatura em Braille. Devido aos constantes avanços tecnológicos, tem ocorrido 
uma procura maior pela literatura em áudio. 

Um marco na utilização do áudio-livro no Brasil foi a gravação da Bíblia 
Sagrada por Cid Moreira, nos anos 1990, porém o livro falado já existe no País 
desde 1970 e foi nessa época que se passou a chamar de leitores os deficientes 
visuais que escutavam os livros e de ledores as pessoas que narravam os mesmos. 
Alguns autores classificam livro falado e áudio-livro como sinônimos, mas é 
relevante apontar as diferenças entre os dois. 

O livro falado surgiu como complemento ao livro em Braille, sendo uma 
tecnologia assistiva, voltada para deficientes visuais, por isso sua produção segue 
normas de acessibilidade. A narração deve ser bem clara, viva e pontuada, 
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utilizando-se da prosódia1, mas não deve ser dramatizada, para permitir a autonomia 
ao leitor, para construir o significado do conteúdo. A narração deve elucidar 
aspectos gráficos, como aspas, parênteses e soletração de palavras estrangeiras, 
além da áudio-descrição (descrição de imagens). O livro falado é isento de restrições 
de direitos autorais pela lei 9.610/98, que assegura a reprodução de obras literárias 
para fim de educação desse público específico, desde que não haja fins lucrativos. 
Atualmente, as tecnologias atuais de leitura de tela também permitem a criação de 
livros falados a partir de vozes sintetizadas. 

Enquanto isso, o áudio-livro ou audiobook é a versão sonora de um livro 
impresso ou de outras obras. A leitura deve ser dramatizada, às vezes feita por mais 
de um locutor (geralmente atores) e conta com efeitos sonoros, ambientando a obra 
de modo a transmitir ao leitor a interpretação que o autor ou diretor desejem que o 
público assimile. Ele é direcionado a todos os públicos, especialmente aqueles que 
necessitam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. 

No tocante às tecnologias assistivas, outro formato de livro digital existente 
atualmente é o Daisy – acrônimo de Digital Accessible Information System (ou 
sistema digital de informação acessível) – uma modalidade de livro acessível em 
formato digital que integra recursos de leitura visual sincronizada à narração em 
áudio, com recursos de navegabilidade. Consiste num sistema de processamento de 
dados, através do qual é possível ter acesso ao conteúdo ortográfico ou áudio do 
livro gravado nesse mecanismo, seu público-alvo inclui pessoas cegas, surdo-cegas, 
com baixa visão, disléxicos e tetraplégicos. A versão brasileira e gratuita foi 
disponibilizada pelo MEC em junho de 2009 e recebeu o nome de MEC Daisy. 

Pesquisas realizadas na Escócia (NISBET; AITKEN, 2007) concluem que um 
serviço de produção de materiais alternativos para alunos que não leem materiais 
convencionais impressos deve seguir alguns critérios básicos: inclusão e equidade 
(todos devem ter acesso); responsabilidade legal (cuidados com a autoria); 
praticidade e eficiência (evitar duplicidade) e expansibilidade – outros alunos com 
dificuldades de leitura podem beneficiar-se desses esforços de produção de 
materiais alternativos. 

Dessa forma, a produção de materiais didáticos inclusivos visa atender não 
apenas a um público específico, ao contrário, quanto mais diversas as formas de 
apresentação de conteúdos, mais abrangente é a atuação didática dos mesmos, 
possibilitando a aproximação com educandos de diferentes realidades. Logo, 
materiais didáticos devem ser elaborados com critérios de apresentação de 
conteúdos de forma contextualizada às situações de ensino e aprendizagem a que 
se destinam, pois são modelos de atuação pedagógica. Mas devem levar em conta 
também a atualização tecnológica e a articulação com as diversas mídias 
disponíveis. 

É preciso lembrar, todavia, que materiais, métodos e tecnologias não 

                                                 
1Segundo o Dicionário Aurélio Online, prosódia diz respeito tanto ao estudo dos sons da fala, do 
ponto de vista da acentuação, entonação, duração, etc., quanto às técnicas de boa pronúncia e 
vocalização das palavras segundo as leis do acento e da quantidade. 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 

 

6 

possuem um valor absoluto, mas relativo, ou seja, sua utilização tem de estar 
agregada a uma metodologia educacional direcionada para aquele programa, curso 
ou conteúdo específico. Em outras palavras, a seleção da mídia e tecnologia deve 
ser realizada de maneira estratégica, a fim de proporcionar uma aprendizagem 
significativa. 

O desafio tem sido, portanto, produzir mídias compatíveis com as tecnologias 
disponíveis aos alunos de EaD, e ao mesmo tempo sendo viáveis do ponto de vista 
custo X benefício. Isto é, que tenham baixo custo de produção e difusão, mas que 
representem um alto potencial didático, facilitando a fixação dos conteúdos de 
maneira estimulante e motivadora aos alunos e que possibilitem a inclusão digital. 

Nessa perspectiva, a elaboração de ferramentas tecnológicas para EaD nos 
dias atuais, deve valer-se da versatilidade da Internet a fim de ampliar a abrangência 
dos recursos didático-pedagógicos utilizados para EaD. 

A grande vantagem da Internet é seu poder abrangente no que se refere à 
aplicação de novas metodologias de ensino e de aprendizagem em EaD, pelo fato 
de dar suporte às diferentes mídias disponíveis para transmissão de conteúdos, 
especialmente em formato de hipertexto e hipermídias, o que satisfaz a demanda 
dos usuários, que não mais se contentam em um sistema linear e estático. 

Logo, surgiu a questão que tentamos elucidar no decorrer deste projeto: de 
que maneira e em que medida a utilização de uma nova tecnologia pode contribuir 
para a aprendizagem de estudantes de nível superior em EaD? 

Levando em conta alguns critérios para a produção de material didático, tais 
como: flexibilidade, dialogismo, inclusão e autonomia ao educando encontradas no 
áudio-livro, se optou por ancorar essa pesquisa na produção de Podcasting 
educativo. 

Podcasting é um sistema de produção descentralizada de conteúdos, em 
geral, sonoros e sua transmissão pela internet, cuja principal característica é “a 
relação entre os arquivos de áudio que o compõe e um arquivo de texto ‘divulgador’ 
que avisa os ouvintes a cada vez que um novo arquivo de áudio é disponibilizado na 
Web” (VANASSI, 2007, p. 52). Dessa forma o conteúdo fica sob a demanda do 
usuário, podendo ser ouvido diretamente na página ou baixado automaticamente 
para armazenamento no computador ou em equipamentos portáteis. Configurando-
se numa tecnológica móvel e sob demanda. 

O conteúdo produzido através de Podcasting é chamado de podcast. O 
primeiro podcast foi publicado em 2004, utilizando-se das facilidades trazidas pela 
Web 2.0 para a produção e veiculação de conteúdos online. Foi em 2004 que 
passou-se a usar o termo Web 2.0 para definir uma plataforma onde o usuário deixa 
de ser um passivo consumidor, para se tornar também um colaborador e produtor de 
conteúdos, em oposição à anterior Web 1.0, na qual essa função era exclusiva do 
webmaster.  

Esta atual plataforma da Internet pode ser comparável à EaD, numa 
perspectiva de que essa modalidade apresentou novas formas de ensinar e 
aprender, na qual o aluno é sujeito ativo de seu aprendizado, sendo responsável em 
grande medida na escolha do que, como, onde e quando quer aprender. 
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Todavia, se por um lado as constantes inovações das TICs oferecem um 
grande potencial para superar as diferentes limitações de tempo, espaço ou 
diferentes ritmos de aprendizado comuns aos alunos de EaD, ao mesmo tempo 
apresentam desafios do ponto de vista de como atender a uma demanda crescente 
do aluno da chamada Sociedade da Informação de permanecer conectado 
realizando as diversas atividades do seu dia-a-dia. De igual modo, é fundamental ao 
professor de EaD trabalhar de maneira integrada os conteúdos educacionais com as 
TICs, contribuindo diretamente na sua prática pedagógica e no processo de 
aprendizagem. 

Dessa forma, conteúdos produzidos em podcast preenchem os requisitos de 
produção de material didático para EaD, sendo um recurso flexível e que dá 
autonomia ao educando, além do fato de ser um canal dinâmico, ou seja, permite 
que o aluno decida quando, onde e quantas vezes acessá-lo. Facilitando assim, uma 
maior fixação do conteúdo e ainda proporcionando ampliar o entendimento do que 
foi ministrado em sala de aula (presencial ou virtual) e aprofundar sua compreensão 
de maneira estimulante e motivadora aos educandos. 

É também uma plataforma sustentável por ser uma ferramenta da segunda 
geração da Web, a Web 2.0, uma de suas características é a viabilidade de 
produção com ferramentas simples e acessíveis gratuitamente, como o software de 
gravação e edição de áudios, Audacity. Ou seja, não é necessária a contratação de 
especialistas em tecnologia para a produção dos podcasts e nem a utilização de 
softwares pagos para seu desenvolvimento. 

Levando em conta estes critérios, esta pesquisa se propõe a produzir 
conteúdos educativos a serem distribuídos no formato podcast e estudar sua 
aplicação como ferramenta didática, analisando sua aceitação junto a alunos e 
professores e avaliando de que forma o Podcasting pode contribuir para a 
aprendizagem de alunos da modalidade EaD. 

Podcasting: conceitos e características  
O termo Podcasting, ainda sem tradução na língua portuguesa, surgiu da junção das 
palavras Ipod, um dispositivo utilizado para ouvir música da marca Apple e 
broadcasting, que em inglês significa radiodifusão. Sua invenção, em 2004 se deve 
ao jornalista e apresentador de programa de videoclipes, Adam Curry, que tinha por 
objetivo disponibilizar seus programas na web para que seus ouvintes escutassem 
quando lhes fosse conveniente, mas que também pudessem ser avisados quando 
um novo episódio era publicado. 

O diferencial do Podcasting, portanto, está na possibilidade de assinatura do 
serviço, através da ferramenta RSS (Really Simply Sindication) disponibilizada na 
página onde o podcast é publicado. Essa ferramenta avisa quando houver 
atualizações na página e, se estiver ligada a um software agregador, pode ainda 
fazer o download automaticamente do episódio para o usuário, quando este estiver 
conectado à Internet. 

As produções neste formato se popularizaram no meio jornalístico, sobretudo, 
em seu início para disponibilização de programas de rádio, de redes como a BBC, 



 

XII - Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 

Salvador/BA, 31.08.2015 – 03.09.2015 

UNIREDE 

 

 

 

 

8 

CNN e ESPN. Apesar da semelhança entre os veículos pelo fato de ambos 
transmitirem conteúdos sonoros, Medeiros (2005) denomina o podcast como um 
antípoda radiofônico, citando a principal diferença entre eles: 

 
Com o passar dos anos, a transmissão radiofônica ficou caracterizada por 
um fluxo contínuo de programação, muitas vezes 24 horas, sem descanso, 
um programa após o outro. (...) No Podcasting não pressupõe um fluxo, o 
arquivo sonoro é disponibilizado na Internet e fica “à disposição” de uma 
demanda do internauta (MEDEIROS, 2005, p.7). 
 

Essa mídia não está restrita, todavia, ao meio jornalístico. Assim como as 
primeiras utilizações educacionais do rádio foram registradas desde os primórdios de 
seu surgimento, não demorou a serem produzidos os primeiros podcasts para usos 
educativos. 

Carvalho (2009), inclusive, sugere uma classificação ou taxonomia dos 
podcasts, onde apresenta quatro tipos, conforme quadro a seguir: 

 
Classificação do podcast Tipo de conteúdo 

Expositivo / Informativo: 

Pode servir para apresentar um conteúdo, síntese 
de disciplina, resumo de obra ou teoria, análise e 
trecho de textos selecionados, explicação de 
conceitos ou fenômenos, descrição do 
funcionamento de equipamentos e ferramentas. 

Feedback / Comentários 
Tem o propósito de comunicar a crítica a trabalhos 
realizados pelos alunos, propondo alternativas de 
melhorias. 

Instruções / Orientações 
Traz orientações de estudo e instruções ou 
recomendações para a realização de trabalhos 
práticos. 

Materiais autênticos 

Contempla produtos feitos por nativos de uma 
língua, que podem ser utilizados para o ensino de 
língua estrangeira, por exemplo, além de 
conteúdos que não se destinam exclusivamente a 
uso escolar, tais como: entrevistas de rádio, 
trechos de telejornais e materiais publicitários. 

 
Quadro 1 – Classificação dos podcasts conforme taxonomia de Carvalho (2009, p. 97-98) 

 
Ainda segundo essa classificação, as finalidades dos podcasts são variadas, 

podendo servir para apresentar uma temática e suscitar uma reflexão sobre 
determinado tema, incentivar o questionamento, orientar os alunos a realizar alguma 
atividade, motivar para a leitura ou para a realização de atividades, divulgar 
informações, entre outras, como ainda ressalta Carvalho (2009): 
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Os podcasts podem ser recursos valiosos na economia de sessões mais 
teóricas. Os alunos podem ouvir esses conteúdos previamente, havendo 
mais tempo nas aulas para o debate, a pesquisa, a negociação do saber 
e/ou para a elaboração de trabalhos desenvolvidos de forma colaborativa 
(CARVALHO, 2009, p.100). 
 

É válido salientar que podcasts produzidos para um determinado curso ou 
disciplina podem ser reutilizados em outras ocasiões, o que, ainda de acordo com a 
autora, é recomendável: “a reutilização é uma característica importante para 
qualquer objeto de aprendizagem, mas obviamente que depende do tipo e do 
propósito”. (Carvalho, 2009, p.97). 

Embora a utilização de podcasts na educação brasileira ainda se encontre em 
fase embrionária, diversos estudos já apontam para as potencialidades educativas 
dessa ferramenta. 

Segundo Cebeci e Tekdal (2006, p. 49), a principal vantagem do uso de 
podcasts no ensino é “a portabilidade e a conveniência de se ouvirem os recursos 
educativos a qualquer hora e em qualquer lugar”. Isso amplia os contextos de 
estudo, permitindo aos estudantes continuarem aprendendo, mesmo fora da escola 
em outros momentos e locais onde lhes for mais conveniente. 

Essa portabilidade oferecida pela mobilidade da ferramenta também é 
comentada por Bottentuit Junior e Coutinho, que acrescentam que a facilidade de 
acesso a informações é algo fundamental na sociedade em que vivemos: 

 
(...) a sociedade encontra-se em constante movimento, surgindo a figura do 
trabalhador móvel, do trabalhador estudante que sente necessidade de 
suprir o tempo gasto durante o deslocamento de casa-trabalho ou casa-
escola. Esse tempo é preenchido com o uso de recursos tecnológicos, leia-
se com o uso de podcasts para gerenciar o tempo que seria desperdiçado 
(BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO apud BOHN, 2010, p. 41-42). 
 

Além de aliar-se à rotina das pessoas, pelo fato de ser uma ferramenta móvel, 
a sua distribuição sob demanda, torna o Podcasting uma tecnologia assistiva ou 
inclusiva, o que é facilidade vantajosa para pessoas com desabilidades, no caso, por 
exemplo, dos deficientes visuais, como afirma Freire: 

 
Nesse novo cenário, os deficientes visuais acrescem seu universo de 
contato com produções em áudio na medida em que inserem, em suas 
práticas, o acesso a produções servidas sob demanda, modo de distribuição 
de características bastante propensas à sincronização com suas rotinas de 
vida. Em outras palavras, a forma de distribuição do podcast propicia, para 
os deficientes visuais, o acesso a materiais em tempos e locais diversos 
(FREIRE, 2011, p. 198). 

 
Essas potencialidades educativas do Podcasting são a motivação para a 

condução dessa pesquisa, tendo em vista também as considerações de Moore e 
Kearsley (2013, p.319): “Uma das tendências importantes na área de criação e 
instrução, com enormes implicações para o modo como a educação a distância será 
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organizada no futuro, é a iniciativa para a criação de objetos de aprendizado”. 
Outro aspecto favorável para a viabilidade da tecnologia Podcasting na 

plataforma de EaD é a popularização do acesso à internet. Tanto no que se refere à 
quantidade de pessoas conectadas quanto pela proliferação das maneiras de ficar 
on-line. Antigamente, bastava um clique no mouse para acessar a rede mundial de 
computadores. Hoje, nem isso é necessário, basta dar um toque na tela do celular. 

E foi aproveitando essas facilidades de acesso oferecidas pelo celular e 
outras ferramentas digitais disponíveis atualmente que se pensou em desenvolver 
um aplicativo para gerenciar os podcasts, o EducaPod, disponível para Android. 

Este aplicativo, desenvolvido através da plataforma gratuita AppInventor, é 
um agregador de podcasts, no qual, uma vez escolhida a assinatura do canal, os 
episódios são baixados automaticamente, para que o usuário os ouça no momento 
que desejar. O diferencial do EducaPod é que, além do fato de ser gratuito e 
totalmente em português, tem propósito inclusivo, pois disponibiliza as funções de 
comando de voz e também de narração dos ícones e botões da tela, facilitando o 
acesso a conteúdos para pessoas cegas, por exemplo. Ou seja, assim como o 
próprio podcast, este aplicativo é uma tecnologia assistiva.  

Dessa forma, alia-se a dinamicidade dos conteúdos produzidos através de 
Podcasting, com a mobilidade proporcionada pelo aplicativo, como podemos verificar 
na figura a seguir, que ilustra duas telas do EducaPod: 

 

Figura 1 – Telas do aplicativo EducaPod desenvolvido pelos autores 

A tela de boas vindas traz o botão “Ativar Acessibilidade” que inicia a 
narração dos demais ícones do aplicativo. Também apresenta os ícones de “Ajuda” 
e “Informações” do aplicativo EducaPod. Ao clicar ou dar o comando de voz para 
começar, o usuário é direcionado para a tela seguinte, a “Tela de Recursos”, onde 
poderá escolher o que quer fazer. Todos os ícones podem ser selecionados com o 
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toque ou com o comando de voz do usuário com as palavras indicadas na narração 
da função dos ícones. No botão “buscar atualizações” ele verifica se há novos 
episódios disponíveis com base nos sites de podcasts assinados. O ícone “pesquisar 
podcasts” permite que ele pesquise novas páginas de podcasts. Em “gerenciar 
downloads”, o usuário acessará uma pasta onde se encontram os episódios 
baixados, os quais ele pode excluir ou adicionar à coleção. A opção “gerenciar 
coleções” permite marcar os episódios como favoritos ou ouvir os mesmos através 
do próprio aplicativo. 

Os estudantes que participarem da pesquisa terão acesso ao aplicativo 
EducaPod que já virá com uma coleção de podcasts educativos, que ele poderá 
acessar quantas vezes desejar. 

É importante salientar que não se propõe a adoção do Podcasting como única 
maneira de comunicar conteúdos educativos. Sabe-se que a sua eficiência enquanto 
material didático advém do fato do uso da plataforma estar aliado a outras formas de 
interação e comunicação disponíveis ao estudante, de maneira integrada. 

Como recomendam Moore e Kearsley (2011, p. 105) “deve ser selecionada 
uma combinação de mídias para atender à diversidade do tema e às necessidades 
dos alunos, bem como proporcionar repetição e flexibilidade”.  

É essa combinação de mídias que irá propiciar a aprendizagem, pois, se 
considerarmos estudos sobre a relação entre memória e cognição ou memória e 
aprendizagem, estes mostram que a retenção do conteúdo apenas ouvido tem um 
índice menor do que a retenção do que é lido ou visto. Todavia, os mesmos estudos, 
concluem que “quanto mais sentidos e estímulos forem utilizados, melhor é a 
retenção de informação pela pessoa”. (TERRIBILI FILHO, 2008 [online]). 

Ainda, de acordo com Moore e Kearsley (2013), 

 
Não existe uma tecnologia “certa” ou “errada” para a educação a distância. 
Cada mídia e cada tecnologia para veiculá-la têm seus próprios pontos 
fortes e pontos fracos. Um dos piores erros que uma organização ou um 
instrutor pode cometer é se restringir dogmaticamente a uma única mídia 
(MOORE E KEARSLEY, 2013, p. 132-133). 

Métodos 
Esta pesquisa está sendo desenvolvida em nível exploratório, portanto tem natureza 
qualitativa, em forma de estudo de caso, onde se pretende compreender melhor o 
fenômeno, investigando a aceitação de professores quanto à produção de podcasts 
e dos alunos quanto a sua utilização como material didático complementar e de que 
forma contribui para o aprendizado de determinados conteúdos. 

O produto desta pesquisa é uma coleção de podcasts de curta e média 
duração (de 3 a 20 minutos) voltados para duas disciplinas (uma de cunho mais 
teórico e outra mais prática) do primeiro período do curso de Bacharelado em 
Sistemas da Informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior de 
Pernambuco. 

Os sujeitos dessa pesquisa são professores e alunos das disciplinas iniciais 
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do curso citado ministrado na modalidade a distância da Universidade em estudo. 
A escolha por esse curso se deve à comprovada escassez de objetos de 

aprendizagem nesse formato, o que foi constatado a partir de pesquisa no Banco 
Internacional de Objetos Educacionais2, no qual estão disponíveis 9.206 objetos 
educacionais para nível superior. Sendo que deste total apenas 17 coleções 
possuem arquivos de áudio em língua portuguesa, a maioria na área de Ciências 
Naturais. 

Outro motivo para a escolha do curso de Bacharelado em Sistemas da 
Informação é a dificuldade de aprendizagem e, consequentemente, de aprovação 
nas disciplinas básicas, como Matemática Discreta, o que leva a um desestímulo à 
continuação do curso, resultando numa expressiva desistência dos alunos já nos 
primeiros períodos.  

Para evitar essa evasão é necessário que sejam elaboradas e implementadas 
estratégias que facilitem o aprendizado dos alunos, favorecendo um maior nível de 
aprovação. Dessa forma, a utilização de novas ferramentas didáticas pode 
representar uma diferença significativa nesse aspecto. 

A seleção dos conteúdos para elaboração dos podcasts foi feita em parceria 
com os professores. Após a seleção dos conteúdos, foi preparado um roteiro para a 
elaboração dos podcasts. A gravação dos destes foi feita utilizando as mesmas 
recomendações para narração de livros falados: fala em prosódia, com entonação 
que propicie o entendimento com clareza e também considerou os critérios 
necessários para elaboração de material didático para EaD, segundo recomenda 
Andrade (2003 p.138) deve “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”. 

Após a gravação dos podcasts foi feita a edição através de software gratuito. 
E em seguida a sua disponibilização a partir do aplicativo EducaPod. 

Esta pesquisa está sendo realizada num plano experimental com grupos 
emparelhados (matched groups), onde um dos grupos é denominado grupo 
experimental e o outro grupo de controle. 

Somente o grupo experimental recebe o aplicativo que contém os podcasts 
produzidos e dessa forma pode avaliar sua utilização, enquanto o grupo de controle 
serve para fins de comprovar ou não a hipótese de que a utilização de podcasts 
contribui para o aprendizado e por isso não terá acesso aos podcasts. 

A escolha por dois grupos de alunos justifica-se para que se possa ter um 
controle maior sobre as variáveis da pesquisa, distribuindo os sujeitos de forma 
aleatória, de maneira a constituir grupos estatisticamente iguais. De modo que as 
dificuldades de aprendizagem identificadas não sejam determinadas pela 
modalidade em que a disciplina é ministrada. A intenção é também proporcionar a 
validade interna da pesquisa. Espera-se, assim, que os resultados obtidos possam 
permitir uma generalização. 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados questionários 
                                                 
2Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/. 
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elaborados com perguntas baseadas no Modelo de Aceitação de Tecnologia, 
Technology Acceptance Model (TAM), projetado por Davis para avaliar as causas da 
aceitação de sistemas computacionais, a partir da percepção dos usuários em 
relação à utilidade e à facilidade de uso das soluções (DAVIS, 1989). 

Serão aplicados três tipos de questionários: um para o conhecimento dos 
sujeitos, outro para avaliação do objeto utilizado e ainda outro para analisar a 
aprendizagem na disciplina sem o auxílio do objeto estudado. Todos de participação 
obrigatória. 

A partir da resposta aos questionários, com base no modelo de aceitação de 
tecnologia, se buscará verificar a aceitação dos sujeitos da pesquisa e o uso real 
dos podcasts, com o propósito de entender o comportamento destes sujeitos por 
meio do conhecimento da utilidade e da facilidade de utilização percebida por eles, 
analisando os seguintes elementos: utilidade percebida, facilidade de uso percebida 
e intenção de uso. 

Resultados e Discussão 
Diante do exposto, percebemos que ao consideramos a superação de limitações 
espaço-temporais dos estudantes como princípios da EaD, podemos afirmar que o 
Podcasting atende a estes propósitos, por ser um canal dinâmico e controlável pelo 
usuário, o que permite ao aluno decidir onde, quando e quantas vezes acessá-lo. 

Do mesmo modo, a acessibilidade do formato dos conteúdos possibilita a 
inclusão acadêmica de pessoas com deficiência visual, atribuindo a esta ferramenta 
a prerrogativa de ser uma tecnologia assistiva, característica que se buscou também 
incorporar ao aplicativo EducaPod, que apresenta como diferenciais os comandos 
de voz e a narração de suas funções. 

Além disso, as facilidades de difusão, acesso e compartilhamento dos 
podcasts que são compatíveis com diversos dispositivos de áudio, também 
demonstram a sustentabilidade do recurso, que envolve baixo custo na produção e 
no acesso e a possibilidade de reutilização. 

Dessa forma, muitos são os aspectos que fazem do Podcasting uma 
plataforma didática relevante para os propósitos da EaD, dentre os quais podemos 
elencar como pontos fortes ou potencialidades: 

- dinamicidade, tornando-a estimulante; 
- mobilidade, adaptando-se à rotina dos alunos; 
- flexibilidade e autonomia, oportunizando a fixação de conteúdos; 
- facilidade de produção e acesso, envolvendo custos baixos; 
- possibilidade de reutilização dos conteúdos; 
- acessibilidade e possibilidade de inclusão acadêmica para alunos com 

desabilidades. 

Considerações 
Atualmente ainda é escassa a abordagem da plataforma Podcasting como objeto de 
pesquisa. Desse modo, é imprescindível a existência de um aprofundamento técnico 
e científico mais amplo deste tema, sobretudo neste estudo proposto de Podcasting 
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Educacional. Percebemos que cabe aos profissionais do campo da Educação a 
Distância fazer uso da plataforma Podcasting, aproveitando suas potencialidades e 
analisando suas desvantagens, a fim de que possamos compreender como a 
utilização de podcasts educacionais pode contribuir para a aprendizagem e para a 
inclusão acadêmica de pessoas com deficiência visual. 

Espera-se que essa pesquisa possibilite facilitar a compreensão de conteúdos 
educacionais através da utilização de podcasts de teor didático-pedagógico. 
Também se pretende verificar a utilização de Podcasting como ferramenta didática 
entre o público-alvo, bem como analisar a contribuição dos podcasts educativos para 
a construção da aprendizagem em EaD. 

Por fim, busca-se promover a popularização do Podcasting como plataforma 
de ensino e de aprendizagem entre estudantes e professores de ensino superior. O 
resultado de pesquisas sobre eficácia de uma tecnologia utilizada num contexto 
educacional pode contribuir para a utilização estratégica de objetos de 
aprendizagem, em cursos a distância, além de colaborar para a eficiência na criação 
e desenvolvimento de cursos. 
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Resumo – O presente artigo aborda as especificidades características do material 
didático destinado aos cursos ofertados na modalidade a distância, apresenta o 
histórico do processo de criação de materiais didáticos para EaD no Centro de Apoio 
a Educação a Distância (CAED) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e o surgimento do Laboratório de Criação de Material Didático (LCMD) como solução 
para capacitação dos professores-autores. São analisados os resultados das ofertas 
já realizadas, comparados os processos antes e após a criação do Laboratório, 
apresentados os profissionais e produtos resultantes do processo de produção 
didática. Os principais obstáculos encontrados pelos professores-autores são 
discutidos juntamente com as soluções encontradas para superá-los. Por fim, são 
apresentadas as perspectivas para o futuro do LCMD, considerando o aumento da 
demanda por este tipo de capacitação, uma vez que é parte das metas da 
Universidade ampliar a oferta de disciplinas dos cursos presenciais no ambiente 
virtual de aprendizagem. 

Palavras-chave: Material didático, EaD, Laboratório. 

Introdução  

O crescente interesse pela EaD resultou no aumento da demanda e da oferta de 
cursos e levou as instituições públicas brasileiras a se inserirem nesse nicho a fim de 
garantirem a todos o acesso gratuito à educação de qualidade. A EaD, pela forma 
como tem se constituído, especialmente no contexto da Cultura Digital, tem 
contribuído significativamente para a quebra dos paradigmas educacionais 
tradicionais, fenômeno que está levando ao progressivo abandono da concepção do 
ensino centrado no professor, transmissor do conhecimento, e à adoção de uma 
concepção do ensino apoiado no processo de produção conjunta do conhecimento 
com participação ativa do aluno. Por isso, a produção didática para EaD requer que 
se observem especificidades, tais como: a autonomia no processo de aprendizagem, 
o contexto de ensino/aprendizagem, a interatividade entre os interlocutores, e o 
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dialogismo textual e a conjugação de diversos dispositivos e ferramentas de 
informação e comunicação que podem ser utilizados com fins educacionais. Tais 
características afetam diretamente a produção do material didático que deve guiar-se 
por tais preceitos e ser realizada não mais isoladamente no gabinete do professor, 
mas em conjunto. Segundo os Referenciais de qualidade para educação superior a 
distância (2007), 
 

Cabe observar que somente a experiência com cursos presenciais não é suficiente para 

assegurar a qualidade da produção de materiais adequados para a educação a distância. 

A produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, 

videoconferências, CD-Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros, para 

uso a distância, atende a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo 

e controle de tempo. Para atingir estes objetivos, é necessário que os docentes 

responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma equipe 

multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em desenho instrucional, 

diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros (BRASIL, 

2007, p.13)  

Assim, o processo de produção de materiais didáticos ganha contornos 
diferenciados e complexidade quando é feito para a modalidade de educação a 
distância. A iniciativa da criação do Laboratório de Criação de Materiais Didáticos para 
a EaD pelo Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG vai ao encontro da 
necessidade de proporcionar ao professor-autor a possibilidade de participar 
ativamente desse processo, de forma a gerar um produto final que atenda aos ideais 
de qualidade almejados para a educação pública. O relato que ora realizamos destaca 
aspectos do planejamento, do desenvolvimento e da implementação dessa 
experiência de capacitação. 
 

Criação e descrição do Laboratório  

O CAED possui uma equipe pedagógica composta por assessor pedagógico, revisor, 
pedagogo, designer instrucional, tutores, professores. Junto a essa equipe, atuam a 
equipe de design, a equipe de produção audiovisual e a equipe de tecnologia de 
informação. As demandas por produção didática assumem configurações que são 
definidas em reuniões entre as equipes e os solicitantes nas quais são consideradas 
as especificidades da demanda e do público-alvo. A oferta de apoio pedagógico em 
tais condições, porém, é fruto de um processo que vem sendo desenvolvido pelo 
centro ao longo dos últimos anos. No início das atividades, os processos de produção 
didática aconteciam da seguinte maneira: 
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Figura 01 – Processo de produção antes de 2013 

 

O solicitante entregava o material “pronto” e este era encaminhado para revisão 
linguística, diagramado, conferido pelo autor e editado. As etapas dois e três eram 
terceirizadas e não havia qualquer intervenção pedagógica sobre o material. Por isso, 
o material possuía acentuado caráter científico, assemelhando-se às produções 
acadêmicas, e distanciado das produções desejadas para EaD, de acordo com os 
Referenciais de Qualidade, publicados pelo MEC, que recomendavam às produções: 

considerar a capacidade leitora dos alunos; favorecer a utilização de elementos 

imagéticos; mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, fazendo uso de casos e 

exemplos do cotidiano; utilizar elementos motivacionais; apresentar os objetivos de 

aprendizagem de cada bloco temático; utilizar uma linguagem amigável, clara e 

concisa, em tom de conversação; apresentar elementos de humor; inserir elementos 

de identidade visual, servindo para orientar a produção de todo o conjunto de material 

(BRASIL, 2007 apud Albuquerque e Silva, 2015) 

A partir de 2011, porém, com o crescimento da equipe da Assessoria 
Pedagógica, foi iniciado atendimento com viés pedagógico das demandas. Esse 
trabalho mostrou a necessidade da oferta de capacitação aos autores de textos 
didáticos para que aproximassem os materiais das orientações teóricas e 
institucionais existentes para a EaD. O processo de produção didática foi sendo 
alterado, então, paulatinamente e todas as etapas passaram a ser realizadas 
internamente, por servidores ou profissionais contratados, e com suporte do centro 
desde sua concepção. O autor também passou a receber orientação na produção 
recursos audiovisuais e na utilização de recursos telemáticos. A partir dessas 
necessidades, o trabalho pedagógico do CAED foi reconfigurado e várias ações foram 
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planejadas, dentre elas a criação do Laboratório de Criação de Materiais Didáticos 
para EaD (LCMD): curso elaborado pela assessoria e implantado em 2013 com o 
objetivo de capacitar o professor para produção de material didático segundo 
orientações teóricas e institucionais da modalidade. O processo de produção didática, 
a partir da oferta do LCMD, assumiu a seguinte configuração: 

Figura 02 – Processo de produção após 2013. 

 

Durante a capacitação de 60 horas, o autor tem acesso às teorias e às 
concepções que envolvem a produção didática para EaD e compreende como 
funciona o processo de produção no centro. O suporte pedagógico acompanha o autor 
durante o processo. Em paralelo à produção do material impresso, ocorrem a 
elaboração dos recursos audiovisuais e a implementação do curso do ambiente virtual 
de aprendizagem. O LCMD passou a compor o processo da produção didática e seus 
parâmetros são aplicados à produção pedagógica de todos os materiais elaborados 
com apoio do CAED.  

As concepções do curso podem ser reunidas em quatro temas: papel do 
professor, perfil do estudante e metodologia, material didático e aprendizagem 
autônoma e a produção do material didático em trabalho de equipe. Em relação ao 
papel do professor e perfil do estudante e metodologia, o LCMD destaca a 
necessidade da produção de um material diferenciado, que prime pela mediação e o 
dialogismo, e que atenda às especificidades do público da modalidade, sem perder o 
viés científico.  

O perfil predominante entre os estudantes da EaD impõe o planejamento de cursos 

para a modalidade que leve em conta as particularidades do processo de aprendizagem 

dos adultos (princípios andragógicos) e as restrições associadas ao seu cotidiano. 

(ARRUDA, ARRUDA, SILVEIRA, 2013, p.19).  

O curso ressalta também a necessidade de que o professor fomente a 
aprendizagem autônoma por meio do seu material.  

Na EaD, a impossibilidade de esclarecer dúvidas, apresentar exemplos ou criar 

atividades de aprendizagem a partir de situações surgidas em sala de aula, exige a 

criação de materiais que estimulem a autonomia dos estudantes. (ARRUDA, 

ARRUDA, SILVEIRA, 2013, p.20).  

Por fim, o curso apresenta a noção, compartilhada por Barbosa e Sobral (2012), 
de que o trabalho de produção didática na EaD é um trabalho colaborativo realizado 
em equipe. “Além dos professores, o processo de elaboração de materiais didáticos 
para EaD envolve outros profissionais. ” (ARRUDA, ARRUDA, SILVEIRA, 2013, 
p.22)   

Cada etapa do trabalho de produção seguirá, portanto, os princípios 
apresentados acima. Já a linguagem deverá primar pela clareza, dialogismo, 
interatividade e informatividade, conforme excerto abaixo. 
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O material produzido deve apresentar as informações de forma clara e dialógica, 

convidando os estudantes à leitura reflexiva, à interação nos ambientes virtuais e à 

participação nas atividades propostas, sem que isso signifique sacrificar o rigor e a 

precisão próprios da área específica do conhecimento a ser tratada. (ARRUDA, 

ARRUDA, SILVEIRA, 2013, p.9) 

As interações entre os profissionais envolvidos e o autor no processo de criação 
do material são realizadas por meio de um espaço exclusivo no ambiente virtual de 
aprendizagem do CAED. Ao final do processo de produção didática, iniciado no 
LCMD, são gerados, conforme demanda do professor, os seguintes produtos: 

 

Materiais Didáticos Produzidos pelo CAED 

Guia didático impresso ou virtual (PDF) 

Videoaulas 

Animações 

Podcasts 

Webconferências no formato webcast ou webnário 

Ambiente Virtual de Aprendizagem personalizado 

Quadro 1 – Materiais didáticos produzidos pelo CAED. 
 

Análise dos dados 2013 a 2015  

Já foram realizadas cinco ofertas do LCMD, entre julho de 2013 e março de 2015, com 
a capacitação de 54 (cinquenta e quatro) professores da UFMG. Na primeira oferta, 
foram oferecidas 20 vagas, tendo como público prioritário os professores conteudistas 
e formadores efetivos da UAB/UFMG com demandas para produção e/ou revisão de 
materiais didáticos para a EaD. Nesta primeira oferta, cinco professores concluíram o 
laboratório e estão com seus guias didáticos e vídeos em processo de revisão, 
editoração e conclusão. Atualmente, os professores têm recebido orientações e 
acompanhamento da equipe CAED para a implantação dos materiais didáticos de 
suas disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem. 

Os materiais didáticos da primeira oferta versam sobre as áreas da Geografia, 
da Administração, da Pedagogia, da Química e Sociologia. Exemplos de materiais 
didáticos produzidos pelo CAED na primeira oferta, podem ser observados a seguir. 

Na segunda oferta, foram oferecidas 8 vagas, tendo como público prioritário os 
professores autores de materiais didáticos para a UAB/UFMG responsáveis pela 
produção ou reformulação de materiais didáticos para a EaD. Nessa oferta, a partir 
dos resultados de evasão da primeira oferta, foi-nos possível observar que a presença 
de cursistas que atuavam como professores formadores não trouxe resultados 
significativos, uma vez que o fato desses professores não estarem à frente da oferta 
de uma disciplina fez com que o foco do laboratório no desenvolvimento de material 
didático não fosse materializado com esse público. 

No intuito de ajudar os professores a desenvolverem o seu material, 
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procuramos aumentar o tempo de desenvolvimento do laboratório, que antes era dois 
meses para quatro meses.  

A partir dessa modificação, ampliamos o número de vagas da segunda oferta, 
anteriormente definidas em oito e chegamos a 30 vagas voltadas para o atendimento 
de professores da UFMG. Desse montante, 17 concluíram o laboratório, ou seja, 
finalizaram as atividades referentes à elaboração da primeira unidade da disciplina 
sob responsabilidade do professor cursista. Desse total de cursistas, 11 deram 
continuidade à produção completa de seu material didático e atualmente possuem 
materiais impressos e audiovisual em fase final de editoração e conclusão. A próxima 
etapa do trabalho consistirá, conforme dito anteriormente, na implantação da disciplina 
no ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  As disciplinas dessa oferta versam 
sobre as áreas da Educação, Saúde, Administração, Engenharia.  

A terceira oferta tratou de uma demanda interna do CAED/UFMG, para atender 
ao curso de aperfeiçoamento ofertado no âmbito do Plano Anual de Capacitação 
Continuada (PACC) cujo objetivo é a Formação Técnico-Pedagógica de Professores, 
Gestores e Técnicos de Educação a Distância que trabalham com cursos do sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) ofertados da UFMG. 

O PACC/UFMG contou com uma carga-horária total de 270 (duzentos e 
setenta) horas, divididas em três perfis de 90 horas cada (Pedagógico, Gerencial e 
Tecnológico). Cada perfil era composto por três disciplinas de 30 (trinta) horas, o que 
se configurou na oferta de nove vagas voltadas para a formação dos professores 
autores que foram selecionados pelo CAED exclusivamente para o desenvolvimento 
dessas disciplinas. 

Dois profissionais selecionados foram substituídos, em função de desistência 
por motivos pessoais e profissionais. Do total de profissionais que iniciaram o curso, 
todos finalizaram tanto a carga horária do laboratório quanto os materiais didáticos 
impressos e audiovisuais, que se encontram atualmente em processo de revisão, 
editoração e conclusão.  

Na quarta e quinta ofertas do laboratório, iniciadas em Setembro de 2014 a 
Fevereiro de 2015, foram abertas 32 vagas no total. Devido à grande demanda, 
decidiu-se por iniciar duas turmas com 30 alunos cada, voltadas para um público 
prioritário de professores autores de materiais didáticos para a UAB/UFMG 
responsáveis pela produção ou reformulação de materiais didáticos para a EaD, mas 
também aberta a um público amplo de professores interessados em produzir materiais 
didáticos para a EaD nos cursos da UFMG. O curso encerrado no mês de fevereiro 
contou com o mês de dezembro como recesso para ajustes de pendências. Ao término 
das ofertas quatro e cinco, 23 professores concluíram o laboratório e encontram-se 
em processo de desenvolvimento de suas disciplinas, tanto no âmbito da produção de 
material impresso quanto audiovisual. 

Como resultado de todas as ofertas, o CAED conta atualmente com mais de 20 
disciplinas finalizadas, com materiais impressos e audiovisual. Além disso, a sexta 
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oferta está em processo de desenvolvimento com uma grande demanda pelos 
professores da universidade. Além disso, outras ofertas estão previstas conforme a 
demanda de produção de materiais didáticos dos diversos cursos a distância da 
UFMG. 

Principais obstáculos e medidas tomadas para superá-los 

Conforme descrito acima, o curso foi projetado para ter uma duração de dois meses 
com um total de 60 horas. Nesse formato, considerava-se a disponibilidade de 90 
minutos diários de acesso ao ambiente por parte do cursista. Já na primeira oferta, 
observou-se que a disponibilidade de tempo de dedicação por parte do cursista 
prevista não era compatível com a realidade. Após essa constatação, o prazo de 
duração do curso foi readequado para quatro meses, considerando uma dedicação 
diária de 45 minutos.  

No sentido de adequar o processo de criação do material à real disponibilidade 
do professor, foi criada uma agenda de atividades e em alguns casos, houve uma 
dilatação dos prazos para entrega das atividades. Os participantes do curso são 
professores universitários envolvidos com projetos de pesquisa e outras atividades de 
aperfeiçoamento, além das aulas na graduação e nas pós-graduação. Com o 
propósito de amenizar os problemas relacionados ao tempo dedicado aos estudos, a 
coordenação do curso optou por ampliar a carga horária. 

A dificuldade para transcrever os conceitos na forma recomendada pelos 
referenciais para EaD, é outro fator que ficou evidente no decorrer da oferta. Adequar 
a linguagem científica das produções acadêmicas para a linguagem dialógica da EaD, 
na qual o estudante tem maior participação na construção do conhecimento, foi um 
desafio a mais para alguns professores neste processo de produção do material 
didático. Em alguns casos, ficou evidente que o professor acreditava que bastava 
fazer uma adaptação do texto científico. Nesse sentido, o LCMD foi uma oportunidade 
para o cursista conhecer as teorias da EaD relacionadas à produção didática. Mesmo 
para aqueles que já possuíam algum material impresso em formato de apostilas, a 
adaptação deste material foi uma barreira a ser transposta. 

Sabemos que, em geral, o papel do professor quanto ao material didático não deve se 

limitar à seleção e utilização de recursos provenientes da produção acadêmica de sua 

área. De toda maneira, no caso da EaD, especialmente, o professor é responsável 

também pela produção de um livro-texto e de materiais auxiliares a serem utilizados 

na oferta do curso. Como autor, ele deve estar atento para a linguagem própria da 

modalidade, que não possui as mesmas características dos artigos científicos, teses e 

dissertações com as quais está acostumado. Sem perder o foco na discussão 

acadêmica, é preciso que o professor reconheça a necessidade de tratar de forma 

diferenciada os conteúdos específicos de sua área do conhecimento. (ARRUDA; 

ARRUDA; SILVEIRA, 2013, p.15) 

Em alguns casos, os professores precisaram repensar suas práticas em sala 
de aula, uma vez que vídeos, imagens e textos citados como exemplo nas aulas 
expositivas presenciais, não puderam ser utilizados na construção do material didático 
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impresso, nem disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem em função das 
questões relacionadas a direitos autorais. 

Para solucionar esse problema, no decorrer do curso, o cursista recebe 
orientações e auxílio da equipe multidisciplinar do CAED para a produção de recursos 
como vídeos, animações, imagens e ilustrações. Se optar por utilizar recursos que 
não sejam de autoria própria, o autor é orientado a utilizar filtros nos instrumentos de 
pesquisa, preferencialmente a partir dos padrões estabelecidos pela licença Creative 
Commons. 

As dificuldades do ponto de vista da produção de recursos audiovisuais 
surgidas durante o curso estavam relacionadas ao desconhecimento do processo de 
produção por parte dos cursistas. Havia receio e pouca reflexão acerca das 
possibilidades do emprego dos recursos audiovisuais e hipermidiáticos na produção 
dos cursos. O recurso audiovisual vem para complementar o processo de 
ensino/aprendizagem apresentando conceitos e realidade de forma que o material 
impresso não consegue.  

O vídeo explora também e, basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as 

situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais (próximo-distante, 

alto-baixo, direita esquerda, grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). Desenvolve 

um ver entrecortado - com múltiplos recortes da realidade -através dos planos- e 

muitos ritmos visuais: imagens estáticas e dinâmicas, câmera fixa ou em movimento, 

uma ou várias câmeras, personagens quietos ou movendo-se, imagens ao vivo, 

gravadas ou criadas no computador. Um ver que está situado no presente, mas que o 

interliga não linearmente com o passado e com o futuro. O ver está, na maior parte 

das vezes, apoiando o falar, o narrar, o contar estórias. A fala aproxima o vídeo do 

cotidiano, de como as pessoas se comunicam habitualmente. Os diálogos expressam 

a fala coloquial, enquanto o narrador (normalmente em off) "costura" as cenas, as 

outras falas, dentro da norma culta, orientando a significação do conjunto. A narração 

falada ancora todo o processo de significação. (MORAN, 1995, p.1) 

Os professores foram orientados a utilizar tais recursos de forma a conjugá-los 
com o material impresso. Procurando primeiro entre os recursos já disponíveis em 
repositórios e, na inexistência desses, partindo para a produção de um material 
próprio. A produção audiovisual foi organizada de forma a iniciar junto com o 
planejamento da disciplina, com a previsão dos recursos que seriam elaborados. 
Dessa forma, além de ter uma visão geral do processo e das atividades de toda a 
equipe, o professor fica responsável por planejar e produzir o roteiro literário 
(pedagógico) do recurso com apoio do assessor pedagógico e por escolher imagens 
e áudios disponíveis com licença de reutilização. A partir deste roteiro pedagógico, é 
construído o roteiro técnico e realizadas a gravação e a edição do material. 

Perspectivas e desafios futuros  

O crescente interesse pela educação a distância resultou no aumento da demanda 
por vagas no LCMD. Como consequência, o principal desafio é prover o aumento da 
oferta de vagas no curso mantendo a qualidade. Para isso, são necessárias a 
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ampliação do quadro de funcionários da equipe de apoio e a capacitação continuada 
dos envolvidos. Ações futuras do centro envolvem a ampliação da capacidade de 
atendimento e a criação de cursos complementares para trabalhar aspectos 
específicos da produção e recursos didáticos, como recursos audiovisuais, por 
exemplo. Considerando a perspectiva da ampliação da oferta dos cursos na 
modalidade a distância, a UFMG tem como objetivo capacitar os professores da 
universidade para que estejam aptos a produzir materiais voltados para os cursos na 
EaD. O LCMD é um dos caminhos para essa capacitação. 

Conclusão  

Pelo exposto, não há dúvida que o LCMD é uma iniciativa muito importante não só 
para os professores cursistas, mas para todos os alunos que serão mediados por 
esses profissionais e utilizarão os materiais desenvolvidos. Todas as ofertas que 
foram realizadas estão ligadas à necessidade de desenvolvimento de políticas 
públicas voltadas para a EaD nas instituições públicas de ensino superior, além da 
inserção do sujeito-autor em práticas tecnológicas e midiáticas e, consequentemente, 
ao desenvolvimento da autonomia desse sujeito em relação ao uso dessas 
tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem.  

A equipe de apoio pedagógico do CAED, em trabalho colaborativo, tem ajudado 
o professor a enfrentar os desafios de ser autor; auxiliando-o a construir 
mediações  para a modalidade EaD, as quais envolvem o planejamento e 
desenvolvimento de estratégias, materiais e atividades para essa finalidade, com as 
transposições didáticas apropriadas para a construção de uma educação a distância 
pautada na ideia de interação e conectividade e que possa proporcionar aos alunos a 
compreensão de conceitos e ideias, o desenvolvimento de habilidades e a mudança 
de mentalidades. 
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MÚSICA A DISTÂNCIA DA UnB: UMA 

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO 

¹,², ³ 
 
Resumo – O objetivo deste trabalho é propor uma classificação de objetos de 
aprendizagem (OAs) para o ensino musical na modalidade de Educação a 
Distância (EaD). O trabalho se justifica com base na necessidade de produção e 
classificação de OAs para a o ensino da música  com padrões que facilitem a 
disponibilização destes em repositórios online, pois – segundo os autores deste 
artigo -  não foram encontradas classificações de OAs para o ensino musical 
anteriores a esse trabalho. Ao longo do texto é apresentada uma análise descritiva 
de classificações propostas para OAs em outras áreas de conhecimento, as quais 
foram comparadas e subsidiaram a classificação proposta neste estudo. Após 
análise e comparação, a proposta de Churchill (2007) se mostrou a mais adequada 
do ponto de vista educacional, uma vez que classifica OAs de acordo com suas 
finalidades pedagógicas. Por isso mesmo, esta foi a classificação escolhida para 
adaptação e elaboração da classificação de OAs em Música aqui apresentada. 
Espera-se, com isso, que esta pesquisa possa contribuir para a classificação de 
OAs já existentes bem como na elaboração de novos materiais a serem utilizados 
na Educação Musical a Distância. 

Palavras-chave: Ensino da Música. Educação a Distância. Classificação de 
Objetos de Aprendizagem. 

Abstract – The objective of this work is to propose a classification of learning 
objects (LOs) for music teaching in distance education. The work is justified based 
on the need for production and classification of LOs for music education according 
to standards that facilitate these online repositories, because – according to the 
authors of this manuscript - no previous works of classifications for LOs for music 
education were found. Throughout the text is shown a descriptive analysis of 
proposed classifications for LOs in other areas of knowledge. These classifications 
were compared and supported the one proposed in this study. After analysis and 
comparison, the proposal of Churchill (2007) proved to be the most appropriate 
from an educational point of view, since it classifies LOs according to their 
educational purposes. Therefore, this classification was chosen for adaptation and 
development of LOs classification in music presented here. It is hoped, therefore, 
that this research can contribute to the existing LOs classification as well as the 
development of new materials to be used in Music Distance Education. 

Keywords: Music Learning. Distance education. Learning Object classification. 
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Introdução 
 
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com base em dados publicados pelo 
Ministério da Educação (MEC) - Censo da Educação Superior - em 17 de setembro 
de 2013, informa que “a educação [superior] a distância (EaD) cresceu mais que a 
educação presencial de 2011 a 2012. Em um ano, houve um aumento de 12,2% nas 
matrículas da EaD, enquanto a educação presencial teve um aumento de 3,1%”. 
Esses dados revelam a crescente presença da EaD e, consequentemente, a sua 
maior relevância no sistema educacional atual. Tal crescimento se deve em grande 
parte à facilidade de acesso dos estudantes à internet, facilidade que não se 
restringe ao acesso à plataforma de aprendizagem somente, mas que permeia uma 
série de ferramentas disponíveis na rede aos estudantes e professores. O ensino 
aprendizagem da música também participa desse processo de informatização; Gohn 
(2008) observa que 

Não podemos pensar em educação musical a distância sem pensar na 
relação entre vivência musical e tecnologia. Os adventos tecnológicos 
surgidos nos últimos dez anos não apenas facilitaram as formas pelas quais 
ouvimos música e recebemos informações sobre música, mas modificaram 
essas formas, permitindo situações que antes não eram possíveis. Como 
exemplo, imaginemos um indivíduo em um carro, preso no 
congestionamento de uma grande cidade. Até poucos anos atrás, o tempo 
dentro do veículo poderia ser usado para ouvir um CD ou rádio. Na 
atualidade, é possível ouvir podcasts sobre educação musical, colocando 
nosso personagem em contato com as atividades realizadas por 
professores em outras regiões ou com conferências e debates de 
congressos ocorridos em países distantes. (...) Quando pensamos em 
educação musical a distância, devemos considerar esse cenário de 
facilidades tecnológicas. (p. 3-4). 

 
Inserido nesse contexto, a Universidade de Brasília (UnB) oferece desde o 

ano de 2007 o curso de Licenciatura em Música na modalidade de ensino a 
distância. O funcionamento do curso é viabilizado pela união de diversos fatores, 
dentre os quais estão: o uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 
Moodle; professores pesquisadores que produzem o material didático e alimentam o 
AVA; tutores que dão suporte às atividades de ensino e os polos de apoio presencial 
do curso,  onde são realizadas atividades presenciais do curso, tais como: 
avaliações, estágios supervisionados, atividades de prática laboratorial e defesas de 
trabalho de conclusão de curso. Atualmente nove polos fazem parte do referido 
curso em diferentes estados, são eles: Cruzeiro do Sul – AC; Rio Branco – AC; 
Anápolis – GO; Posse – GO; Buritis – MG; Ipatinga – MG; Primavera do Leste – MT; 
Boa Vista – RR; Porto Nacional – TO. 
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Por se tratar de um curso ofertado na modalidade à distância a partir do uso 
de um AVA, o curso difere-se de um ensino presencial por demandar um uso maior 
de ferramentas tecnológicas e também atribuições docentes diferenciadas. Para a 
promoção de aprendizagens em um ambiente no qual o aluno precisa 
constantemente exercitar sua autonomia e utilizar a flexibilidade de tempo e espaço, 
características inerente a EaD, desenvolvendo atividades  sem a presença física de 
um professor, é necessário que tal ambiente seja o mais autoinstrutivo e interativo 
possível. 

A partir da necessidade de tornar os ambientes virtuais de aprendizagem 
cada vez mais interativos e multimidiáticos visando o seu enriquecimento 
educacional, os OAs adquirem um papel fundamental nos AVAs. Sobre essa 
questão, Behar (2009), observa: 

 

Os Objetos de Aprendizagem podem ser aplicados dentro de um contexto 
educacional desde o mais instrucionista até o mais interacionista [...] a 
diferença é que, do ponto de vista instrucionista, será dada ênfase à 
memorização, ao treinamento, ao reforço. Já dentro de um paradigma 
interacionista, será permitida a construção do conhecimento e a formação 
integral e crítica do aluno. (p. 69). 

 
É nesse sentido que os Objetos de Aprendizagem (OAs) adquirem um papel 

fundamental na Educação a distância (EaD), situando-se entre as principais 
ferramentas disponíveis para essa forma de ensino, pois utilizados de maneira 
individualizada ou combinada possibilitam o ensino e a aprendizagem à distância. 
De maneira geral, podemos afirmar que OAs podem ser “qualquer material, como, 
por exemplo, textos, animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas web de forma 
isolada ou em combinação, com fins educacionais” (BEHAR, 2009, p.?). 

No entanto, a multiplicidade de OAs pode se constituir em um grande desafio 
no momento em que professores irão elaborar planejamentos de ensino para EaD. 
Segundo Battistella et.al. (2009), é imperativo que se realiza uma classificação para 
OAs visto que há muitas ferramentas disponíveis com as mais diversas 
classificações. Tal classificação, segundo os supracitados autores, visa ser a que 
melhor se adapta aos usuários, ou seja, aos estudantes. Na área de música – após 
pesquisa prévia realizada pelos autores deste artigo -  não há uma classificação 
para OAs específicos para o ensino da Música o que evidencia, portanto, a 
necessidade deste trabalho, realizado a partir de propostas de classificação de OAs 
de outras áreas de conhecimento. O uso dessa classificação poderá facilitar o 
acesso e a disponibilização em repositórios de OAs para pessoas interessadas no 
ensino aprendizagem da música por meio de recursos tecnológicos em ambientes 
online. 

 

Metodologia 
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Para a realização desta proposta de classificação, foram analisados OAs utilizados 
nas disciplinas de Percepção e Estruturação Musical (PEM) 1, 2, 3 e 4 em turmas do 
curso de Licenciatura em Música a Distância da Universidade de Brasília (UnB), nas 
ofertas realizadas do segundo semestre de 2013 ao segundo semestre de 2014. 
Estas disciplinas foram escolhidas devido ao fato de que, em uma análise inicial, as 
referidas disciplinas apresentaram um conteúdo extenso com potencial para a 
utilização de OAs. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento de classificações de OAs 
existentes para o ensino da música, no qual foi verificado a inexistência de trabalhos 
voltados para classificação deste tipo de OAs. Em seguida, a pesquisa passou a 
investigar classificações de OAs em outras áreas de conhecimento, dentre as quais 
a classificação de Churchill (2007) se apresentou como a mais alinhada ao ensino 
aprendizagem em EaD, uma vez que esta é baseada em objetivos educacionais 
específicos. 

 

Classificações de Objetos de Aprendizagem 
 
O levantamento de classificações de objetos de aprendizagem encontrou pelo 
menos três formas de classificação: Churchill (2007), Flôres e Tarouco (2008) e 
Battistella (2009). A seguir são apresentadas estas classificações de maneira 
esquemática, visando fazer um apanhado geral de como estas foram elaboradas. 

A classificação de Battistella e colaboradores (2009) traz uma diversidade de 
tecnologias classificadas em dois principais grupos – Interativo e Não interativo, 
além de uma classificação educacional. Segue abaixo no Quadro 1 o esquema 
desta classificação: 
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Nível Tipo Tecnologia 
 

Não-Interativo                    
(objetos de 

aprendizagem 
com conteúdo 

estático) 

Texto                                                     
(texto estático, com imagens ou 

não) 

Texto Puro 
Páginas Web 

Hipertexto 

Multimídia                                   
(Conteúdo que utiliza recursos de 

vídeo ou som) 

Flash 
Applet 
Áudio 
Vídeo 

 
 
 
 

Interativo                                
(necessitam do 
input do usuário 

para serem 
utilizados) 

Explorativo                                    
(permitem alterar o estado do 

objeto para obter novas saídas e 
informações) 

Mapas Conceituais 
Gráficos de 
Transição 

Programação 

Avaliativo                                     
(fornecem um feedback sobre a 

aprendizagem do usuário) 

Questionário 
Contagem do 

Tempo de 
Aprendizagem 

Colaborativo                                      
(vários usuários podem interagir 

com o objeto ao mesmo 
tempo) 

Quadro Negro 
Wiki 

Fórum 
 
 
 

Classificação 
Educacional 

Tutoriais 
Programação 

Processador de texto ou simplesmente aplicativos 
Uso de multimídia e internet 

Desenvolvimento de multimídia e internet 
Simulação e Modelagem 

Jogos 

Quadro 1 – Modelo de Classificação de OAs. Fonte: BATTISTELLA et al., 2009. 
 
Percebe-se nesta classificação uma ênfase na tecnologia utilizada, tornando-

a mais próxima de uma classificação de suporte tecnológico do que propriamente 
educacional. 

A classificação de Flôres e Tarouco (2008 apud Wiley, 2000), apresentada no 
Quadro 2, abarca algumas características educacionais, mas ainda predomina a 
ênfase na tecnologia utilizada, pois o principal enfoque é mais matemático do que 
educacional, baseando-se em parâmetros tecnológicos que se agrupam em 
diferentes níveis de complexidade. 
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Tipo Característica 
 
 

Fundamental 

É um recurso digital individual. O objeto de aprendizagem do 
tipo fundamental deve ser projetado em função do maior 
número de contextos possíveis. Deve consistir em um 
elemento individual de um único tipo de meio. São exemplos 
de objeto de aprendizagem fundamental: uma imagem 
escaneada da imagem da Mona Lisa; um texto; uma citação. 

 
 
 
 

Combinado-Inédito 

É caracterizado por um pequeno número de recursos digitais 
combinados. Os objetos de aprendizagem combinado-inéditos 
devem ter uma única finalidade, isto é, devem fornecer a 
instrução ou a prática. Eles devem ser projetados para 
apresentar uma informação inteira (única) ou parte de 
informação autônoma, e devem ser restritos à combinação de 
dois a quatro elementos, pois combinar um número maior vai 
contra o princípio da reutilização. 

 
 

Combinado-
Modificável 

É caracterizado por um número maior de recursos digitais 
combinados. Eles freqüentemente combinam a instrução e a 
prática – fornecendo e relacionando combinações e objetos do 
tipo fundamental em ordem para criar a 
sequência lógica e instrutiva completa.  

 
 
 

Gerador-
Apresentação 

É caracterizado pela lógica e estrutura para combinar ou gerar 
e combinar objetos de aprendizagem de nível baixo 
(fundamental e combinado-inédito) para criar apresentações 
para o uso em instrução, em prática e em ensaios. Eles têm a 
reusabilidade intra-contextual elevada, isto é, eles podem ser 
usados repetidamente em contextos semelhantes. Mas a 
reusabilitade inter-contextual é relativamente baixa (o uso do 
conteúdo fica restrito ao contexto em que foi projetado). 

 
 
 
 

Gerador-Instrução 

É caracterizado pela lógica e estrutura para combinar objetos 
de aprendizagem (fundamental e combinado-inédito) e avaliar 
as interações do estudante com essas combinações, criadas 
para suportar as estratégias do sumário instrutivo (como 
exemplo, lembrar e executar uma série das etapas). Um 
exemplo deste tipo de objeto é um ambiente de aprendizagem 
baseado na teoria instrutiva da transação de Merrill (1999). 
Por exemplo, toda transação das interações que deve ocorrer 
para que um estudante consiga atingir um determinado tipo de 
aprendizagem. 

Quadro 2 – Modelo de Classificação de OAs. Fonte: FLÔRES, TAROUCO, 2008. 
 
A classificação apresentada no Quadro 3, é a proposta por Churchill (2007), 

diferentemente das outras apresentadas anteriormente, contempla mais diretamente 
objetivos educacionais. Pensada para classificar OAs em matemática, a clasificação, 
exemplificada abaixo para o ensino da geometria, se apresenta da seguinte forma: 
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Tipo de OA Explicação Exemplo 
 

Objeto de 
Apresentação 

Instrução direta e recursos 
de apresentação com 
intenção de transmitir um 
assunto específico 

Uma apresentação ou instrução 
abordando a classificação de 
triângulos 

 
 

Objeto de 
Prática 

Exercício e prática com 
feedback. Jogo educacional 
ou representação que 
permita prática e 
aprendizado de certos 
procedimentos 

Questão exigindo que o aluno 
utilize uma representação de um 
transferidor para medir ângulos e 
responda a uma questão 
relacionada à razão entre a base e 
à altura de um triângulo-retângulo 

 
Objeto de 
Simulação 

Representação de um 
sistema ou processo real 

Simulação de um compasso 
permitindo ao estudante desenhar 
uma forma geométrica (ex.: 
triângulo equilátero) 

 
 
 

 
Modelo 

Conceitual 

Representação de um 
conceito-chave ou conceitos 
relacionados ao assunto 

Representação que permite a 
manipulação dos parâmetros de um 
triângulo que, ao sofrer mudanças, 
mostraria alteração nas suas 
modalidades, como a sua 
representação visual, valores 
numéricos dos tamanhos dos seus 
ângulos e lados e um diagrama 
mostrando mudanças na relação 
entre ângulos e lados 

 
 
 

 
Objeto de 

Informação 

Mostra de informação 
organizada e representada 
com modalidades 

Representação visual (figura, 
imagem 3D, animação, etc) que 
permite ao estudante clicar 
(escolher) ângulos ou lados de um 
triângulo e, baseado na escolha, 
obter informações, tais como: tipo 
do triângulo ilustrado, uma figura 
mostrando a forma na vida real e 
uma pequena descrição de suas 
propriedades 

 
 

 
Representação 

Contextual 

Dados mostrados da forma 
como representam cenários 
autênticos 

Representação mostrando 
exemplos de um triângulo na vida 
real (ex.: o telhado de um prédio) e 
permitindo ao estudante utilizar a 
representação de uma ferramenta 
(ex.: fita métrica) para coletar dados 
das dimensões desses triângulos. 

Quadro 3 – Classificação de Objetos de Aprendizagem. Fonte: CHURCHILL, 2007 
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Entre as classificações de OAs investigadas, avalia-se que a que mais facilita 

o planejamento de ensino e, portanto, mais próxima do contexto educacional, é a 
classificação pensada por Churchill (2007), uma vez que na escolha de tais objetos 
segundo esta classificação, segue implícita a necessidade educacional a ser 
suprida. 

 

Proposta de Classificação de OAs em Música 
 

Com base na análise das classificações listadas anteriormente, a classificação de 
Churchill (2007) foi selecionada para subsidiar a proposta de classificação aqui 
apresentada para os OAs referentes às disciplinas “Percepção e Estruturação 
Musical 1, 2, 3 e 4”. Segue abaixo a referida proposta para classificação de objetos 
de aprendizagem em Música com foco no estudo de percepção musical. É proposto, 
portanto, um exemplo de atividade para cada tipo de objeto de aprendizagem 
(Quadro 4). 
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Tipo de OA Explicação Exemplo 

Objeto de 
Apresentação 

Instrução direta e recursos de 
apresentação com intenção de 
transmitir um assunto 
específico 

Uma apresentação ou instrução 
abordando a escala maior 

Objeto de Prática 

Exercício e prática com 
feedback. Jogo educacional ou 
representação que permita 
prática e aprendizado de certos 
procedimentos 

Questão exigindo que o aluno 
utilize uma representação de uma 
pauta para construir a escala 
maior em diversas tonalidades 

Objeto de 
Simulação 

Representação de um sistema 
ou processo real 

Simulação de uma banda de 
música, orquestra ou grupo 
tocando. O estudante pode 
escolher qual instrumento 
colocar/retirar para ouvir o 
resultado. 

Modelo 
Conceitual 

Representação de um conceito-
chave ou conceitos 
relacionados ao assunto 

A partir do conhecimento de 
modos gregos e de uma melodia 
dada em uma pauta, o estudante 
pode alterar o modo em que a 
melodia está, selecionando, por 
exemplo, entre jônio, dórico, 
frígio, lídio, mixolídio, eólio e 
lócrio. Após a seleção, o 
estudante verá a alteração 
ocorrer na partitura e poderá 
ouvir o resultado. 

Objeto de 
Informação 

Mostra de informação 
organizada e representada com 
modalidades 

Representação digital de uma 
partitura "clicável". O aluno 
escolhe que parte da partitura 
deseja ouvir (ou obter 
informação) e clica. Pode ser, por 
exemplo, uma informação 
harmônica ou sobre de onde 
deriva a melodia utilizada no 
trecho 

Representação 
Contextual 

Dados mostrados da forma 
como representam cenários 
autênticos 

Representação digital de uma 
partitura com uma música real 
tocando. O aluno pode obter 
informações da música (ou 
trechos dela) com relação à 
harmonia e escalas utilizadas na 
melodia 

Quadro 5 – Proposta de Classificação de Objetos de Aprendizagem em Música 
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Considerações Finais 
 

Cursos de graduação a distância - como o de Licenciatura em Música oferecido pela 
UnB, são possíveis em consequência da disseminação do uso de tecnologias que se 
tornaram populares nos útimos anos, tais como: computadores pessoais, softwares 
e conexão com a internet. Dentro do universo virtual de possbilidades que essas 
tecnologias permitem, algumas ferramentas podem ser selecionadas para fazerem 
parte de um programa qualquer de curso a distância, seja ele de Música ou de 
qualquer outra área, reservadas as suas peculiaridades, cabendo, portanto, ao 
professor selecionar adequadamente os recursos tecnológicos para o ensino. 

Segundo Gagné (1965 apud Nascimento, 2007)  para cada tipo de habilidade 
e natureza de conteúdo, há um tipo adequado de estratégia pedagógica; tal como no 
ensino presencial, essa observação também é válida para o ensino a distância, no 
qual os OAs adquirem especial importância nas estratégias de ensino 
aprendizagem. De acordo com Nascimento (2007): 

 

o planejamento de atividades de materiais educacionais tem impacto no que 
os alunos aprendem e nos conceitos que eles desenvolvem ou não. Isso 
implica a necessidade dos autores de objetos de aprendizagem 
identificarem quais os conhecimentos, as habilidades e atitudes que devem 
ser desenvolvidas nos alunos ao fazerem o design pedagógico de uma 
atividade (NASCIMENTO, 2007, p. 138). 

 
Alinhado a esse pensamento, o foco deste trabalho foi apresentar uma 

proposta de classificação para Objetos de Aprendizagem em Música baseada em 
uma perspectiva educacional dos OAs, surgida da motivação de se ter uma 
classificação de Objetos de Aprendizagem em Música adequada para catalogação e 
disponibilização em repositórios de maneira prática e eficaz, além de promover seu 
uso e reuso pelos profissionais da educação, alunos e demais interessados. Além 
disso, espera-se contribuir para que materiais sejam produzidos de maneira 
padronizada e eficaz ao facilitar a comunicação entre desenvolvedores de OAs e 
usuários. 
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