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APRESENTAÇÃO 

 

A Associação Universidade em Rede (UniRede), constituída por instituições públicas de 

ensino superior, promoveu, em conjunto com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

através do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), o XVI Congresso Brasileiro 

de Ensino Superior a Distância (ESUD) e o V Congresso Internacional de Educação 

Superior a Distância (CIESUD), que acontecem na cidade de Teresina/PI, no período de 

26 a 29 de novembro de 2019, tendo como tema “Responsabilidades e Desafios para a 

consolidação da EaD”. 

A abordagem temática teve como premissa básica discutir sobre as responsabilidades e 

os desafios da EaD no país, com vistas à sua consolidação e melhoria da qualidade do 

ensino, utilizando o diálogo com estudantes, professores, pesquisadores nacionais e 

internacionais, a partir de estudos e pesquisas, e vivência do processo de ensino-

aprendizagem, numa proposta dos seguintes eixos de discussão (trilhas temáticas): a) 

Políticas Públicas, Institucionalização e Gestão Administrativa e Financeira da EaD; b) 

Currículo e Formação docente; c) Práticas Educativas e Redes de Aprendizagem; d) 

Pesquisa e Extensão; e) Tecnologias: usos e apropriações. 

Com isso, os Congressos (ESUD e CIESUD) configuram-se como eventos motivadores 

e de alta relevância para o campo científico, direcionados ao fortalecimento das políticas 

públicas de educação a distância e do compartilhamento de diferentes e inovadoras 

experiências de construção do ensinar e aprender com o uso das tecnologias digitais, cujo 

processo conduz a marcha do progresso educacional das sociedades contemporâneas. 

Aqui estão organizados, por trilha temática, os 107 artigos (trabalhos completos) e os 38 

relatos de experiência (resumos expandidos) avaliados pelos avaliadores ad hoc e 

aprovados pelo Comitê Científico. 

Acreditamos que as discussões propostas são fundamentais para o bom desenvolvimento 

dos saberes em EaD.  É com orgulho que apresentamos os resultados dos trabalhos que 

intentam contribuir para o avanço das discussões em torno dos problemas, possibilidades 

e desafios da Educação, especialmente, da Educação a Distância. Este exemplar 

representa o trabalho de instituições públicas e privadas de ensino superior, atuantes em 

educação a distância, cujo intuito é impulsionar e apoiar políticas educacionais, visando 

à melhoria da educação a distância no cenário global. 

 

Comitê Científico 

Comissão Organizadora 

Teresina-PI, 02 de dezembro de 2019 

 

 

  

Sessão de pôsteres 

Sessão de apresentação oral 
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TRILHA TEMÁTICA I - POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUCIONALIZAÇÃO, 

GESTÃO E FINANCIAMENTO 

Reúne os trabalhos que abordaram temas como Políticas públicas: estratégias, 

formulação, implantação e avaliação; Políticas afirmativas, gestão democrática e acesso 

à EaD; Institucionalização de modelos educativos; Fundamentos, tipologias e processos 

de gestão institucional, pedagógica e tecnológica; e Gestão de pessoas, finanças, 

orçamentos e marketing no âmbito das instituições.  
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TRILHA TEMÁTICA III – PRÁTICAS EDUCATIVAS E REDES DE 

APRENDIZAGEM 

Aqui estão reunidos os trabalhos que abordam questões envolvendo práticas pedagógicas: 

metodologias e intervenções no processo ensino-aprendizagem; práticas inclusivas e 

acessibilidade; e relação educador-educando e mediação pedagógica. 

 

15

 

ARTIGOS COMPLETOS Pág. 

Infográficos e a comunicação visual no processo de ensino e aprendizagem em um 
curso de graduação na modalidade a distância 
Francisco Wagner de Sousa Paula (Tutor UAB-UECE), Lydia Dayanne Maia Pantoja 
(UECE) e Germana Costa Paixão (UECE) 

572 

A mediação pedagógica de professores e tutores no contexto da EaD: entraves para 
a garantia da aprendizagem 
Ana Bolena de França Silva (UFPI), Rosangela Martins de Oliveira (UFPI) e Larissa 
Araújo Ferreira Aragão (UFPI) 

582 

A construção de disciplinas no ambiente virtual da UAB-UnB: uma análise de 
discursos para uma imagem de si 
Luciana Maria Libório Eulálio (UESPI-UFPI) 

592 

Percepção dos acadêmicos do curso de Pedagogia a distância sobre as mídias no 
cotidiano da educação infantil 
Klalter Bez Fontana (UDESC), Lidnei Ventura (UDESC) e Dulce Márcia Cruz (UFSC) 

605 

O papel do tutor presencial à luz da práxis emancipadora 
Francisco Atualpa Ribeiro Filho (FCP) 

617 

O ensino de Literatura na modalidade a distância: uma experiência do IFRN 
Marília Gonçalves Borges Silveira (IFRN) e João Batista de Morais Neto (IFRN) 

632 

A Política Nacional de Educação Inclusiva e a educação a distância: uma análise do 
AEE no ensino superior 
Júlia Morais de Lima (IFRN), Thalita Cunha Motta (IFRN) e Cláudia Pereira de Lima 
Parente (IFRN) 

648 
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TRILHA TEMÁTICA IV – PESQUISA E EXTENSÃO 

Aqui foram reunidos os trabalhos sobre: a efetivação da extensão na modalidade EaD; a 

pesquisa sobre a modalidade EaD; a pesquisa na EaD a partir de metodologias ativas; e 

relatos de experiência de pesquisa e extensão na modalidade EaD.  
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TRILHA TEMÁTICA V – TECNOLOGIAS: USOS E APROPRIAÇÕES 

 

Nesta trilha, estão os trabalhos que envolveram os temas como midiatização no campo 

educacional; material didático: concepção, produção, adaptação e avaliação; processo de 

inclusão digital e tecnologias assistivas; suporte tecnológico digital e de rede e uso de 

ambientes digitais para aquisição de conhecimento.  
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RESUMO. A proposta deste trabalho consiste em analisar o desenvolvimento do conceito e definição 

da EaD ao longo do tempo, assim como o seu processo de regulamentação e os principais marcos legais 

no Brasil. Para tanto, realiza-se uma revisão bibliográfica, reunindo autores e pesquisadores que se 

dedicam a essa temática conceitual e regulamentadora da EaD, bem como a apresentação e reflexão dos 

documentos oficiais publicados no Brasil. Aliar uma reflexão conceitual ao conhecimento sobre a 

legislação vigente, demonstrando como a EaD foi pensada e como é colocada em prática no Brasil, é 

um exercício fundamental para uma visão crítica das políticas públicas dessa modalidade de ensino no 

país, do reconhecimento do seu potencial e também das suas fragilidades.  

Palavras-chave: EaD. Conceito. Regulamentação. Legislação.  

 

 

 

ABSTRACT. The aim of this study is to analyze the development of the concept and definition of EaD 

over time, as well as its regulatory process and the main legal frameworks in Brazil. For this, a 

bibliographic review is done, bringing together authors and researchers who are dedicated to this 

conceptual and regulatory theme of EaD, as well as the presentation and reflection of the official 

documents published in Brazil. Aligning a conceptual reflection to the knowledge on the current 

legislation, demonstrating how the DA was conceived and how it is put into practice in Brazil, is a 

fundamental exercise for a critical view of the public policies of this modality of education in the 

country, the recognition of its potential and also of their fragilities. 

 

Keywords: EaD. Concept. Regulation. Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O momento atual provoca a constante reflexão e atenção sobre o cenário educacional, 

não só no Brasil, mas no mundo, uma vez que a educação é um direito social garantido a todos 

os cidadãos. Dessa forma, o reconhecimento e a luta pela educação para todos, promoveram 

nos últimos anos, a grande expansão e desenvolvimento no atendimento educacional, com as 

mais diversas modalidades de ensino e políticas públicas para sua garantia e qualidade.  

Contudo, a expansão da oferta e do acesso à educação ainda enfrenta alguns desafios. 

Tem-se um caminho à frente a trilhar, a fim de superar os três grandes desafios para a 

universalização do ensino: o acesso, a permanência e a qualidade. No Ensino Superior, observa-

se a expansão do acesso nas últimas décadas com políticas de incentivo, de assistência 

estudantil e ampliação da oferta, em especial com a promoção e difusão da EaD. 

A educação a distância também compartilha desses desafios e tem em sua base o 

propósito de democratização e facilitação do acesso à educação. Ela surge em meio as 

mudanças no campo da educação e se institui como um modo regular de ensino, dispensando a 

ideia inicial de suplementação, de emergência e reafirmando a sua importância para a expansão 

do Ensino Superior e para a formação continuada (BELLONI, 2002). A oferta de cursos em 

EaD vem se ampliando, assim como a sua clientela, e conhecê-la, assim como os seus conceitos 

e marcos legais é essencial para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e dos objetivos 

de formação educacional. 

Nesse sentido, esse artigo se propõe a analisar o desenvolvimento do conceito e 

definição da EaD ao longo do tempo, assim como o processo de institucionalização e 

legalização no Brasil. Essa análise foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, 

reunindo autores e pesquisadores que se dedicam a conceituação da EaD e a investigação dos 

principais marcos legais, bem como a leitura e reflexão dos documentos oficiais publicados no 

Brasil. 

 Essa investigação, permite conhecer o que está além da nomenclatura e dos conceitos 

que circundam a modalidade, visando a superação de preconceitos e o desconhecimento que 

acabam gerando a falta de empatia e reconhecimento da EaD como projeto de educação e 

formação humana. Aliando, assim, a concepção conceitual à legislação vigente no Brasil e o 

percurso legal de institucionalização. Dessa forma, pode-se reconhecer as potencialidades da 

EaD e também apontar as fragilidades existentes, visando, assim, uma reflexão crítica e 

construtiva sobre a modalidade de ensino a distância. 

 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Conceituação e caracterização da EaD: o que está além da nomenclatura? 

 

A EaD vem se expandindo ao longo do tempo em meio às mudanças sociais e 

educacionais do país. Como diz Belloni (2002), a educação a distância surge neste quadro de 

mudanças como mais um modo regular de oferta de ensino, perdendo seu caráter supletivo,  
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paliativo ou emergencial, e assumindo funções de crescente importância, principalmente no 

ensino pós-secundário, seja na formação inicial (Ensino Superior regular), seja na formação 

continuada, cuja demanda tende a crescer de modo exponencial, em virtude da obsolescência 

acelerada da tecnologia e do conhecimento.  

Nessa acelerada evolução das tecnologias e da amplitude que a EaD vem ganhando ao 

longo dos anos, faz-se necessário aprofundar em seu universo, desvendando seus conceitos e 

definições. Nesse sentido, Moore e Kearsley (2007, p. 01) dizem que a ideia básica da educação 

a distância é muito simples: alunos e professores estão em locais diferentes durante todo ou 

grande parte do tempo em que aprendem e ensinam. 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 

diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 

instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais 

e administrativas especiais. (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 02) 

A maioria dos conceitos relacionados à EaD enfatizam a distância física como uma 

condição básica para a existência da modalidade. Também destacam o desenvolvimento das 

tecnologias como primordiais, mas não levam em consideração que muito antes das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), a educação a distância já se instituía pelo 

mundo. A modalidade de ensino a distância está presente no cenário educacional bem antes do 

desenvolvimento das TIC´s, a serviço de uma formação e construção de conhecimento para os 

que não podem acessar o ensino através da educação presencial.  Portanto, está inteiramente 

ligada a um projeto de formação humana que, claro, sofre alterações à medida que é 

influenciada pelas inovações tecnológicas.  Ao anaisar a história da EaD no Brasil, pode-se 

acompanhar esse processo de alterações e também a perseverança da modalidade em colaborar 

com a formação e democratização do Ensino Superior.  

Com essa visão limitada e extrema preocupação com o distanciamento físico e as 

técnicas, deixa-se de lado o que realmente é relevante. Percebe-se, que a crítica a EaD, em 

alguns momentos, encobre a percepção do seu real objetivo e resulta em conceitos rasos que se 

limitam na definição de instrumentos ao invés de aprofundarem no projeto de educação. Isso 

provoca uma reflexão sobre o deslocamento do foco das questões intrínsecas da EaD para 

questões de formalidades técnicas.  No entanto, a atenção precisa ser direcionada para as 

práticas pedagógicas, para o processo de ensino-aprendizagem, para formação de professores e 

tutores para atuar na modalidade e para as políticas públicas compatíveis e alinhadas as 

peculiaridades da EaD. A definição encontrada no Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017 já 

incorpora essa ideia: 

A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos.  

Encontra-se na literatura acadêmica, autores que se dedicam a construir um conceito e 

uma definição para a EaD baseados em suas concepções em relação a essa modalidade e 

também de acordo com o momento histórico em que estão inseridos. De acordo com as 

diferentes definições da EaD ao longo do tempo, de 1967 até 2007, pode-se perceber uma 

permanência na forma de compreender essa modalidade de ensino e algumas modificações, o 

que pode ser visto no quadro abaixo e posteriormente em sua análise. 
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Quadro 01 – Conceitos e definições da EaD, segundo alguns autores da área desde 1967 

Autores Conceitos e definições 

Dohmem  (1967) EaD é uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo onde o aluno instrui-se a 

partir do material de estudo que lhe é apresentado, o acompanhamento e a supervisão do 

sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível 

através da aplicação de meios de comunicação, capazes de vencer longas distâncias. 

Moore (1973) Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos instrucionais onde as 

ações dos professores são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo aquelas 

situações continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a 

comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, 

eletrônicos, mecânicos ou outro. 

Keegan  (1991) Define a Educação a Distância como a separação física entre professor e aluno, que a 

distingue do ensino presencial, comunicação de mão dupla, onde o estudante beneficia-se 

de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via com possibilidade de 

encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. 

Chaves (1999) A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre 

quando o ensinante e o aprendente estão separados (no tempo ou no espaço). Enfatiza-se 

mais a distância no espaço e propõe-se que ela seja contornada através do uso de 

tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, voz e imagens (incluindo 

dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo). 

Litwin (2001) Destaca que esta modalidade não mais se caracteriza pela distância, visto que a 

virtualidade permite encontros cada vez mais efetivos e constantes o que de fato permite 

a educação. O fator que diferencia a EaD da modalidade presencial é a mediatização das 

relações entre docentes e alunos. 

Vargas (2003) EaD é uma modalidade de ensino/aprendizagem que rompe as barreiras do tempo e do 

espaço, promovendo diferentes formas de interação entre alunos e professores. 

Maia e Mattar 

(2007) 

A EaD é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, 

planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação.  

Fonte: elaborada pela autora com base nas leituras de Maia e Mattar (2007), Alves (2011), Laham (2016) 

É interessante analisar o quadro acima e perceber cronologicamente as alterações e 

permanências conceituais que ele apresenta. Iniciando por Dohmen (1967) que enfatiza a forma 

de estudo, o “autoestudo” e a “autossuficiência” do aluno. Ao professor só cabe o 

acompanhamento e a supervisão, através de meios de comunicação de longa distância, desse 

autoaprendizado. O que transparece, é que o docente é dispensado, não participa do processo 

de ensino-aprendizado, ou seja, fornece o material e avalia o “sucesso” do estudante. 

A concepção de docência incutida na definição de Dohmen é uma questão que merece 

ser discutida. Infelizmente, demonstra a desvalorização do professor e dos demais profissionais 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da EaD. O mais frustrante é perceber que essa 

visão permanece até o momento atual, uma vez que a docência na EAD em instituições púbicas 

é regida por editais, o que provoca questionamentos sobre a profissionalização, além da possível 

inferioridade em relação à docência presencial. Por serem selecionados e contratados por 

editais, não são incluídos nas políticas públicas de valorização do magistério e nem nos direitos 

trabalhistas básicos, o que demonstra a precariedade das condições de trabalho que tem se  
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configurado nessa modalidade de ensino no Brasil e que ainda será melhor abordada nessa 

pesquisa.  

Ao tutor também se reserva esse tratamento, ou melhor, a depreciação pode ser 

considerada até maior. Apesar de desempenhar um papel-chave no processo ensino-

aprendizagem, não existe, até o momento, um termo que defina o papel do tutor no trabalho 

com a EaD. Nos dicionários e verbetes, os termos tutor e tutoria aparecem relacionados mais 

diretamente às necessidades e à realidade jurídica que propriamente à atividade educacional 

(BRUST; BOHADANA, 2014). Ao tutor são delegadas funções não só de competências 

administrativas, mas também exigidas habilidades de relacionamento interpessoal e tantas 

outras funções que não estão especificadas nos editais. 

Diante dessas considerações, percebe-se a necessidade de problematizar melhor essas 

questões, discutindo sobre o desenvolvimento pedagógico da EaD, a função docente e de 

tutoria. Sabe-se que professores e tutores desenvolvem funções importantes na EaD e sua 

profissionalização precisa de um melhor delineamento para que possam serem reconhecidos e 

valorizados. Mas, ao invés de suprir essa lacuna, vemos a preocupação exacerbada com técnicas 

e instrumentos. Para a EaD ser reconhecida pelo seu projeto de educação e formação humana, 

faz-se necessário trazer para o campo uma discussão acerca das questões intrínsecas dessa 

modalidade. Como desenvolver esse projeto sem atentar para os sujeitos envolvidos nesse 

processo e na relação construída entre eles? Sem questionar e revisitar as metodologias usadas? 

Sem aprofundar na pedagogia e seus objetivos? 

Essa lacuna persiste e pode-se perceber isso em Moore (1973) que foca na metodologia, 

nas técnicas e métodos instrucionais. Faz questão de reduzir a importância da relação professor-

aluno ao ressaltar que não há sincronia nas ações de ambos, inclusive nos momentos de 

encontro. Apesar de citar a possibilidade de encontro, da presença, fica claro a falta de uma 

relação dialógica, de troca simultânea entre os atores. Traz também, que a comunicação entre 

docentes e discentes deve ser facilitada através de meios de comunicação impressos, 

eletrônicos, mecânicos entre outros, reforçando assim, os meios e os instrumentos em 

detrimento da atividade docente e da proximidade entre os atores da EaD. 

Keegan (1991) já reconhece e incorpora em sua definição a aproximação e a relação 

entre docentes e discentes. Diferente dos dois autores citados acima, estabelece a possibilidade 

de diálogo, de uma relação de mão dupla, de iniciativa e de troca, além da realização de 

encontros presenciais com propósitos didáticos e de socialização. Percebe-se aqui, que a ideia 

de “autossuficiência” do aluno da EaD começa a ser desconstruída, ele tem autonomia sim, mas 

o aprendizado, o conhecimento é efetivado e ressignificado com a presença de outrem. 

Embora reconheça e inclua o docente no processo de ensino-aprendizagem e na relação 

dialógica com o aluno, Keegan (1991) ainda enfatiza o distanciamento físico entre professor-

aluno e ressalta que essa condição de separação distingue a EaD do ensino presencial. Ainda 

assim, é interessante observar que o autor avança na concepção de EaD em relação aos autores 

citados anteriormente, pois apesar de insistir em opor a EaD ao ensino “presencial”, ao mesmo 

tempo, faz questão de trazer elementos dessa educação dita “presencial” para as práticas 

pedagógicas da modalidade a distância. Repensa a lacuna entre as duas modalidades e abre 

espaço para questionar, se não há muito mais semelhanças entre as duas modalidades do que 

realmente diferenças e oposições. 

Não obstante, a ideia de diferenciação entre a educação a “distância” e “presencial”, 

infelizmente, permanece ao longo do tempo e dificulta a articulação e compreensão de ambas. 

As duas modalidades estão entrelaçadas, já que não há educação sem a constante criação e  
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recriação dos modos de presença (e de ausência) e das condições de distância (e de 

aproximação), segundo Valle, 2017. Essa diferenciação está presente nos pensamentos de 

Chaves (1999) que convergem com os de Keegan (1991) ao centralizar a questão do 

distanciamento físico na EaD, adicionando a ele o fator espacial e temporal e a necessidade de 

amenizar essa “distância” através das tecnologias de telecomunicação. Observa-se a tentativa 

de delinear a relação professor-aluno à medida que o tempo avança, mas a concepção de 

distância entre eles ainda é considerada o cerne da modalidade. 

Essa “distância” começa a ser ressignificada lentamente com o tempo. É o que se vê em 

Litwin (2001) ao dizer que a EaD não mais se caracteriza pela distância física, já que a 

virtualidade permite cada vez mais encontros efetivos e constantes. Entende-se que esse novo 

sentido está inteiramente ligado à evolução e transformação das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC´s) que permitem a dialogicidade e troca de mensagens e informações 

instantaneamente. Apesar dessa quebra de paradigma ao descentralizar o vocábulo “distância” 

na EaD, a ideia de opor a educação a “distância” à “presencial” ainda permanece. Em sua fala, 

a autora nos diz que a diferença entre as modalidades está na forma de mediação entre docentes 

e discentes. O que há de tão diferente? Uma nova categoria de mediação foi criada com a EaD? 

Professores e alunos assumem papéis diferentes em uma ou outra modalidade? São algumas 

das questões que a construção dessas diferentes concepções vai delineando a reflexão. 

Essa oposição, tão ressaltada por diversos pesquisadores e autores, nos faz refletir se 

com a EaD surge uma nova categoria de professor, aluno, aprendizagem e avaliação. Valle 

(2017, p.23) corrobora ao dizer que a possibilidade de se conservar a distância geográfica não 

impõe às figuras do aluno ou do professor transformações consideráveis. Ou seja, os atores 

envolvidos na modalidade de ensino a distância não assumem outros papéis, continuam a 

desempenhar suas atividades próprias, tradicionais. Desse modo, restringe-se assim a uma 

circunstância do processo educacional: a nova modalidade abole o deslocamento geográfico 

que antigamente era indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. 

Observa-se esse novo sentido de deslocamento geográfico e distância na educação em 

Vargas (2003), que em sua definição de EaD reelabora a relação de tempo e espaço, dizendo 

que essa modalidade rompe com essas barreiras. O deslocamento geográfico não é mais uma 

condição da educação e para quebrar essa barreira, introduz a ideia da interatividade entre 

professores e alunos que permite o sincronismo e o assincronismo entre eles. Entende-se que 

até Vargas, as demais definições centram no como fazer EaD: conservar a distância, como 

amenizá-la, quais instrumentos usar, como mediar, quais as ações cabem a cada ator. É uma 

vertente tecnicista, superficial que impede a reflexão da essência da EaD como projeto de 

formação humana. Requer aprofundar na filosofia e propósito da educação; os objetivos que se 

quer alcançar; conhecer os sujeitos envolvidos e a bagagem que trazem consigo; reconhecer as 

subjetividades; delinear a relação que se quer construir entre os atores; o papel de cada um no 

processo ensino-aprendizagem. A partir dessa reflexão, pensar a institucionalização da EaD, 

desenvolver planejamentos, pensar nas metodologias e os recursos, construir mecanismos de 

avaliação e financiamento. 

A ideia de institucionalização da EaD começa a ser delineada a partir de Maia e Mattar 

(2007), que traz o planejamento e a utilização de uma gama de tecnologias de comunicação. 

Moore e Kearsley (2007) acrescentam a necessidade de disposições organizacionais e 

administrativas, o planejamento, técnicas de criação de cursos e de instrução. Essa visão 

institucionalizada aparece melhor elaborada no Decreto nº 9.057 (25 de maio de 2017), que traz 

as questões didático-pedagógica, a importância de profissionais qualificados para o processo de 

ensino, as políticas de acesso, o acompanhamento e avaliações adequadas. Embora os autores  
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ampliem a visão da EaD, as questões técnicas e burocráticas sobressaem em relação as 

dimensões pedagógicas e de formação humana. 

Percebe-se que as definições citadas enfatizam, na maioria, a questão do distanciamento 

físico entre professor e aluno, do deslocamento do tempo e do espaço o uso das tecnologias e 

dimensões técnicas. Destacam as técnicas e instrumentos em detrimento da atividade humana. 

Já não cabe mais opor o ensino/aprendizado realizado com o apoio das tecnologias da 

comunicação e informação (TIC´s) do ensino que recebe o título de “presencial” realizado 

dentro de instituições físicas. Ao se colocar os instrumentos e técnicas em seu devido lugar e 

focar nas finalidades e objetivos da educação, ambas as modalidades tem em comum projetos 

de formação humana e a construção do conhecimento. Ambas, estão a serviço do 

desenvolvimento educacional e da democratização do ensino superior, independente das 

metodologias, dos aportes e meios usados para atingir esse objetivo. 

A EaD, assim como a educação presencial, está longe de ser definida pelos 

equipamentos, técnicas e a tecnologia que usa como suporte. Sem a força e o projeto de 

formação humana, ambas perdem o sentido de sua existência. Assim, refletir acerca dos 

conceitos, finalidades, políticas e práticas pedagógicas envolvidas na educação, abre um campo 

fértil de discussão e a possibilidade de construir projetos de educação que abarquem as 

características cognitivas, promova a reflexão crítica, a interação e troca entre seus atores, 

expandindo o alcance da educação, mas sem abdicar da centralidade da formação humana e 

cidadã nesse processo. 

Assim, entende-se, que a EaD nos moldes atuais vai muito além dessa delimitação 

técnica e instrumental. É dispensável um conceito raso e impregnado de tecnicismo. Urge a 

necessidade de um conceito que abarque a essência da EaD, que reflita suas finalidades, seus 

sujeitos, metodologias e teorias próprias, que a reconheça como modalidade de ensino 

efetivamente e não como emergencial. Um conceito que incorpore políticas capazes de 

assegurar recursos financeiros, tecnológicos, mecanismos de valorização da docência e tutoria 

e de avaliação. Que delineie práticas pedagógicas condizentes com as suas peculiaridades e não 

caia no erro de incorporar velhas práticas do ensino tradicional.  

Diante disso, conceituar não é uma tarefa fácil, mas percebe-se que é um processo em 

construção. Nesse processo, apesar de toda a expansão da EaD, ainda se vê predominar no 

campo teórico conceitual dessa área uma preocupação exacerbada com as questões técnicas 

dessa modalidade de ensino. Não se pode ignorar o fato de que no início da instituição da EaD 

a preocupação com as técnicas era necessária, uma vez que não havia a gama de instrumentos 

técnicos e possibilidades como atualmente. Hoje, com a grande oferta de recursos tecnológicos 

já é possível focar a atenção nas práticas, no processo educacional e menos nas ferramentas. 

Essa atenção exagerada às técnicas, nos dias de hoje, faz com que as práticas educacionais nesse 

campo tendam a ignorar os fundamentos teóricos que lhe permeiam e a desconhecer a 

ambiguidade de muitos dos conceitos que lhe são caros. Acaba-se por centrar a atenção em suas 

finalidades e na fixação de uma diferenciação da EaD, o que leva a criação de dois polos, o que 

é ou não feito a distância na educação, opondo insistentemente a EaD às outras formas de 

educação (Valle 2017). 

Por conseguinte, conceituar e definir a educação a distância é um desafio de certo 

complexo e ambicioso, uma vez que nesse exercício reside a origem de muitas polêmicas, 

equívocos e preconceitos, que prejudicam a compreensão e aceitação da EaD na comunidade 

acadêmica. É preciso uma reflexão mais aprofundada da problemática conceitual que a 

modalidade de ensino a distância suscita, começando esse exercício pela palavra “distância”,  
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que atrelada à palavra educação, parece ter criado um mundo à parte no campo das práticas 

educacionais. 

A distância é, portanto, condição para a educação – e não condição de um certo tipo 

de educação. Condição para a educação significa: não há educação sem distância ou 

sem um distanciamento sempre a ser conquistado pelo projeto de ser diferente e pelo 

respeito à autonomia de outrem. Valle (2017, p. 26) 

Essa mudança de visão só virá através do conhecimento, da análise crítica do universo 

da EaD, que engloba não só a parte conceitual, mas também os marcos legais. Conhecer a 

legislação e o processo de regulamentação da modalidade a distância é fundamental para 

compreender o seu propósito, como ela é foi pensada, como é colocada em prática e, a partir de 

então, visualizar criticamente, apontando os pontos positivos e repensar o que precisa ser 

melhor delineado para o sucesso da EaD. 

 

2.2 A legislação brasileira da EaD: o processo de regulamentação e reflexão dos marcos 

legais 

Após conhecer e analisar a conceituação da EaD ao longo do tempo, faz-se necessário 

percorrer os caminhos da regulamentação, destacando os marcos legais e analisando seus 

impactos. A regulamentação da EaD encontra-se em processo de desenvolvimento em nosso 

país. A primeira menção oficial ocorreu em 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) sendo normatizada 

pelo Decreto nº 2.494 (de 10 de fevereiro de 1998), pelo Decreto nº 2.561 (de 27 de abril de 

1998) e pela Portaria Ministerial nº 301 (de 07 de abril de 1998).  

A LDB é um marco importante para a educação brasileira em geral. Trouxe consigo um 

amparo legal para EaD em seu artigo 80, que estabelece o incentivo ao desenvolvimento e a 

vinculação de programas de ensino a distância pelo Poder Público. A lei assinalou que a EaD 

já se tornara uma realidade no cotidiano do país e que deveria ser tratada como uma modalidade 

de ensino com suas peculiaridade e tratamento diferenciado, que incluía custos de transmissão 

reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens; concessão de 

canais com finalidades exclusivamente educativas; reserva de tempo mínimo, sem ônus para o 

Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais. 

Ao revisitar a LDB, analisando a sua extensão e propostas para a educação nacional, 

observa-se a destinação de apenas um artigo para regulamentar a EaD. Isso pode revelar uma 

visão frágil e certa desconfiança em relação a modalidade a distância nessa época, embora os 

mais de noventa anos a serviço da formação e educação no país. Apesar do pequeno espaço 

destinado a EaD na lei, não se pode ignorar o amparo e as transformações que surgiram a partir 

desse momento. Várias iniciativas começaram a se estabelecer pelo Brasil, após esse 

reconhecimento. 

Essas várias iniciativas de EaD, incluem o avanço das instituições privadas na oferta de 

Ensino Superior. Com as reformas neoliberais do Governo FHC (1995-2002) e o aporte da 

LDB, que abria o ensino à livre iniciativa privada, as instituições de Ensino Superior privadas 

se expandiram exponencialmente. O universo privado passou a exercer uma extraordinária 

sedução sobre o setor público, sobretudo quando a política educacional brasileira optou por 

incentivar parcerias público-privadas e sugerir (quase a exigir das) às instituições de Ensino  
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Superior a captação de recursos externos, por meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento, 

extensão etc (GIOLO, 2010, p. 1282). 

Tão logo, essas instituições enxergaram na educação a distância uma forma de expandir 

ainda mais a oferta e consequentemente os lucros. Nessa mercantilização da educação reside 

muitas críticas à EaD no Brasil, uma vez que ela pode ser usada numa perspectiva apenas de 

mercado (uma opção muito lucrativa, baixo custo com longo alcance no número de pessoas). 

Embora essa inegável crítica, não se pode ignorar o processo de expansão do Ensino Superior, 

que foi viabilizado com a iniciativa privada, uma vez que as instituições públicas por si só não 

conseguem atender à crescente demanda. 

Dessa forma, com a crescente demanda e com diversas iniciativas de EaD surgindo pelo 

país, mostrando assim a dinamicidade do processo educacional nos anos subsequentes à 

publicação da LDB, é instituído em 19 de dezembro de 2005 o 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). O decreto em questão, vem permitir o desenvolvimento de uma política nacional de 

Educação a Distância e a fixação de diretrizes norteadoras para o país.  

O decreto n° 5.622 publicado nove anos após a LDB, somente detalha e esclarece alguns 

pontos em relação ao credenciamento, à oferta, e ao desenvolvimento pedagógico não 

explicitados na lei. Percebe-se isso no corpo do documento, em seus capítulos e artigos que 

trazem disposições gerais da modalidade, do credenciamento de cursos e programas e da oferta 

nos diferentes níveis educacionais (na educação básica, Ensino Superior e pós-graduação). Vale 

destacar que pela primeira vez a EaD é caracterizada como uma modalidade de ensino em um 

documento oficial. 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversos. (Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005) 

Após o detalhamento legal, descrito no decreto acima, a popularização e disseminação 

da Educação a Distância e do Ensino Superior de um modo geral, surge a preocupação com a 

qualidade dos cursos oferecidos e a credibilidade das instituições proponentes. Então, em 09 de 

maio de 2006 entra em vigor o decreto 5.773 que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de Ensino Superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância 

(BRASIL, 2006). É interessante observar que o documento trata de questões específicas da EaD 

separadamente, mas o escopo do texto em si traz uma unidade entre as modalidades a distância 

e presencial ao tratar do Ensino Superior nas instituições federais sem grandes distinções.  

Ainda em 2006, é publicado o Decreto nº 5.800, que institui o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), constituindo uma parceria dos três níveis governamentais (federal, 

estadual e municipal). Tem por finalidade, expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 

de educação superior no país com o apoio de instituições públicas. Ao ler o decreto, percebe-se 

que o documento inicial da UAB é bem generalista. Além dos objetivos gerais da nova política,  
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apresenta a caracterização de polo 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) e a 

necessidade de infraestrutura e recursos humanos adequados. Expressa a necessidade de firmar 

convênios entre as IES públicas para o oferecimento de cursos por meio de editais publicados 

pelo MEC, assim como os meios de financiamento. Ao fim, conclui-se que o documento tem 

caráter amplo e necessita de regulamentação. 

Conforme o tempo prossegue, vão sendo agregadas portarias e decretos na legislação já 

existe. Por exemplo, a Portaria nº 2, publicada em 10 de janeiro de 2007, quebra o caráter 

integralista presente no Decreto nº 5.773/2006 que dispõe sobre os procedimentos de regulação 

e avaliação da Educação Superior na modalidade a distância separadamente, ao invés de 

unificar as práticas do Ensino Superior. 

Nesse movimento de se pensar a qualidade e a avaliação dos cursos e instituições 

proponentes de EaD, em agosto de 2007 são publicados os Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância, que na realidade é uma revisão da primeira versão lançada em 

2003. Embora seja um documento que não tem força de lei, ele será um referencial norteador 

para subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos processos específicos de 

regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada (BRASIL 2007, p. 02). Incute um 

objetivo de certo delicado, pensar em qualidade em uma dimensão técnica, desalinhada com o 

projeto de formação humana. 

Pensar na qualidade da educação através de referenciais, de um guia é, certamente, 

julgar que para educar e formar sujeitos só é necessário seguir uma receita. São ignorados do 

processo de ensino-aprendizagem as subjetividades dos atores envolvidos, as características 

regionais, os objetivos e finalidades da educação. Valle (2017, p. 115) vem, justamente, reforçar 

essa ideia, ao dizer que a noção de qualidade apresenta outros desafios. Para começar, ela deve, 

paradoxalmente, resistir à amplitude e indeterminação da definição legal e à objetividade 

pragmática das regulamentações para enfrentar de forma renovada os desafios que a realidade 

impõe.  

A qualidade não se encarna nem em uma definição geral, nem em um procedimento, 

mas sempre nas figuras do aluno e do professor. No que se refere à formação humana, 

a “qualidade” não aceita outros referenciais, senão os fornecidos pelo humano – pelo 

aluno e pelo professor. (VALLE 2017, P. 115). 

Sem promover uma reflexão acurada sobre a qualidade e a formação humana da 

educação, uma sucessão de portarias e decretos vão tratando de questões técnicas e burocráticas. 

Sem trazer assim nenhum ganho substancial para a EaD como projeto de formação humana. A 

última atualização da legislação aconteceu com a publicação do Decreto nº 9.057 de 25 de maio 

de 2017 que regulamenta art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2017). 

Percebe-se essa infeliz realidade ao analisar o documento do decreto citado acima. 

Conforme o Ministério da Educação (MEC) a partir de sua publicação, as instituições de Ensino 

Superior podem ampliar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação a distância. 

Entre as principais mudanças, estão a criação de polos de EaD pelas próprias instituições e o 

credenciamento de instituições na modalidade EaD sem exigir o credenciamento prévio para a 

oferta presencial. Com a regulamentação, as instituições poderão oferecer, exclusivamente, 

cursos a distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais. A estratégia do MEC é ampliar 

a oferta de Ensino Superior no país para atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que exige elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa  
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líquida em 33% da população de 18 e 24 anos (MEC, 2017). Ou seja, trata da expansão da EaD 

sem nenhuma discussão e preocupação em relação às práticas pedagógicas, aos docentes e 

discentes e fundamentos da modalidade. 

Ao debruçar sobre a legislação que regulamenta a EaD percebe-se que há muito o que 

avançar. A oficialização abre as portas, mas ainda há um caminho a percorrer para que a sua 

potencialidade seja reconhecida e colocada a serviço do desenvolvimento da educação no país. 

A educação a distância no Brasil depende de políticas públicas oficiais e efetivas que tenham 

como prioridade o planejamento e as práticas pedagógicas, a execução e a avaliação sistemática 

dos cursos.  

Como discutido inicialmente, a EaD precisa ser elaborada e pensada segundo uma 

concepção concreta, com adequado suporte pedagógico, financeiro e tecnológico. Nesse 

sentido, tem-se um referencial de qualidade que não é revisto a quase onze anos, sendo 

publicada somente em 03 de julho de 2018, a portaria nº 50 que institui Grupo de Trabalho com 

a finalidade de atualizar e produzir proposta de Referenciais de Qualidade da Educação 

Superior a Distância (Brasil, 2018). Espera-se que o documento reflita a essência da EaD e não 

caia na tentação de trazer novamente um passo-a-passo de como educar. 

Outra questão que indigna muitos pesquisadores e profissionais atuantes, não só na EaD, 

mas no campo da educação como um todo, é o fato da mesma ser regida por editais e bolsas 

nas instituições públicas de ensino que estão sob a gestão da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da UAB no Brasil. Não há uma 

regulamentação adequada e de fluxo contínuo para a seleção e contratação de professores e 

tutores para atuarem na modalidade. A remuneração desses profissionais é realizada através de 

bolsas, ficando sem amparo nenhum de leis trabalhistas, além de não receberem em período de 

férias. Percebe-se o descaso com professores e tutores e isso vem de encontro as políticas de 

valorização do magistério, que até o momento parecem só caber à educação “presencial”. Uma 

triste realidade a ser combatida.  

Essa realidade também é vivenciada em instituições privadas, que embora não se 

baseiam em editais e bolsas para contratação dos profissionais, dispensam a eles uma 

remuneração, muitas vezes, incompatível com o desempenho de sua função e com sua formação 

acadêmica. Alicerçadas pela permissiva e omissa LDB (CRUZ E PAULA, 2015) e as reformas 

neoliberais, a iniciativa privada se multiplicou e é responsável pela mercantilização da 

educação, que visa a expansão do Ensino Superior com a garantia de forte rentabilidade. 

Infelizmente, o advento da Educação a Distância é visto por uma parte desse setor, como uma 

forma de monetização, onde se alcança um número grande de alunos pagantes, sem a 

necessidade de grandes estruturas físicas, com baixos custos de manutenção e, como dito 

anteriormente, com baixos salários pagos aos profissionais.  

Pode-se observar, que a regulamentação da EaD no Brasil traz abordagens que não são 

capazes de romper com a visão conservadora e limitante. Os marcos legais, na maioria das 

vezes, atribuem à EaD um caráter de complementação do ensino de que se pode recorrer em 

casos emergenciais, ou seja, no caso da não extensão do ensino “presencial”. Portanto, embora 

os avanços contabilizados em função da regulamentação da EaD nas legislações, ainda há muito 

o que conquistar na proposição de políticas públicas para a modalidade e as TIC’s como 

possibilidades concretas de expansão do Ensino Superior no Brasil.  

Valle (2017) faz um alerta em relação às políticas públicas e, em especial se tratando da 

formação humana, como na Educação Superior a Distância deve-se manter um olhar crítico 

sobre o que fixam os documentos oficiais, mas é preciso ir muito além disso. É preciso reflexão  
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e deliberação para que se tenha condição de exigir novas realidades para transformar não só o 

cenário educacional brasileiro, mas toda a sociedade.  

Vem daí a importância crucial que o trabalho teórico e conceitual adquire, na 

atualidade, prescinde-se hoje de instrumentos intelectuais que ajudem a adotar as 

práticas formativas de EaD online da acuidade de autoquestionamento e da 

inventividade que apenas a letra da lei não lhes garantirá. (VALLE 2017, p. 110)  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao caminhar pela trajetória da EaD no Brasil, perpassando pelo desenvolvimento 

conceitual e pela legislação, conclui-se que ainda há um percurso longo a trilhar, a fim de 

garantir que os objetivos da EaD se amplifiquem e, de fato, se efetivem. Analisando a 

conceituação ao longo do tempo, observa-se que as definições apresentadas enfatizam, em 

grande parte, o distanciamento físico entre os atores da EaD, o deslocamento do tempo e do 

espaço, o uso das tecnologias e tantas outras dimensões técnicas. Ressaltam-se as técnicas e os 

instrumentos usados em detrimento da atividade humana.  

Nesse momento, não é produtivo a criação de dois polos opostos: o que traz o processo 

de ensino-aprendizado com o apoio das TIC´s e o que recebe a denominação de educação 

“presencial” por ser realizado em instituições físicas. Ao se colocar os instrumentos e técnicas 

em seu devido lugar e focar nas finalidades e objetivos da educação, ambas as modalidades tem 

em comum projetos de formação humana e a construção do conhecimento. As duas 

modalidades estão a serviço da educação e da democratização do Ensino Superior, 

independente dos meios e instrumentos usados para esse fim. 

Na EaD não cabe mais essa delimitação técnica e instrumental, faz-se necessário romper 

com conceitos rasos e dotados de tecnicismo. É indispensável a construção de um conceito que 

reconheça sua essência, refletindo as suas finalidades, reconhecendo seus sujeitos, as suas 

metodologias, teorias particulares e a sua instituição como modalidade de ensino efetiva e não 

emergencial. Um delineamento, que incorpore políticas públicas adequadas, que assegurem 

recursos financeiros, tecnológicos, meios de valorização docente e de qualidade do ensino. Que 

reflita as práticas pedagógicas condizentes com a modalidade de ensino, ao invés de perpetuar 

o ensino e a educação tradicionalista.  

Portanto, desenvolver um conceito e definição para a educação a distância é um desafio 

de certo complexo e ambicioso, uma vez que nesse exercício reside a origem de muitas 

polêmicas, equívocos e preconceitos que prejudicam a compreensão da EaD. Aliada a uma 

reflexão conceitual profunda, é relevante o conhecimento sobre a legislação vigente, como a 

EaD foi pensada e como é colocada em prática. Esse exercício, é fundamental para uma visão 

crítica da EaD, do reconhecimento do seu potencial e também das suas fragilidades.  

Ao percorrer o processo de institucionalização e legalização da EaD, assim como na 

parte conceitual, ainda há muito o que avançar. A legalização é o passo inicial, que carece de 

efetivo desenvolvimento de políticas públicas oficiais, que tenham como prioridade o 

planejamento e as práticas pedagógicas, a execução e a avaliação sistemática dos cursos. A EaD 

precisa ser delineada com base em uma concepção concreta, com suporte pedagógico, 

financeiro e tecnológico adequados as suas necessidades. Para o fortalecimento da educação a  
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distância faz-se necessário a união de esforços do poder público e de seus atores, na 

regulamentação consistente e no investimento de recursos. 

Porém, ainda se presencia o fato da EaD ser regida por editais e bolsas nas instituições 

públicas de ensino que estão sob a gestão da CAPES e da UAB no Brasil. O que revela a 

desvalorização dos profissionais destinados à EaD, em que não lhes é garantido os direitos 

trabalhistas. A IES também fica à mercê dos editais para a abertura de turmas e cursos. Observa-

se que esse problema também é visto nas instituições privadas, apesar de não serem regidas 

pelos editais, dispensam a seus profissionais remuneração, em grande parte, incompatíveis com 

a função desempenhada e a formação. Alimenta, assim, a mercantilização da EaD, com vista a 

garantia da lucratividade, através do controle de gastos e sucateamento da educação. 

Infelizmente, o advento da educação a distância é visto por uma parte desse setor, como uma 

forma de monetização, onde se alcança um número grande de alunos pagantes, sem a 

necessidade de grandes estruturas físicas, com baixos custos de manutenção e, como dito 

anteriormente, com baixos salários pagos aos profissionais.  

Conclui-se que a regulamentação da EaD no Brasil não é capaz de romper com a visão 

conservadora e limitante. Os marcos legais, na maioria das vezes, atribuem à EaD um caráter 

de complementação do ensino de que se pode recorrer em casos emergenciais, ou seja, no caso 

da não extensão do ensino “presencial”. Portanto, embora os avanços contabilizados em função 

da regulamentação da EaD nas legislações, ainda há muito o que conquistar na proposição de 

políticas públicas para a modalidade e as TIC’s como possibilidades concretas de expansão do 

Ensino Superior no Brasil.  

Por essas questões levantadas e tantas outras que circundam a EaD, é importante 

aprimorar a sua abordagem, buscando conhecimento em sua história, seus objetivos, 

finalidades, nas políticas públicas e bases legais que a fundamentam. Através do conhecimento 

se é capaz de romper com preconceitos, descortinar velhos princípios e promover a reflexão na 

luta por melhores condições. Assim, consoante ao discurso de Serafini (2012), poder-se-á 

construir e reconstruir os rumos dessa educação cidadã, dinâmica, libertadora, autônoma, 

consciente e popular, respaldando o aprendizado para a vida, procurando orientar o aluno para 

uma via de produção coletiva, mas desenvolvendo a autonomia e o senso crítico de cada um, 

por meio de uma maior e efetiva democratização no acesso ao ensino superior em nosso país.  
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RESUMO. Gerir conhecimento é definir, captar, organizar, transmitir, utilizar e ajustar os 

conhecimentos através de uma metodologia e da utilização de ferramentas adequadas. O problema de 

pesquisa que originou esse estudo foi entender como as IES´s no Brasil estão realizando a gestão do 

conhecimento e quais são os investimentos e mecanismos adotados para incentivar o compartilhamento 

de habilidades entre gestores e docentes. Como objetivo geral do estudo tem-se analisar como as 

instituições de ensino superior presencial e a distância estão gerindo o conhecimento no que se refere ao 

compartilhamento de habilidades buscando o aprimoramento dos cursos de graduação. Essa é uma 

pesquisa qualitativa e adotou-se os métodos de estudo de caso e aplicação de questionários a 25 

professores de Instituições de Ensino Superior no Brasil.  

 

Palavras-chave: Instituições de Ensino; Gestão do Conhecimento; Habilidades; 

Compartilhamento 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PRESENTIAL HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS AND DISTANCE 

 
ABSTRACT. Managing knowledge is defining, capturing, organizing, transmitting, using and adjusting 

knowledge through a methodology and the use of appropriate tools. The research problem that originated 

this study was to understand how HEIs in Brazil are performing knowledge management and what are 

the investments and mechanisms adopted to encourage the sharing of skills between managers and 

teachers. The general objective of the study is to analyze how the present and distance higher education 

institutions are managing the knowledge regarding the sharing of skills seeking the improvement of 

undergraduate courses. This is a qualitative research and it was adopted the case study methods and 

questionnaires applied to 25 teachers from higher education institutions in Brazil. 

 

Keywords: Educational institutions; Knowledge management; Skills; Sharing 
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1. INTRODUÇÃO  

A gestão do conhecimento é uma das ferramentas de gestão de pessoas que pode ser 

adotada pela organização em seus vários níveis já que esse tipo de gestão é importante para o 

processo de desenvolvimento de novos conhecimentos e retenção do capital intelectual formado 

pela empresa. 

Gerir conhecimento é definir, captar, organizar, transmitir, utilizar e ajustar os 

conhecimentos através de uma metodologia e da utilização de ferramentas adequadas, além do 

investimento em suporte tecnológico (RIBEIRO, 2005) 

A Gestão do Conhecimento (GC) já faz parte da realidade das empresas ao redor do 

mundo há algumas décadas. Em função da rotatividade de colaboradores, as grandes empresas 

começaram a desenvolver um repositório de conhecimento investindo assim, no treinamento de 

um maior número de pessoas e consequentemente, na ampliação do seu capital intelectual. 

Dessa maneira, evita-se que o conhecimento deixe a empresa quando o colaborador que detinha 

o mesmo, se transferi para um concorrente ou mesmo altere sua área de atuação. 

 A pergunta problema que gere esse estudo é: as Instituições de Ensino Superior no Brasil 

presencial e a distância estão realizando a gestão do conhecimento e quais são os investimentos 

e mecanismos adotados por elas para incentivar o compartilhamento de habilidades entre 

gestores, docentes e técnicos administrativos? 

 A escolha desse tema se justifica porque é preciso entender qual o valor da gestão do 

conhecimento para as Instituições de Ensino Superior brasileiras; entender como a gestão do 

conhecimento foi implementada e se não foi, quais são as dificuldades e outro ponto importante 

é quais são as principais diferenças para aquelas que já adotaram a gestão do conhecimento e 

estão multiplicando o seu capital intelectual, através do compartilhamento das habilidades de 

seu corpo docente. 

 Outro ponto importante que justifica esse estudo é o fato de que, no Brasil, não há muitas 

publicações sobre a Gestão do Conhecimento realizada pelas Instituições de Ensino, e isso 

talvez ocorra em função da maioria das IES não enxergarem a GC como uma vantagem 

competitiva a ser explorada.  

 Uma hipótese para a pergunta problema é que as Instituições de Ensino Superior não 

estão realizando a Gestão do Conhecimento, mas sim, a troca de informações ou simplesmente, 

apresentação de metodologias que estão sendo adotadas individualmente. 

Considerando as informações apresentadas anteriormente, o objetivo geral desse estudo 

foi analisar como as instituições de ensino superior presencial e a distância estão gerindo o 

conhecimento no que se refere ao compartilhamento de habilidades buscando o aprimoramento 

dos cursos de graduação. 

E como objetivos específicos, o que se espera com a realização dessa pesquisa é levantar 

as características das Instituições de Ensino Superior que estão realizando a Gestão do 

Conhecimento; identificar as habilidades que estão sendo compartilhadas; verificar o 

planejamento das atividades relacionadas à Gestão do Conhecimento a longo prazo; identificar 

os estilos  e o foco da  gestão nas Instituições pesquisadas e levantar quais foram as principais 

dificuldades para a implementação da  Gestão de Conhecimento. 

Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo, optou-se pela realização de uma 

pesquisa qualitativa através do estudo de caso e da aplicação de questionário aos professores de 

instituições de ensino superior no Brasil. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesse capítulo serão abordados os principais conceitos que contribuem para o alcance 

do objetivo proposto. 

 

2.1 – As instituições de ensino superior no Brasil 

 

 No Brasil, tem-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/1996) que 

regulamenta o sistema educacional (instituições públicas e privadas), envolvendo desde a 

educação básica ao ensino superior. Essa Lei reafirma o direito à educação garantido pela 

Constituição Federal promulgada em 1988 e estabelece os princípios da educação e os deveres 

do Estado, no que se refere à educação escolar pública. A LDB também estabelece a divisão da 

educação brasileira em dois níveis: a educação básica e o ensino superior (MEC, 2018). 

 A LDB 9394/1996 define que o Ensino Superior é de competência da União e ele pode 

ser oferecido por Estados e Municípios e cabe a União, autorizar e fiscalizar as instituições 

privadas de ensino superior. 

 Para Nunes (2007, pg. 107),  

o Governo classifica as instituições de ensino superior (IES) conforme dois critérios: 

organização acadêmica e categoria administrativa. O primeiro critério, que se refere à 

estruturação das instituições, distingue os seguintes tipos: universidades, centros 

universitários, centros federais de educação tecnológica, faculdades integradas, 

faculdades e institutos ou escolas superiores. Tais tipos podem ser agrupados em dois 

grupos: as instituições universitárias, que congregam universidades e centros; e as 

instituições não-universitárias, englobando os demais. 

 Com a criação da LDB, com a globalização e o avanço tecnológico, ampliou-se a 

participação das instituições de ensino superior brasileiras no cenário mundial. Ao se realizar 

pesquisas relacionadas ao tema, percebe-se uma preocupação das Instituições em oferecer uma 

formação aos seus discentes que esteja de acordo com as práticas adotadas no mercado de 

trabalho em todo o mundo. 

 Nunes, Kanwal e Arif (2017) em seu estudo intitulado “Knowledge Management 

Practices in Higher Education Institutions: a Systematic Literature Review”, destacam que é 

crucial que todas as instituições de ensinos superior, integrem os interessados (docentes, 

acadêmicos, técnicos administrativos e membros da comunidade) num esforço para o 

desenvolvimento da Gestão do Conhecimento. 

 De acordo com os primeiros levantamentos bibliográficos, destaca-se que muitos dos 

atores envolvidos com o ensino superior, não pensam em termos de gestão do conhecimento, 

mas a grande maioria já pratica alguma etapa da GC, mas de maneira não sistematizada.  

 Diante de uma dificuldade qualquer na área acadêmica, a tendência de qualquer 

profissional é buscar ajuda, seja no ambiente de trabalho, seja na sua rede de relacionamento. 

Nesse momento, o conhecimento já está sendo compartilhado. Mas, é preciso sistematizar esse 

compartilhamento. 

 Ao se comparar o Brasil ao Reino Unido por exemplo, percebe-se que naquele país, as 

instituições estão ativamente envolvidas na priorização dos instrumentos de gestão do século 

XXI e que aos poucos, lideranças das IES priorizam ferramentas de gestão do conhecimento 
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(GRANFIELD & TAYLOR, 2008) para se alcançar maior produtividade e excelência no que 

se refere ao desenvolvimento do ensino e o investimento em novas tecnologias educacionais.  

  

2.2 – Desenvolvimento e compartilhamento de habilidades 

 

A globalização e o aumento da competitividade trouxeram vários desafios aos 

profissionais da área de gestão de pessoas. Um dos desafios é agregar valor ao negócio da 

organização, através do investimento nas competências e habilidades de cada indivíduo que 

atua na empresa.   

Para uma instituição de ensino crescer, um dos pilares mais importantes é o investimento 

constante nas pessoas. 

As organizações não operam na base da improvisação. Nem funcionam 

ao acaso. Elas são intencionalmente criadas para produzir alguma coisa. 

Para que isso ocorra, elas utilizam energia humana e não humana para 

transformar matérias-primas em produtos acabados ou serviços 

prestados. Os recursos (equipamentos, matéria-prima e dinheiro) que as 

empresas possuem somente podem funcionar quando as pessoas estão 

em seus postos de trabalho e são capazes de desempenhar 

adequadamente os papéis para os quais foram selecionadas, admitidas 

e preparadas (CHIAVENATO, 2008). 

 Desenvolver novos hábitos, atitudes e comportamentos nos colaboradores, também é 

uma das etapas importantes na área de gestão de pessoas. 

 Para Robbins (2015) dizer aos colaboradores que “façam o seu melhor” não significará 

que os resultados da instituição de ensino se modificaram. Para o autor, é preciso que haja 

treinamentos, que se estipule metas. 

 Compartilhar habilidades através do treinamento, gera novas formas de conduta e de 

acordo com Ribeiro (2005, pg. 33), o treinamento e a consequente aprendizagem, traduzem um 

processo dinâmico por meio do qual, o indivíduo assimila novos conhecimentos e hábitos 

relacionados ao seu trabalho. 

 Com o mundo globalizado, é preciso que todos os tipos de organização entendam que é 

através do planejamento e da adoção de novas estratégias que as instituições se tornarão mais 

eficazes, principalmente no que se refere à excelência no ensino e novas descobertas. 

 

2.3- A gestão do conhecimento em instituições de ensino superior 

 

Estudos mundiais realizados nas últimas décadas mostram um crescente interesse das 

organizações pela gestão do conhecimento, principalmente no que se refere às vantagens 

competitivas em função do investimento em capital intelectual e o que fica evidenciado é que 

as organizações investirão cada vez mais nessa área.  

 Agarwal e Marouf (2014 , pg.1) destacam que a gestão do conhecimento desempenha 

um papel fundamental em qualquer tipo de organização e a adoção dessa estratégia,  facilita  a 

captura, o armazenamento, a transformação e a disseminação do conhecimento em todos os 

níveis organizacionais, interna ou externamente, visando atingir os objetivos organizacionais. 
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A gestão do conhecimento é um processo sistemático de aquisição, organizar, 

sustentar, aplicar, compartilhar e renovar tanto os recursos tácitos conhecimento 

explícito para melhorar o desempenho, aumentar a adaptabilidade, aumentar valores. 

Uma parte da gestão do conhecimento é o conhecimento compartilhamento. Adquirir 

ou criar mais e mais novos conhecimentos sozinhos não é possível fazer com que uma 

organização seja bem-sucedida. Conhecimento não é uma coisa ou mercadoria que 

podemos tomar em nossa posse, é uma coisa para compartilhar. Mais você 

compartilha mais aumenta. Espalhe por toda a organização que outro pode tirar 

benefícios disso. Às vezes não sabemos sobre nosso conhecimento oculto e seu uso 

para os outros, então a cultura organizacional deve ser apoiado para compartilhar 

conhecimento. Sempre que conhecimento trabalhadores com folhas ou aposentados 

de qualquer organização seu conhecimento será também foi com eles, mas se ele 

compartilhou suas experiências com seus colegas e subordinados durante o seu 

período de serviço, será sempre retido na organização por meio de outros com quem 

ele compartilhou conhecimento (CHAHAL E GAUTAM, 2012, pg. 1) 

 Os autores ainda enfatizam que, essa é uma abordagem colaborativa e integrada que 

deve ser adotada em toda a empresa para garantir que os ativos de conhecimento de uma 

organização sejam melhor utilizados para aumentar desempenho organizacional e com isso, 

aumentar  todo o capital intelectual disponível na empresa. 

Considerando a missão das Instituições de Ensino, já existe um ambiente muito 

favorável ao desenvolvimento da aprendizagem organizacional e do desenvolvimento da 

Gestão do conhecimento já que nelas, muitas informações são compartilhadas. 

As decisões mais importantes que uma organização deve tomar para estabelecer seu 

sistema de gestão do conhecimento podem ser resumidas como: decidir com quem 

compartilhar - o compartilhamento do conhecimento visa compartilhar com um 

público interno ou externo. O compartilhamento de conhecimento interno 

normalmente visa tornar o negócio existente melhor, mais rápido ou mais barato. O 

compartilhamento externo de conhecimento pode oferecer maiores benefícios 

potenciais; decidir o que compartilhar - Programas de compartilhamento de 

conhecimento podem ter como objetivo disponibilizar vários tipos de conteúdo. O 

programa será diferente dependendo se a intenção é compartilhar conhecimento, boas 

ou boas práticas, ou conhecimento de clientes ou clientes, ou inteligência competitiva 

ou conhecimento de processos. O compartilhamento de conhecimento diferirá 

consideravelmente dependendo do tipo de conhecimento compartilhado; decidir como 

compartilhar - Canais organizacionais através dos quais o conhecimento será 

compartilhado, seja face a face, ou por telefone, fax, e-mail, ferramentas colaborativas 

ou pela Web, ou alguma combinação dos itens acima (CHAHAL E GAUTAM, 2012, 

pg. 5 - 6) 

 Takahashi (2015), enfatiza que a gestão do conhecimento, assim como a gestão por 

competências deve estar atrelada às estratégias institucionais. Ao adotar a Gestão do 

Conhecimento, as Instituições de Ensino Superior estão alinhando o fluxo do conhecimento 

(criação, utilização e compartilhamento) com o seu planejamento estratégico. 

 Para Bastos (2017), um dos modelos de gestão do conhecimento e investimento na 

formação de professores que tem se destacado no mundo é o Finlandês. Naquele país, os 

professores participam de todas as etapas da vida escolar, inclusive do planejamento do ano 

letivo e do desenvolvimento dos currículos e a docência é valorizada e considerada uma das 

profissões mais importantes do país estando a frente da medicina e direito, por exemplo. 

 A reforma educacional ocorreu na Finlândia a partir de 1979 e um dos pontos mais 

importantes da reforma foi o investimento na formação dos professores, principalmente no que 

se refere à pesquisa científica. “A estrutura pensada e organizada pelo Governo Finlandês, em 

âmbito nacional, para a formação de professores contempla diferentes áreas de conhecimento, 

consideradas a base para posterior Mestrado, chamado de Bacharel em Ciências da Educação” 

(DEMARCHI E RAUSCH, 2014, pg 4). 

45



 

Em relação aos investimentos na educação no Brasil, é preciso entender que a 

aprendizagem organizacional passa a existir quando também ocorrem mudanças no estado de 

conhecimento da própria instituição de ensino e não somente no comportamento dos seus 

professores. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Essa é uma pesquisa qualitativa e os autores utilizaram a metodologia de estudo de caso 

que é definida como a escolha de métodos particulares, vinculando a escolha e o uso desses 

métodos aos resultados desejados.  

Nesse estudo, utilizou-se também a análise comparativa. Comparou-se categorias e 

conceitos de forma interativa até que o objetivo fosse alcançado. 

Destaca-se que, essa pesquisa busca entender a gestão do conhecimento de acordo com 

o contexto brasileiro, de forma a promover um comparativo entre as Instituições de Ensino 

brasileiras. 

Para Haguette (1992), o estudo de caso, visto que, esse método permite reunir e detalhar 

com maior rigor, informações para a apreensão da totalidade da situação em evidência, 

confrontado os resultados obtidos com as teorias mais gerais.  

Já Gil (2007, p.72), classifica o estudo de caso como o estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário aplicado a 25 (vinte e cinco) 

professores de instituições de ensino brasileiras, públicas e privadas. 

A coleta de dados foi realizada através de questionários semiestruturados, formado 

por questões fechadas e abertas pré-definidas, mas que também são adaptáveis de acordo 

com os diálogos que serão desenvolvidos entre pesquisadores e entrevistado (RAMPAZZO, 

2002). 

 Os pesquisadores responsáveis por esse estudo utilizaram os pilares de Stankovsky 

(2005) sobre gestão do conhecimento para estruturar o roteiro do questionário com o objetivo 

de entender as percepções dos professores e práticas das IES, de acordo com quatro pilares: 

Liderança, Organização, Tecnologia e Aprendizagem. 

Figura 1: Pilares do modelo de Stankovsky (2005) 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

LIDERANÇA ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA APRENDIZAGEM 

Cultura Processos Armazenamento de 

dados 

Intuição 

Planejamento 

Estratégico 

Procedimentos Pesquisas Inovação 

Clima Medidas Suporte a decisão Grupos de Estudo 

Crescimento Fluxo de trabalho Modelos de 

processos 

Equipes virtuais 

Segmentação Gestão da Qualidade Ferramentas de 

gestão 

Ferramentas de 

comunicação 

MULTIDICIPLINARIDADE  

Fonte: Desenvolvido pela autora baseado em Stankovsky (2005 apud Granfield & Taylor, 

2008) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Inicialmente, destaca-se que os professores que participaram dessa pesquisa lecionam 

em instituições de ensino superior com nota do IGC (Índice Geral de Cursos) igual ou superior 

a 4 (quatro), de acordo com a avaliação do Ministério da Educação (MEC). A nota no IGC varia 

de 1 a 5 e as instituições com notas 4 ou 5 são consideradas como ótimas ou excelentes, 

respectivamente. 

 De acordo com os resultados apurados na aplicação dos questionários, os professores 

consideram que trabalham em instituições que investem constantemente em novas tecnologias 

voltadas para o ensino e as mesmas, tem buscado qualificar seus professores visando oferecer 

cada vez mais qualidade para as aulas e assim, formar profissionais que atendam às diversas 

expectativas do mercado de trabalho. A qualificação dos professores tem ocorrido através dos 

treinamentos que são realizados pelo menos uma vez a cada semestre e de acordo com os 

pesquisados, algumas das instituições de ensino, tem oferecido treinamentos mais de 3 vezes 

ao ano. 100% dos professores que atuam no ensino superior nas instituições privadas 

informaram que o foco do treinamento dos professores tem sido à utilização das metodologias 

ativas de ensino.  

 Segundo Demarchi e Rausch (2014, pg 4), o sistema educacional Finlandês se 

destacou porque o Governo buscou melhorar as condições de trabalho através do aumento dos 

estudos pedagógicos, da cooperação entre os professores e através da política de recursos 

humanos e o investimento contínuo na formação dos profissionais da educação. E nesse 

aspecto, percebe-se que as instituições brasileiras tem estudado o modelo Finlandês de 

educação e estão buscando implantar estratégias parecidas no Brasil ainda que de maneira micro 

ambiental. As decisões sobre o investimento na qualificação dos professores no Brasil, têm sido 

tomadas pelos reitores das instituições. 

 Considerando os Pilares de Stankovsky (2005), foi questionado aos pesquisados se 

eles acreditavam que as instituições ondem lecionam planejaram o investimento no 

desenvolvimento da carreira e na qualificação profissional dos professores para os próximos 10 

anos e 60% informaram que não acreditam existir um planejamento de tão longo prazo. O que 

eles observam é que as instituições tem trabalhado para atender às exigências do MEC e do 

mercado de trabalho, mas que as ações são pensadas mais a curto prazo.  

Outro questionamento realizado foi sobre o clima organizacional permitir o 

investimento na troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades e para 52% 

dos respondentes das instituições públicas, o clima organizacional favorece o desenvolvimento 

de novas habilidades e já para 76% dos professores que atuam na instituição privada, o clima 

organizacional tem favorecido a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas 

habilidades. Para 100% dos respondentes, são os colegas de instituição ou de outras instituições, 

os principais responsáveis pelo compartilhamento de novas metodologias ou pelo 

desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas ao dia a dia em sala de aula ou das 

atividades desenvolvidas nos ambientes virtuais de aprendizagem (para aquelas instituições que 

ofertam cursos na EAD). 

Para Bolzan e Isaia (2007), é preciso entender como se dá a construção do 

conhecimento pedagógico compartilhado, assim como também é necessário compreender o 

aprender a aprender. Para as autoras, temos que ser capazes de aprender em situações e 

contextos que favoreçam o processo de aquisição de estratégias cognitivas, levando-se em conta 

que a aprendizagem dos professores é individual e pode ocorrer na interação entre os pares. 
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 No que se refere à aprendizagem, o processo se dará levando-se em conta também a 

sua historicidade, ou seja, a autonomia, cultura, e experiências vivenciadas por cada um. Dessa 

maneira, profissionais que estão presentes no mesmo ambiente possuem maior percepção 

daquela realidade e assim, estão em condições de ensinar aos seus pares o que aprenderam seja 

através de outros treinamentos, seja através das atividades que desenvolvimento no próprio 

ambiente institucional (atividades com os alunos) e tantas outras. Compartilhando o 

conhecimento, às possibilidades de crescimento profissional de cada professor se multiplicam.  

 Outros 2 (dois) pilares presentes no modelo de Stankovsky (2005) de gestão do 

conhecimento são a Organização e a Tecnologia. Para se alcançar a máxima qualidade na 

formação dos estudantes, é preciso que se tenha muito bem desenhado quais serão as ações que 

deverão se cumpridas para se alcançar os objetivos traçados institucionalmente. Muitas IES´s 

estão buscando formar equipes de alta performance. Mas, como chegar a esse resultado? Não 

basta apenas treinar o professor, é preciso saber para que treinar. Os resultados esperados com 

o treinamento devem estar alinhados com os objetivos da IES. Um dos aspectos importantes 

antes de ofertar a qualificação ao professor, é desenhar os processos e procedimentos que serão 

adotados e também estipular ferramentas de medidas de resultado. Podem representar essas 

ferramentas de medidas, a melhor avaliação da qualidade das aulas pelos estudantes; a 

utilização pelos professores das tecnologias de informação de forma mais intensa e o aumento 

da produtividade entre professor e alunos no que se refere à pesquisa. A longo prazo é preciso 

se planejar um fluxo contínuo de treinamentos buscando formar a equipe de alta performance. 

 Instituições que estão se destacando são aquelas que estão oferecendo treinamentos mais 

de 3 vezes por ano  e estes estão focados nas práticas pedagógicas docentes, utilizando das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), desenvolvimento e utilização de 

metodologias ativas em sala de aula; realização de pesquisas em pares e com a participação 

efetiva dos estudantes e realização de parcerias com empresas para absorção dos estudantes que 

estão se destacando nas atividades oferecidas pela IE´s. Esses são apenas alguns exemplos de 

estratégias que estão dando certo, de acordo com os professores que participaram dessa 

pesquisa. 

 Buscando uma maior compreensão de como ocorre a gestão do conhecimento nas IES´s, 

perguntou-se aos professores quais são os principais obstáculos para o compartilhamento do 

conhecimento e das habilidades que eles já desenvolveram ou que identificam na atuação de 

outros colegas. Segundo os respondentes, o principal obstáculo é identificar quais 

conhecimentos devem ser compartilhados de acordo com o objetivo institucional; identificar se 

o profissional está preparado para compartilhar o que aprendeu; identificar e envolver os 

colaboradores que necessitam de treinamentos; calcular o tempo necessário para o treinamento 

de forma que o conhecimento seja transmitido de forma eficaz; e por último, sensibilizar todos 

os colaboradores sobre a importância do compartilhamento do conhecimento. 

 O quarto pilar de Stankovsky (2005) está relacionado à forma como o processo de 

aprendizagem é desenvolvido na organização. Um dos aspectos importantes que compõem esse 

pilar é sobre as ferramentas de comunicação que são adotadas no processo de gestão do 

conhecimento pelos diversos tipos de empresas e instituições de ensino. Considerando essa 

informação, foi questionado aos professores sobre a forma que eles preferem aprender e dentre 

as principais respostas obtidas é possível relatar algumas: estudando sozinho(a); desenvolvendo 

trabalho em equipe; participando de cursos presencias ou a distancia e através de grupos de 

estudo ou de pesquisa. 100% dos pesquisados afirmam que identificam na instituição onde 

trabalham os investimentos em inovação, núcleos de empreendedorismo e internacionalização.  

 Por fim, foi questionado aos participantes desse estudo o que eles ainda gostariam de 

aprender e que poderia repercutir diretamente na melhoria da qualidade das suas aulas. 72% 
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responderam que gostariam de aprender a utilizar novas ferramentas de tecnologia e 

comunicação (TIC´s); 68% deles também gostariam de aprender mais sobre as metodologias 

ativas de ensino; 24% do total de respondente disseram que gostariam de trabalhar melhor com 

as máquinas e equipamentos que a instituição possui e 15% gostariam de dominar o inglês e 

espanhol para facilitar a leitura de artigos internacionais ou até mesmo, realizar publicações em 

periódicos internacionais sem depender de tradutores. 

 Esse último resultado apresentado demonstra que apesar dos investimentos já 

realizados, ainda existe um vasto campo de estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas 

no que se refere ao compartilhamento do conhecimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse momento, vale lembra ao leitor que o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar 

como as instituições de ensino superior presencial e a distância estão gerindo o conhecimento 

no que se refere ao compartilhamento de habilidades buscando o aprimoramento dos cursos de 

graduação. 

Ao realizar o estudo com os professores das instituições de ensino superior que atuam 

tanto no ensino presencial quanto a distância, é possível perceber que existem uma preocupação 

das gestões institucionais em qualificar os professores buscando a melhoria da qualidade do 

ensino ofertado.  

Também foi possível detectar que o compartilhamento do conhecimento é realizado 

pelos pares. Professores que se destacam de acordo com o domínio de determinada ferramenta, 

técnica ou que possuem habilidades específicas são convidados a ministrar as capacitações aos 

colegas.  

Outro ponto importante, é a preocupação quanto a disseminação do conhecimento sobre 

a adoção de estratégias pedagógicas, principalmente no que se refere às metodologias ativas em 

instituições privadas de ensino. E nesse ponto, as instituições de ensino também tem buscado 

aprimorar seu capital intelectual através do aprendizado assimilado com outros países, como é 

o caso da Finlândia que se tornou referência de investimento em educação nas últimas 4 

décadas. 

Os professores que participaram desse estudo, manifestaram o interesse em aprender e 

também em compartilhar o conhecimento que dominam. O foco principal é a melhoria do seu 

desempenho no que se refere às aulas ministradas e projetos que são desenvolvidos. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi baseada nos pilares da gestão do conhecimento 

apresentados por Stankovsky (2005), sendo eles: liderança, organização, tecnologia e 

aprendizagem. Os aspectos importantes que compõem os pilares da gestão do conhecimento 

também estão presentes nas instituições de ensino superior no Brasil, mas percebe-se que o 

sistema de ensino brasileiro ainda precisa evoluir no que se refere à gestão do conhecimento. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem a finalidade de analisar como a aplicação da metodologia de ensino 

a distância pode contribuir para o atingimento das metas 12, 13 e 14 do Plano Nacional da Educação – 

PNE (2014-2024). A ideia surgiu a partir da percepção de que o número de cursos a distância aumentou 

nos últimos anos em áreas como ensino técnico/profissionalizante, graduação e pós graduação. Daí veio 

a indagação do porquê os cursos EAD tonaram-se tão populares e também quais as consequências dessa 

nova forma de educação. Na introdução, foi apresentado com detalhes o objeto, delimitação, relevância, 

metodologia e os tópicos abordados ao longo do trabalho. No desenvolvimento, foi realizada uma breve 

retrospectiva da educação superior, o contexto atual e sua vinculação com a educação a distância. Após, 

foram colocadas as Metas mencionadas, os dados mais importantes e análise de cada um deles. 

Concluiu-se ao final que a EAD tem sido parte importante para as estratégias do PNE (2014-2024) e 

que há possiblidades para aplicação e ampliação em outros campos. 

Palavras-Chave: Ensino Superior. Educação a distância. Plano Nacional da Educação. 

RESUMEN: El uso de la metodología de la educación a distancia para lograr metas para la 

educación superior del Plan de Educación Nacional (2014-2024). Esta investigación tiene como 

objetivo analizar cómo la aplicación de la metodología de aprendizaje a distancia puede contribuir al 

logro de los objetivos 12, 13 y 14 del Plan Nacional de Educación - PNE (2014-2024). La idea surgió 

de la percepción de que el número de cursos de educación a distancia ha aumentado en los últimos años 

en áreas como la educación técnica / vocacional, la licenciatura y el posgrado. De aquí surgió la pregunta 

de por qué los cursos de educación a distancia se hicieron tan populares y también de las consecuencias 

de esta nueva forma de educación. En la introducción, se presentó en detalle el objeto, la delimitación, 

la relevancia, la metodología y los temas tratados a lo largo del trabajo. En el desarrollo, se realizó una 

breve retrospectiva de la educación superior, el contexto actual y su relación con la educación a 

distancia. Luego de los mencionados Objetivos, se ubicaron los datos y análisis más importantes de cada 

uno. Se concluyó que la DE ha sido una parte importante de las estrategias de la PNE (2014-2024) y 

que existen posibilidades de aplicación y expansión en otros campos. 

Palabras llave: Enseñanza Superior. Educación a distancia. Plan de Educación Nacional.  
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1. INTRODUÇÃO 

Para Paulo Freire, patrono da educação Brasileira, educar deve ser uma atividade 

humanizadora, libertadora, que conscientize, promova transformações e que capacite o 

indivíduo para interpretar os diferentes contextos em que está inserido. O autor reforça que a 

educação é um processo recíproco entre educador-educando que promove dignidade às pessoas, 

para que sejam capazes de construírem-se, inventarem-se e desenvolverem-se, pois não 

nascemos prontos (FREIRE apud ECCO e NOGARO, 2015). 

De fato, a educação é reconhecidamente como meio eficaz, embora não seja o único, de 

transformação social. A CF/88 consolidou que a educação gratuita e de qualidade é direito de 

todos, genericamente por meio do art. 7º e especificamente nos art. 205 a 2014, entre outras 

citações. Desde então, foram criadas diversas leis (destaque para a LDB, lei nº 9.394/96) e 

políticas públicas a fim de concretizar tal direito, notadamente no sentido de democratizar o 

acesso à educação, sobretudo às populações historicamente marginalizadas. 

Considerando essas premissas, a EAD surge como um dos caminhos para modernização 

e expansão da educação, por viabilizar a disseminação da informação em larga escala e a ligação 

entre os envolvimentos, sem a obrigatoriedade de estar na mesma localização geográfica. 

Atualmente conta com regulamentação específica, inserida em diversas iniciativas 

governamentais, inclusive no Plano Nacional da Educação - PNE (2014-2024), programa que 

estabelece metas e estratégias para a melhoria do ensino no Brasil no sentido macro do 

planejamento (BRASIL, 2015). 

Assim, conclui-se que é relevante a realização de pesquisa acerca do uso da metodologia 

EAD aplicada aos novos modelos educativos. O objeto foi delimitado no estudo das estratégias 

para cumprimento das metas do PNE relativas ao ensino superior, quais sejam, as metas 12, 13 

e 14. O objetivo é correlacionar o uso da EAD nos cursos de graduação e pós-graduação scricto 

sensu, em instituições de ensino públicas e privadas, debater sobre os impactos de sua inserção 

nessas áreas, quais as contribuições para o cumprimento das metas ora mencionadas, bem como 

provocar reflexão sobre o panorama atual versus perspectivas futuras. 

De acordo com os conceitos apresentados por CORREIA (2008), a pesquisa assumiu 

forma híbrida de abordagem, ora qualitativa, quando busca entender a dinâmica de um objeto, 

ora quantitativa, pois utiliza dados estatísticos como fonte de informações. Em relação aos 

procedimentos para coleta de dados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

acadêmicos, publicações em sites especializados e pesquisas realizadas por entidades 

governamentais. Segundo a classificação de Vilela Júnior (2014) a pesquisa exploratória e 

aplicada, pois o objetivo foi dar maior familiaridade ao tema para torná-lo evidente, bem como 

gerar conhecimentos direcionados para a solução de problemas específicos. 

Para o referencial teórico foi realizada uma breve retrospectiva da utilização da EAD na 

educação Brasileira, com destaque para os marcos históricos, avanços, o contexto  e  a 

importância para o ensino superior atualmente. Em seguida foram apresentadas as metas 12, 

13, 14 do PNE com os respectivos gráficos e dados mais relevantes. Os dados obtidos foram 

analisados realizando-se um contraponto com publicações de órgãos ligados ao governo, 

matérias em sites especializados e a base bibliográfica. Por fim, nas considerações finais, foi 

constatado que a EAD está intimamente ligada às estratégias traçadas para o cumprimento das 

metas do PNE que o estudo se propôs a discutir, bem como foram colocados alguns pontos de 
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reflexão sobre as possibilidades de ampliação da educação a distância, principalmente para a 

pós graduação scrito sensu. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Histórico e contexto atual do ensino superior e da EAD no Brasil 

Atualmente um direito garantido por lei, a educação já foi um privilégio de poucos no 

Brasil, principalmente a de nível superior. Conforme relatam MARTINS e NEVES (2014), a 

oferta do ensino superior deu-se de forma tardia e extremamente limitada, se comparada às 

Universidades Europeias e Latino-Americanas. As primeiras instituições de ensino superior 

(IES) foram criadas no início do séc. XIX, onde predominavam a educação profissionalizante 

desvinculada da investigação científica, restrito às áreas jurídica, de engenharia e medicina.  

Ainda de acordo com os autores, fatores como número reduzido de IES, ausência de 

integração entre as políticas educacionais entre as províncias e governo central e educação 

básica, cuja responsabilidade era das províncias, de baixa qualidade ou inexistente, 

contribuíram para a elitização do ensino superior no Brasil, o qual tornou-se acessível apenas a 

uma pequena parcela da população durante muitos anos. 

Como bem salienta o estudo da Secretaria de Educação Superior - SESu, unidade 

vinculada ao Ministério da Educação, o governo federal vem dispensando esforços contínuos 

com intuito de promover a  isonomia no acesso e permanência na educação superior, onde “a 

definição de um projeto para o ensino superior deve entender esta como bem público, destinada 

a todos indistintamente, inserida no campo dos direitos sociais básicos, tratada como prioridade 

brasileira (...)”. (BRASIL, 2014, pág. 19). 

O referido estudo realizou levamento de dados sobre a interiorização e expansão do 

ensino superior entre 2003 e 2013 e, entre as conclusões apresentadas frente aos desafios 

apontados, é que: 

As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) devem ser consideradas 

como meio para atingimento das metas do PNE. Uma das estratégias para ampliação 

do acesso à educação superior está relacionada ao desenvolvimento da educação a 

distância, especialmente pelo sistema UAB. Um dos desafios postos pelas novas TICs 

é sua inserção qualificada nas práticas educativas, de forma que a reflexão sobre a 

incorporação dessas novas tecnologias educativas é fundamental para os processos 

formativos desenvolvidos nas IES. (BRASIL, 2014, pág. 90). 

A metodologia de ensino a distância – EAD – popularizou-se principalmente com o 

advento da internet e da evolução das tecnologias de comunicação, porém, segundo Alves 

(2011), as primeiras experiências foram observadas no fim do século XVIII nos Estados Unidos 

e em alguns países da Europa. Não há consenso entre os pesquisadores sobre o início dessa 

prática no Brasil, sendo que os primeiros registros são do início do século XX.  

Alves (2011) e Costa e Silva (2017) descrevem alguns marcos importantes na evolução 

da EAD no Brasil. Entre eles estão: 

• Fundação do Instituto Universal Brasileiro em 1941, que oferta cursos 

profissionalizantes e formação na educação básica; 

• Projeto Minerva, de 1969, destinado à educação de jovens e adultos, na formação 

em nível de primeiro grau, com aulas transmitidas via rádio; 
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• Nos anos 70/80 a fundação Roberto Marinho, em parceria com a Fundação Padre 

Anchieta, produziu para a TV aberta o Telecurso 2º grau, cujo objetivo era ofertar aulas 

pela TV a milhares de brasileiros que precisavam concluir a escolaridade básica. 

• Programa “um salto para o futuro”, de 1995, com a finalidade de promover a 

educação continuada e aperfeiçoamento de professores, especialmente da educação 

básica, e de estudantes de magistério; 

• Regulamentação da EAD por meio da LDB (Lei 9394/96); 

• Criação da Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede) em 1999, 

consórcio que reúne IES públicas com o objetivo de democratizar o acesso à educação 

de qualidade por meio da oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-

graduação e extensão, sob a forma de ensino regular gratuito e educação continuada; 

• Criação da Universidade Aberta em 2005, a partir de uma parceria entre MEC, 

estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior a 

distância. 

Percebe-se que os primeiros programas de EAD eram voltados para a formação da 

educação básica ou formação de professores que já lecionavam, mas que não tinham formação. 

Pode-se considerar que a utilização na EAD no ensino superior é recente, ao constatar que os 

projetos nessa vertente ganharam força após os anos 2000. Não obstante, segue em franca 

expansão, com indicadores bastante expressivos, conforme demonstra o Censo da Educação 

Superior 2017 (BRASIL, 2018). Abaixo estão alguns dos apontamentos importantes:  

• Foram ofertadas 10.779.086 vagas para ingresso em cursos de graduação, sendo 

que 4.703.834 foram na modalidade EAD, 43% do total; 

• A EAD representou 33,3% dos ingressos nos cursos de graduação. O censo 

aponta que entre 2007 e 2017 o mesmo indicador apresentou crescimento de 226%; 

• O número de matrículas em cursos de graduação foi 1.756.982. Atualmente 

atende mais 1,7 milhões de alunos, o que representa uma participação de 21,2% dos 

alunos de graduação no país; 

• Dos 1.589.440 alunos que se matricularam em cursos de licenciatura, 46,8% 

optaram pela modalidade EAD. Um indicador importante, pois há esforços direcionados 

para a formação de professores, principalmente da educação básica; 

• Complementando o item anterior, 46,3% dos docentes da educação básica 

matriculados na educação superior, estavam na modalidade EAD. 

• Por fim, os alunos matriculados em cursos de graduação tecnológicos 

representavam 53,5% do total. O número foi impulsionado pela participação do setor 

privado. 

Os indicadores apontam que a utilização da metodologia EAD vem crescendo no ensino 

superior e que a parcela mais representativa é no ingresso da graduação. Corrobora com essa 

linha de raciocínio o estudo realizado pela SESu,  que ressalta que a EAD se apresenta como 

potencial alternativa para diversificação da oferta de cursos, que atente, de um lado, os anseios 

do estudante, e de outro, a demanda social por variação de mão de obra (BRASIL, 2014). Não 

é demais frisar que a EAD foi importante para romper barreiras de acesso ao ensino superior, 

seja pelos custos mais baixos, seja pela flexibilidade de horários e ritmo das aulas, por atingir 

mais pessoas ao mesmo tempo, entre outros fatores. 

O estudo do SESu destaca ainda que a educação superior deve utilizar mecanismos que 

minimizem a demanda de tempo e dinheiro por parte do estudante, por representarem bens 
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preciosos que a maioria dos brasileiros não dispõem (BRASIL, 2014). Nesse sentido, a EAD 

mais uma vez é alternativa válida, pelas característica diferenciadas mencionadas 

anteriormente. 

Valente e Moran (2014) afirmam que um país do tamanho do Brasil somente conseguirá 

superar sua defasagem educacional por meio do uso intensivo de tecnologias em rede, da 

flexibilização dos tempos e espaços de aprendizagem e da integrada gestão de modelos 

presenciais e digitais.  Ainda de acordo com os autores, um avanço significativo na implantação 

do modelo EAD e semipresencial, bem como na maior oferta do ensino superior, foi a inserção 

das universidades públicas EAD, por meio da Universidade Aberta (UAB). 

De fato, após a regulamentação da UAB, a participação das instituições públicas, em 

especial as universidades federais, na EAD, aumentou consideravelmente. Segundo dados do 

CAPES (2018), a UAB conta com 109 instituições públicas de ensino superior, ofertando 500 

cursos, em 771 polos, distribuídos nos 26 estados e Distrito Federal. Criada em 2005 com os 

objetivos de ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, bem 

como reduzir as desigualdades e criar um amplo sistema nacional EAD, a UAB tinha como 

missão formar e fomentar a educação continuada de professores da educação básica, de 

dirigentes, de gestores e de outros profissionais da educação básica. 

A partir do levantamento realizado, contata-se que a utilização da EAD no Brasil teve 

avanços importantes, que há tendência de crescimento e que o poder público reconhece esse 

potencial e vem implementando a metodologia nas instituições públicas. A temática é tão 

relevante que está inserida no PNE (2014-2024) conforme veremos a seguir. 

2.2 Plano Nacional da Educação-PNE (2014-2024), metas para educação superior e análise 

e discussão de dados. 

O PNE (2014-2024), instituído pela lei nº 13.005/14, constitui um plano para articular 

políticas públicas para educação em regime de colaboração entre os entes federados, com vistas 

a superar as desigualdades educacionais, promoção da qualidade do ensino, valorização dos 

profissionais, gestão democrática e financiamento. (BRASIL, 2014). 

O plano conta com 20 metas, cada uma com suas respectivas estratégias e indicadores, 

que englobam ações que vão desde a alfabetização até a pós graduação. Como já foi explicado 

em momento oportuno, o estudo ficará restrito às metas 12, 13 e 14, que se referem ao ensino 

superior. A seguir, será apresentada cada meta, seus indicadores, principais dados estatísticos e 

a análise respectiva. Os dados foram retirados do Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional da Educação – 2018 (BRASIL, 2018). 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. Indicadores: 12A - taxa bruta de matrículas na educação superior; 12B - 

taxa líquida de  escolarização ajustada na educação superior; 12C - percentual da expansão de 

matrículas no segmento público em relação ao total da expansão de matrículas. 

Abaixo estão os dados referentes aos indicadores 12A e 12B: 

 

 

Figura 01: Taxa bruta de matrícula na graduação. 
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Fonte: BRASIL (2018), pág. 207. 

Figura 02: Taxa líquida de escolarização na educação superior. 

 
 Fonte: BRASIL (2018), pág. 213. 

Os dados das figuras 01 e 02 mostram que os índices da taxa bruta de matrícula e da 

taxa líquida de escolarização aumentaram até 2017 e que depois houve um leve declínio. O 

relatório aponta que, caso a tendência continue, a meta de 2024 não será atingida. Destaca-se 

que o aumento da TBM na rede pública manteve-se muito abaixo da rede privada, e esta foi a 

maior responsável pelo aumento do indicador. Ainda que não alcance os mesmos níveis da rede 

privada, a maior participação da rede pública pode ser um dos caminhos para atingir a meta. 

O levantamento realizado para coletar dados dos indicadores 12A e 12B não foi 

desagregado para apontar a participação da EAD. Entretanto, é possível fazer correlação, ainda 

que superficial, utilizando os dados apresentados no indicador 12C, conforme abaixo: 

 

 

 

Figura 03: Participação do segmento público na expansão de matrículas. 
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Fonte: BRASIL (2018), pág. 214. 

Figura 04: Expansão das matrículas de graduação. 

 
 Figura 4. Fonte: elaboração própria, com base na  pesquisa realizada. 

Os dados da figura 03 apontam que a expansão de matrículas no seguimento público 

entrou em declínio em 2012 e retomou crescimento em 2016. Ocorreu que a oferta de matrículas 

nas IES públicas manteve-se estável enquanto houve expansão das IES privadas. Entre os 

fatores que mais impactaram no indicador foi que a modalidade EAD teve crescimento 

acentuado, conforme demonstrado figura 04. Por outro lado, nas IES públicas, a modalidade 

EAD fechou o ciclo 2012-2016 em retração e a expansão ficou concentrada na modalidade 

presencial, na rede federal. 

Chama atenção o crescimento do setor privado na oferta dos cursos EAD. Em matéria 

publicada na revista Forbes por Lima (2019), empresários do setor relatam que esse é um 

modelo de negócio lucrativo e que tende ao crescimento. Por outro lado, as IES públicas foram 

na contramão, no sentido de não ampliar os cursos EAD na mesma medida que o setor privado. 

Uma das possíveis explicações para esse fenômeno reside no fato que as IES públicas 

possuem objetivos diversos das IES privadas: aquelas visam a transformação social, produção 

científica, equidade na oferta do ensino, etc; Estas investem na modalidade EAD porque tornou-

se rentável. Embora relevante, a atuação do setor privado não torna a do setor público menos 

necessária. As universidades públicas são polos de fomento de ciência e desenvolvimento de 

pesquisas. As IES privadas são importantes, mas não devem ser vistas como substitutas das IES 

públicas. O caminho é somar forças para agregar ao ensino superior. 
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Meta 13: elevar a qualidade na educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema da educação superior 

para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores. Indicadores: 13A – Percentual de 

docentes com mestrado ou doutorado na educação superior; 13B – Percentual de docentes com 

doutorado na educação superior. 

Em relação à meta 13, tem-se que, na média Brasil, foi superada ainda em 2015, 

conforme a figura 05: 

Figura 05: Docentes na educação superior com mestrado e/ou doutorado. 

 
 Fonte: BRASIL (2018), pág. 222. 

Apesar do excelente resultado global, há disparidades que precisam ser corrigidas, tais 

como : a) Desigualdade no número de títulos concedidos entre regiões e estados; b) IES 

privadas apresentam  números muito inferiores nos dois indicadores em relação as IES públicas; 

c) Docentes em regime de dedicação integral com dedicação exclusiva apresentam maiores 

percentuais tanto de docentes com mestrado ou doutorado em relação aos horistas; d) Maior 

percentual de docentes com a formação citada em IES públicas (MEC, 2018). A fim de não 

tornar o texto prolixo, a análise da meta 13 será feita em conjunto com a meta 14. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Indicadores: 14A: 

Títulos de mestrado concedidos por ano no País; 14B: Títulos de doutorado concedidos por ano 

no País. 

A titulação de mestrado e doutorado tem crescido em taxa linear considerando a data 

base da pesquisa (2010-2016) e, mantida  a tendência atual, as duas metas devem ser alcançadas 

até o fim da vigência do PNE. Antes de apresentar os dados é importante informar que 

recentemente a CAPES regulamentou a oferta de mestrado e doutorado a distância (CAPES, 

2018). Trata-se de um avanço que provavelmente vai impactar diretamente dos indicadores. 

Abaixo estão os gráficos sobre a meta: 
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Figura 06: Doutorados concedidos por ano. 

 
Fonte: BRASIL (2018), pág. 241. 

Figura 07: Mestrados concedidos por ano. 

 
Fonte: BRASIL (2018), pág. 240. 

Dois fatos merecem destaque quando da evolução da meta 14: a) As IES públicas são 

as maiores responsáveis pela oferta de cursos/ títulos: em 2016 ofertaram 80% dos títulos de 

mestrado e 88% dos títulos de doutorado; b) Crescimento da participação do mestrado 

profissional na evolução global dos títulos de mestrado concedidos, passando de 8,4% do total 

de titulações em 2010 para 17,7% em 2016 (BRASIL, 2018). Cabe informar também que em 

2017 foi regulamento do doutorado profissional; Seguindo a tendência do mestrado, essa nova 

modalidade provavelmente vai influenciar no número de titulados, além das transformações 

sociais que a medida visa (CAPES, 2017).  

O fortalecimento da participação da rede pública, sem deixar de lado o fomento às IES 

privadas, e o incentivo aos programas de mestrado profissional tendem a apresentar resultados 

ainda melhores na meta global, uma vez que possuem programa de estudos diferenciados 

(muitos utilizando recursos EAD) e formam profissionais prioritariamente para o mercado, seja 

público ou privado. O Brasil tem como experiência positiva os mestrados profissionais em rede, 

ofertado pelas universidades e institutos federais, como o PROEB – Mestrado para qualificação 
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de professores da educação básica e o PROFIAP – Mestrado em Administração Pública 

(CAPES, 2017). 

Corroborando a ideia de que há necessidade de flexibilização e de que a EAD ainda é 

subutilizada para cursos scrito senso, Valente e Moran (2014) relatam que há dificuldade em 

ter cursos de mestrado de doutorado a distância recomendados e ressalta que na graduação 

houve explosão de cursos e quantidade de alunos nessa modalidade, enquanto que naqueles não 

se percebe tal abertura. Por fim, argumenta que quanto mais escolarizado o adulto, mais se 

poderia utilizar a EAD e que muitos não conseguem vagas em programas, seja pela oferta 

limitada, pela impossibilidade de frequentar aulas presencias, pela não disponibilidade da 

dedicação exclusiva à atividade de discente, entre outros fatores. 

Frise-se que há áreas de conhecimento e campos de estudo que necessitam de 

laboratório, aulas presenciais, práticas e outras atividades que não desvinculam do modelo 

tradicional, mas está claro que a EAD no scrito sensu possui diversas possibilidades de 

aplicação. 

3. Conclusão 

Considerando tudo que foi colocado pode-se fazer algumas constatações. Primeiro, a 

EAD é ferramenta importante nas políticas públicas para democratização da educação e, em 

relação ao PNE, está inserida em outras estratégias além das citadas para o ensino superior, 

como cursos técnicos e educação de jovens e adultos (EJA). Segundo, a EAD apresenta uma 

dicotomia no ensino superior: de um lado está  consolidada e em franca expansão na graduação 

e, de outro, aparece timidamente nos cursos de mestrado e doutorado. Por fim, é possível 

afirmar que a metodologia EAD teve e tem participação relevante para o cumprimento das 

metas do ensino superior, além de outras possibilidades que podem ser exploradas, tais com 

abertura para utilização nos cursos de mestrado/doutorado e no investimento na modalidade 

pela rede pública.  

Nesse sentido, Moran e Valente (2014) defendem que o ensino presencial devam 

agregar elementos da educação EAD, tonando-se cada vez mais semipresencial e flexível. Nas 

palavras dos autores, em pouco anos dificilmente teremos um curso totalmente presencial; Vale 

a pena inovar, testar, experimentar, porque avançaremos mais rapidamente e com segurança na 

busca por novos modelos. 

Ainda de acordo com os autores citados, entre os entraves para a expansão da EAD está 

o fato de que esta utiliza-se do mesmo modelo pedagógico do ensino presencial, porém de forma 

virtualizada e pautada em tecnologia da informação. A crítica aqui é que a EAD está sendo 

utilizada para transmissão de informação em massa, tal como ocorria na escola tradicional, só 

que em grande escala, ocasionando resistência ao método, por insistir na abordagem “estar junto 

virtual”. 

A educação, em sentido macro, não se restringe mais ao mero repasse de informações. 

A tendência é o fortalecimento dos modelos colaborativos de mediação e construção do 

conhecimento e as novas tecnologias forneceram subsídios para tal. Assim sendo, a EAD possui 

precedentes e projeções favoráveis para ser integrada permanentemente às diversas vertentes 

da educação. 

61



 

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Lucineia. Educação a distância: Conceito e história no Brasil e no mundo. . In: 

REVISTA BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM ABERTA E A DISTÂNCIA. RBAAD, 

2011. Disponível em < http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/235/113> 

Acesso em  25. Jun. 2019. 

BRASIL. Constituição Federal (1988) de 05. Out. 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 20. 

Jun. 2019. 

_______. Lei nº 9.394 de 20. Dez. 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em 

20. Jun. 2019. 

_______. Lei nº 13.005 de 25. Jun. 2014. Aprova o Plano Nacional da Educação-PNE e da 

outras providências. Disponível em < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-

13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html> Acesso em 20. Jun. 2019. 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. A democratização e 

expansão do ensino superior no país 2003-2014. Brasília, 2014. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-

balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192> Acesso em 28. Jun. 2019. 

_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Projeto CNE/UNESCO 

914brz1142.3 desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de uma educação 

nacional de qualidade - educação a distância na educação superior. Brasília, 2014. 

Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16510-

produto-01-estudo-analitico&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192> Acesso em 

01. Jul. 2019. 

________. Ministério da Educação. Secretaria Executiva. Instituto Nacional de Estudos e  

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Assuntos Educacionais. Plano Nacional 

de Educação PNE 2014-2024 Linha Base. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%

C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-

12c6fc77700f?version=1.1> Acesso em 21. Jun. 2019. 

_________. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e  Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 

Educação – 2018. Brasília, 2018. Disponível em < 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/RELAT%C3%93RIO+DO+SEGUNDO+

CICLO+DE+MONITORAMENTO+DAS+METAS+DO+PNE+2018/9a039877-34a5-4e6a-

bcfd-ce93936d7e60?version=1.17> Acesso em 21. Jun. 2019. 

62

http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/235/113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16510-produto-01-estudo-analitico&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16510-produto-01-estudo-analitico&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/RELAT%C3%93RIO+DO+SEGUNDO+CICLO+DE+MONITORAMENTO+DAS+METAS+DO+PNE+2018/9a039877-34a5-4e6a-bcfd-ce93936d7e60?version=1.17
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/RELAT%C3%93RIO+DO+SEGUNDO+CICLO+DE+MONITORAMENTO+DAS+METAS+DO+PNE+2018/9a039877-34a5-4e6a-bcfd-ce93936d7e60?version=1.17
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/RELAT%C3%93RIO+DO+SEGUNDO+CICLO+DE+MONITORAMENTO+DAS+METAS+DO+PNE+2018/9a039877-34a5-4e6a-bcfd-ce93936d7e60?version=1.17


 

 

_________. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e  Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior de 2017: divulgação dos principais 

resultados. Brasília, Set. 2018. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-

2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file> Acesso em 22. Jun. 2019. 

CAPES. Universidade Aberta do Brasil. Brasília, Jan. 2018. Disponível em < 

https://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia> Acesso em 05. Jul. 2019. 

______. MEC institui a modalidade de doutorado profissional, 24. Mar. 2017. Disponível em 

<https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-

profissional> Acesso em 10. Jul. 2019. 

______. Regulamentação de pós-graduação scrito sensu a distância, 20. Dez. 2018. 

Disponível em <https://www.capes.gov.br/36-noticias/9279-regulamentacao-de-pos-

graduacao-stricto-sensu-a-distancia > Acesso em 15. Jul. 2019.  

CORREIA, Luiz Nilton. Metodologia científica para trabalhos acadêmicos e artigos 

científicos. Florianópolis: Amazon, 2008. 

LIMA, Claudia de Castro. Educação a distância: Um modelo que só cresce. Forbes. 04 mar. 

2019. Disponível em <https://forbes.uol.com.br/negocios/2019/03/educacao-a-distancia-um-

modelo-que-so-cresce/ > Acesso em 09. Jul. 2019. 

ECCO, Idanir. NOGARO, Arnaldo. A Educação em Paulo Freire como processo de 

humanização. In: XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Curitiba, 2015. Anais. 

PUC-PR, 2015. Disponível em < 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18184_7792.pdf> Acesso em 25. Jun. 2019. 

MARTINS, Benedito Carlos. NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino superior no Brasil: 

uma visão abrangente. 2014.In: Educação Superior e os Desafios no Novo Século: contextos 

e diálogos Brasil-Portugal. Disponível em < 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9061/1/Ensino%20superior%20no%20Brasil.pd

f> Acesso em 30. Jun. 2019. 

SILVA, Helen Camila. COSTA, Maria Luisa Furlan. A educação profissional e tecnológica 

na modalidade a distância: história, bases legais e cursos nessa modalidade de ensino. 

Maringá, abr. 2017. Disponível em < 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/5716/pdf> Acesso em 28. Jun. 

2019. 

VALENTE, José Armando. MORAN, José Manuel. Educação a distancia: pontos e 

contrapontos. São Paulo: Summus, 2011. 

VILELA JÚNIOR, Dr. Guanis de Barros. Metodologia da pesquisa científica e bases 

epistemológicas. Campinas: CPAQV, 2014. 

63

http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file
https://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia
https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-profissional
https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-profissional
https://www.capes.gov.br/36-noticias/9279-regulamentacao-de-pos-graduacao-stricto-sensu-a-distancia
https://www.capes.gov.br/36-noticias/9279-regulamentacao-de-pos-graduacao-stricto-sensu-a-distancia
https://forbes.uol.com.br/negocios/2019/03/educacao-a-distancia-um-modelo-que-so-cresce/
https://forbes.uol.com.br/negocios/2019/03/educacao-a-distancia-um-modelo-que-so-cresce/
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18184_7792.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9061/1/Ensino%20superior%20no%20Brasil.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9061/1/Ensino%20superior%20no%20Brasil.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/5716/pdf


 

 

POLÍTICA EDUCACIONAL, ESCOLA, JUVENTUDE E EAD: O 

ENSINO MÉDIO NO EPICENTRO 
 

Ana Lara Casagrande (analaracg@gmail.com, Universidade Federal de Mato Grosso/Cuiabá)  

 

 

RESUMO. Neste texto, trataremos da proposta de inserção da Educação a Distância (EaD) no 

Ensino Médio regular, cujo público são jovens de 15 a 17 anos, aproximadamente. Foi realizado um 

estudo exploratório, envolvendo a abordagem quantitativa, cuja técnica foi a estatística, e abordagem 

qualitativa, para a interpretação dos dados. Interpela-se a política educacional que permite a 

praticabilidade da EaD no Ensino Médio em um cenário de reforma. Sua inserção com o objetivo de 

barateamento do custo vai na contramão da valorização e reconhecimento do seu potencial didático e 

democratizante. Os estudantes do 3° ano do Ensino Médio investigados não acreditam que essa 

proposta seja viável no sentido de colaborar com os processos de ensinar e aprender na escola.   

Palavras-chave: Política educacional. EaD. Tecnologia. Juventude. 

 

ABSTRACT.  Educational policy, school, youth and Distance Education: High School in the 

epicenter. In this text, we will deal with the proposal of insertion of Distance Education (DE) in 

regular high school, whose targets are young people from 15 to 17 years old. We conducted an 

exploratory study, involving the quantitative approach, whose technique was statistics, and qualitative 

approach, for the interpretation of data. The educational policy that allows the practicability of DE in 

high school in a reform scenario is approached. This insertion with the objective of lowering the cost 

disavantages the appreciation and recognition of the didactic and democratizing potential of DE. High 

school students investigated do not believe this proposal is viable to collaborate with the teaching and 

learning processes in school. 

Keywords: Educational policy. DE. Technology. Youth.  
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1. INTRODUÇÃO  

Em muitos discursos está presente a palavra juventude, sem precisar a qual conceito se 

remete, o que é mister fazer neste trabalho, dado que trataremos desse conceito ao abordar o 

público do Ensino Médio. Segundo o Estatuto da Juventude, instituído pela Lei n°12.852, de 5 

de agosto de 2013, a define como “as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 

anos de idade” (BRASIL, 2013, art. 1º, §1º). Neste trabalho, lidamos com uma definição mais 

especificamente relacionada à escola e com etapa com a qual lidamos: o Ensino Médio. Ele é 

a última etapa da educação básica no Brasil, que é dividida em três etapas: a Educação Infantil 

– para crianças com até cinco anos, o Ensino Fundamental – para alunos de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e o Ensino Médio – para alunos de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos.   

Quanto à etapa de ensino objeto de análise deste trabalho, a partir do estabelecimento 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no ano de 1996 (LDB/1996), o Ensino Médio foi 

estabelecido como a etapa final da educação básica obrigatória e gratuita, composta em sua 

totalidade por crianças e jovens dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (BRASIL, 

1996, art. 4º, art. 21).  

Cabe ressaltar que as idades apontadas no Ensino Médio são as idealmente 

estabelecidas, pois a questão da repetência no final do ciclo do Ensino Fundamental e ao 

longo do próprio Ensino Médio as altera, de modo que se deve considerar a defasagem 

idade/série, isto é, os jovens que frequentam um determinado ano escolar com idade superior 

àquela prevista para o mesmo. Deve-se enfatizar que, “apesar da correlação existente entre a 

idade dos alunos e o nível e as modalidades de ensino, as leis e regulamentos educacionais 

garantem o direito de todo cidadão frequentar a escola regular em qualquer idade” 

(BRASIL/Gov.br, 2012 [on line]).  

Assim, neste trabalho, quando se utiliza o termo juventude se está referindo aos jovens 

que frequentam o Ensino Médio regular no Brasil, compreendendo, em média, aqueles entre 

15 a 17 anos de idade.       

 A relação entre a tecnologia e a juventude a qual referir-se-á neste texto é evidente e 

não é por acaso que essa é a especificidade do jovem do século XXI, que vive no tempo das 

mídias móveis e internet: o tempo da cultura virtual ou cibercultura (SANTAELLA, 2003). 

Partindo desse princípio, objetivamos refletir sobre a proposta de inserção da Educação a 

Distância (adiante EaD) no Ensino Médio regular, que inicialmente envolvia a previsão de até 

40% das aulas realizadas a distância. Apresentamos, ainda, dados coletados junto a estudantes 

dessa etapa sobre a sua ótica quanto à tal proposta.  

O presente texto, então, está organizado de modo que sejam apresentados dados sobre 

o Ensino Médio, visando construir um panorama da etapa e alguns de seus desafios, em 

seguida, relacionamos juventude, realidade tecnológica e escola, o que dará suporte para a 

discussão sobre a proposta de inserção da EaD no Ensino Médio regular, feita na sequência. 

Por fim, apresentamos dados da pesquisa de pós-doutorado realizada no ano de 2018 com 238 

jovens do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas, de um município do interior do 

estado de São Paulo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Ensino Médio e desafios prementes 
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Há 17 anos, a pesquisa PNAD indicava a escolarização dos jovens entre 15 e17 anos 

de idade como acima de 70% em todas as regiões do Brasil, além de detectar o aumento da 

escolarização dentre esse mesmo público. No período 1990 a 1997, a taxa de escolarização 

para esse grupo etário subiu de 56,8% para 73,3%. Um crescimento a que a pesquisa atribui às 

exigências do mercado de trabalho e a permanência por mais tempo no sistema de ensino 

(IBGE, 1997).  

No Ensino Médio as taxas de evasão são consideradas alarmantes, o que tem impacto 

na quantidade de jovens fora da escola. Observe-se os dados a esse respeito no ano de 2010. 

No Censo 2010, que compreendeu um levantamento minucioso de todos os domicílios do 

país, do total de jovens de 15 a 17 anos,  10.353.865 de jovens  (dos quais 5.224.763 eram 

homens e 5.129.102 mulheres), frequentavam a escola 8.626.343 jovens (dos quais 4.348.292 

eram homens e 4.278.051 mulheres); não frequentavam, mas haviam frequentado a escola 

1.635.833 de jovens (823.491 homens e 812.342 mulheres); e nunca haviam frequentado a 

escola em todo o país 91.689 jovens (52.980 homens e 38.709 mulheres). Cumpre informar 

que a população total era de 190.732.694 pessoas no mesmo período (IBGE, 2010).  

O Censo Escolar da Educação Básica 2016, pesquisa realizada anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em articulação 

com as Secretarias Estaduais de educação das 27 unidades da federação, revelou que, no 

Brasil, 8,1 milhões de matrículas no Ensino Médio, foram oferecidas em 28,3 mil escolas no 

Brasil, estando a maioria (95,6%) concentrada em escolas urbanas e boa parte (1,8 milhões, 

22,4%) no ensino noturno (INEP, 2017).  

 
Gráfico 1 – Evolução do número de matrículas por etapa de ensino (anos iniciais, anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) – Brasil 2008/2016. 

 
Fonte: INEP, 2017, p.20. 

 

Apesar de veicular que o Ensino Médio apresentou uma recuperação do nível de 

matrícula em 2016 com um crescimento de 0,7%, essa etapa continua com as menores taxas 

de aprovação. A queda de matrículas do ensino fundamental é explicada pela melhoria dos 

indicadores de fluxo escolar e a fatores demográficos (INEP, 2017). 

Um dos problemas que envolvem a reflexão sobre o Ensino Médio é a quantidade de 

jovens que precisam/querem inserir-se no mercado de trabalho. No estado de Mato Grosso, 

por exemplo, os dados do Censo 2010 indicaram que 6.801 jovens de 16 ou 17 anos homens e 

3.614 mulheres estavam empregados com carteira de trabalho assinada, total de 10.415 jovens 

tralhando na condição legal. Exercendo ocupações sem registro formal somavam, de 16 ou 17 

anos, 16.551 jovens homens e 10.399 mulheres, um total de 26.950 jovens trabalhando nessa 
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condição. Isto é, os dados indicam 37.365 jovens de 16 ou 17 anos atuando em alguma 

atividade laboral no estado de Mato Grosso no ano do Censo, em 2010.   

 
Gráfico 2 – Pessoas de 16 ou 17 anos empregadas com carteira de trabalho e demais ocupadas, em Mato 

Grosso – 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Ao mesmo tempo, estavam fora da escola no estado de Mato Grosso, 26.392 jovens de 

16 ou 17 anos, conforme apontam os resultados do Censo 2010 (IBGE, 2010). 

Considerando a problemática relacionada não apenas ao atendimento do público-alvo 

do Ensino Médio, mas ao financiamento da etapa, merece destacar-se a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 241/2016, transformada na Emenda Constitucional nº 95/2016, que 

institui o Novo Regime Fiscal, estagnando, pelo prazo de 20 (vinte) anos, as despesas 

primárias federais, incluindo as da pasta da educação. Tal Regime conduz à preocupação, 

quando se pensa em financiamento suficiente para assegurar condições indispensáveis de 

funcionamento das escolas brasileiras, principalmente em um contexto de incentivo à 

expansão do Ensino Médio em tempo integral, cuja oferta é mais dispendiosa. 

É mister evidenciar, então, a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, convertida na Lei 

n° 13.415 de 2017, que instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. Soma-se às críticas de pesquisadores do campo educacional, 

alunos e professores, a dos editores da Revista Educação & Sociedade, que identificam um 

padrão repressivo forte por parte do Ministério da Educação diante das disposições em 

contrário quanto a tal medida, incoerente com o que se espera da instituição. Os editores 

caracterizaram, pertinentemente, a Reforma do Ensino Médio de “apressada, falha e 

antidemocrática” (EDITORIAL EDUC. SOC., 2016, p.921).  

Os desafios apresentados se dão em um cenário que estamos denominando de cultura 

digital, isto é, em que o modo de vida (comunicação, relações interpessoais e linguagem, por 

exemplo) é reconfigurado pelas TIC, por isso, procuramos pensar tal panorama em relação à 

juventude. 

 

2.2 Cultura digital e juventude 

O jovem do Ensino Médio hoje vive em um contexto de “realidade tecnológica”, como 

Matuck (2008, p.481) define a contemporaneidade, na qual todos são “afetados pela crescente 

digitalização dos discursos e consequente virtualização de nossas entidades, sejam elas 

indivíduos, sociedades, instituições ou mesmo cidades”. Essa realidade tecnológica é 

estruturante no tecer da cultura digital, isto é, não se pode desconsiderar que o habitus social 

humano é trançado junto às TIC. 

A escola tem se apropriado dessa realidade, pelo menos em termos estruturais? 

Abordamos a questão estrutural, considerando que é condição sine qua non para viabilizar 
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qualquer estratégia didático-metodológica a ser traçada no processo de ensino-aprendizagem. 

O Censo Escolar 2016 veicula que 96,6% dos jovens matriculados no Ensino Médio estudam 

em escolas nas quais há computadores para uso administrativo e 93% dos matriculados 

estudam em escolas em que há computadores para uso dos alunos (INEP, 2017). Esses 

computadores normalmente ficam nas salas de informática, que estão disponíveis em 89,5% 

das escolas brasileiras, como é possível ver pelo gráfico 3. Nesse mesmo gráfico, mostra-se o 

percentual de alguns recursos disponíveis nas escolas de Ensino Médio, como sala de 

professores (95,9%), biblioteca ou sala de leitura (91,2%), sala de secretaria (92,4%), quadra 

de esportes coberta (62,5%), e laboratório de ciências (57,4%). 
 

Gráfico 3 – Percentual de matrículas do Ensino Médio por recurso disponível na escola – Brasil – 2016. 

 

Fonte: INEP, 2017, p.18. 

 

Mostrando outros recursos relacionados à estrutura oferecida aos alunos do Ensino 

Médio, como banheiro adaptado, dependências e vias adequadas a pessoas com deficiência, 

pátio coberto, auditório, área verde e acesso à internet, verifica-se percentuais altos de 

adequação estrutural nas escolas brasileiras, como é possível analisar no gráfico 4.  

 
Gráfico 4 – Percentual de matrículas do Ensino Médio por estrutura disponível na escola – Brasil – 2016. 

 

Fonte: INEP, 2017, p.18. 
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Claro que se deve olhar para os dados com cuidado, visto que há discrepâncias entre 

os estados brasileiros, que não podem ser desconsideradas, sob pena de acreditar-se em uma 

homogeneidade estrutural, inexistente no Brasil.  

Medeiros e Oliveira (2014) consideram que uma parte importante das vantagens de 

certas regiões do país, como é o caso da Sudeste, está relacionada a diferenciações regionais 

nas redes escolares (relacionados à acessibilidade, valores culturais, atratividade do mercado 

de trabalho, além de problemas de mobilidade social). Em sua pesquisa, identificaram 

“desigualdades regionais importantes nas médias de anos de estudo da população brasileira de 

14 a 17 anos. O estado de São Paulo é a região com médias mais altas e as regiões com maior 

desvantagem são Norte, Nordeste e, em menor grau, os demais estados da região Sudeste”, 

ademais da desigualdade entre as regiões brasileiras, eles identificaram “inclusive em São 

Paulo, níveis relativamente altos de desigualdade dentro das regiões” (MEDEIROS e 

OLIVEIRA, 2014, p.578).  

Quanto a um dos itens que constam no gráfico 4, o aceso à internet (96.5%), vale 

ressaltar que parte desse acesso pode ser relativo ao uso administrativo e não pedagógico. 

Nesse sentido, retomamos o dado indicado no início desta seção de que 96,6% dos 

matriculados estudam em escolas em que há computadores para uso administrativo, número 

mais expressivo o referente ao percentual de escolas com computadores para uso dos alunos 

(93%) (INEP, 2017). 

Trazemos esses dados, buscando pensar a estrutura das escolas e seu alinhamento com 

a juventude rodeada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A escola não 

pode estar aislada da realidade conectada dos jovens, ou seja, do próprio perfil de jovem com 

o qual convive: “entes nascentes em uma nova dimensão” (MATUCK, 2008, p.485).  

Ao analisarmos os dados de atividades realizadas na internet, divididas por sexo, no 

gráfico 5, notamos que a mais citada pelos usuários de 9 a 17 anos é procurar informações na 

Internet para fazer trabalhos escolares (84% sexo feminino e 75% sexo masculino), depois 

vem enviar mensagens instantâneas (80% do sexo feminino e 78% do sexo masculino), usar 

redes sociais (80% do sexo feminino e 78% do sexo masculino), baixar aplicativos (70% do 

sexo feminino e 81% do sexo masculino), entre outros com menores recorrências (CGI.BR, 

2015).  

Alerta-se para o fato de a escola requerer, ainda que de modo indireto, o acesso à 

internet. Os trabalhos escolares são solicitados e têm como principal fonte de pesquisa a 

navegação na web, conforme evidenciam as crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, quando 

consultados sobre as atividades predominantemente desenvolvidas em conexão virtual.  

A inconciabilidade entre a falta de estrutura tecnológica nas escolas (por exemplo, 

falta de computadores para uso pedagógico e/ou redes sem fio de internet e de conexão 

aberta) e a geração conectada não corresponde à necessidade da “‘alfabetização digital’ [que] 

será, certamente, cada vez mais indispensável para questões de articulação política, presença 

social, de proposição cultural, de inovação estética, de ordenação jurídica, de criação 

identitária no futuro imediato” (MATUK, 2008, p. 482). 

Considerando o Plano Nacional de Educação atual (2014-2024), Lima e Batista (2015) 

entendem que a visão do documento é positiva em elencar estratégias relacionadas ao trabalho 

com tecnologias na escola, como a divulgação de tecnologias educacionais, o fomento para o 

seu desenvolvimento. Na estratégia 9.12 do PNE (2014-2024), o documento visa ao acesso à 

tecnologia a todas as etapas da vida.  
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O acesso à tecnologia como recurso pedagógico tem mostrado seu potencial na 

promoção de oportunidades de aprendizagem para muitas pessoas, no caso do Ensino 
Superior. As Universidades Federais (UFs) têm excelentes experiências na oferta de cursos de 

graduação EaD, por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituído pelo Decreto n° 

5.899, de 8 de junho de 2006, visando “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” (BRASIL, 2006, art. 1°). A UAB possibilita que a universidade 

pública de qualidade chegue em locais distantes e isolados, isto é, cumpre o papel de 

universalização do acesso ao ensino superior. 

A flexibilização dos horários e a quebra da barreira de deslocamento são aspectos 

positivos que devem ser ressaltados, no entanto, vale lembrar que tal maleabilidade nos 

estudos requer autonomia, disciplina e motivação, entre outros, como acesso à conexão de 

internet. Para o caso do Ensino Médio, acreditamos que fosse necessária uma discussão mais 

acurada, levando em consideração as especificidades de seu público, os jovens, bem como 

uma avaliação criteriosa da estrutura tecnológica necessária para o sucesso da propositura, 

principalmente no cenário atual de congelamento dos gastos com educação. Procurando 

refletir sobre as possibilidades de imbricamento entre EaD e Ensino Médio no Brasil, 

discutimos a proposta de oferta de parte da carga horária dessa etapa na modalidade a 

distância. 

 

2.3 EaD no Ensino Médio: possibilidades legalmente estabelecidas 

Desde a campanha presidencial ocorrida em outubro de 2018, o então candidato à 

presidência Jair Bolsonaro indicava a EaD como uma estratégia para redução dos custos da 

educação. Ao ser questionado sobre as propostas para a educação, em 07 de agosto de 2018, o 

candidato do Partido Social Liberal (PSL) disse, em entrevista a jornalistas na Câmara dos 

Deputados, que a EaD permitiria “combater o marxismo. E você pode começar a fazer o 

ensino a distância uma vez por semana. Você ajuda a baratear o ensino no Brasil, e nesse dia 

talvez seja integral” (FERNANDES, 2018, grifos nossos).  

Na Proposta do Plano de Governo do referido candidato, à época, afirma-se com 

relação à educação que: “É possível fazer muito mais com os atuais recursos!”. Quanto à EaD 

consta em sua Proposta de Plano de Governo que “deveria ser vista como um importante 

instrumento e não vetada de forma dogmática. Deve ser considerada como alternativa para as 

áreas rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais”. Aborda-se 

o Ensino Médio, citando dados do Censo Escolar 2016, divulgado pelo Inep, chamando a 

atenção para os 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, sendo a maior 

parte os jovens entre 15 a 17 anos. O documento está disponível no site de Jair Bolsonaro 

(BOLSONARO [on line]). 

Enfatizamos a preocupação com a defesa de barateamento da oferta educacional, que 

vai contra a meta de progressivo investimento público em educação e melhoria da qualidade 

do ensino do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado por Dilma Rousseff em 

25 de junho de 2014, vigente por 10 anos. 

Ainda no ano de 2018, sob a gestão de Michel Temer, que assume a presidência após 

um controverso processo de impeachment de Dilma Rousseff, as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) do Ensino Médio são homologadas pelo ministro da Educação 

à época, Rossieli Soares, estando alinhadas com a Lei n° 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 e 

que resultaram na Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as DCNs para o 

Ensino Médio.  
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Com a chamada reforma do Ensino Médio, a etapa final da Educação Básica passa a 

ter currículos compostos por uma formação geral básica (1.800 horas), voltada para o trabalho 

das competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e 

pelos itinerários formativos (até 1200 horas), organizados a partir das áreas do conhecimento 

(Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas 

tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas) e da formação técnica e profissional. Os 

currículos podem permitir que o estudante curse mais de um itinerário formativo dentro do 

Ensino Médio ou itinerários formativos de forma concomitante ou sequencial (BRASIL, 

2017).  

A duração mínima do Ensino Médio diurno, estabelecida na Resolução que atualiza as 

DCNs voltadas à etapa, é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas, tendo 

como referência a carga horária anual de 800 horas, distribuídas em, pelo menos, 200 dias de 

efetivo trabalho escolar. Estabelece-se, ainda, que a carga horária total seja ampliada para 

3.000 horas até o início do ano letivo de 2022 e a carga horária anual total seja ampliada, 

progressivamente, para 1.400 horas. No caso do Ensino Médio noturno, respeitados o mínimo 

de 200 dias letivos e 800 horas anuais, é possível ampliar a duração do curso para mais de 3 

anos, com menor carga horária diária e anual, garantido o total mínimo de 2.400 horas até 

2021 e de 3.000 horas a partir do ano letivo de 2022 (BRASIL, 2018, art. 17, § 2º e§ 3º). 

Conforme as novas DCNs, prevê-se que, no Ensino Médio diurno, preferencialmente, 

nos itinerários formativos do currículo (cujos eixos estruturantes são:  Investigação científica; 

Processos criativos; Mediação e intervenção sociocultural; Empreendedorismo), 

necessariamente com acompanhamento/coordenação de docente, a EaD possa funcionar em 

até 20% da carga horária, o que equivale a 200 horas anuais.  No caso do Ensino Médio 

Noturno, essa permissão é de até 30% e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de até 

80% (BRASIL, 2018). Cumpre lembrar que se dá tal possibilidade em caráter facultativo, de 

maneira que a implantação varie nos estados brasileiros. Cumpre lembrar que se dá tal 

possibilidade em caráter facultativo, de maneira que a implantação varie nos estados 

brasileiros. 

A EaD na Educação Básica, efetivamente, estava prevista pela reforma proposta pelo 

governo Temer e aprovado pelo Congresso em 2017, prevendo possibilidades de convênios 

entre redes de ensino e instituições de educação a distância. 

Já após a vitória de Jair Bolsonaro com cerca de 55% dos votos válidos, o equivalente 

a 57.797.847 brasileiros dos 147.305.155 aptos a votar, a Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, em 07 de agosto de 2019, que 20% da carga 

horária do Ensino Médio seja feita na modalidade EaD, 30% para alunos do curso noturno e 

80% do currículo a distância para a EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

O que permanecem como incógnitas são as questões relativas: à garantia de 

infraestrutura tecnológica necessária para estudantes e escolas que optem por adotar a EaD no 

Ensino Médio, conforme permitido legalmente; a questão da autonomia requerida do público 

do Ensino Médio para desenvolver parte dos estudos a distância; a formação dos professores 

para atuarem em consonância com as idiossincrasias da EaD. 

Enfatizamos, outrossim, a problemática questão de infringir o princípio do 

investimento em educação, rumo a uma postura de vislumbrar a EaD como meio de 

economia, o que vai contra todas as benesses demonstradas no caso do Ensino Superior 

(principalmente oferecida em instituições cujo objetivo é a qualidade e não o lucro per si, 

como as universidades federais), no sentido de democratizar o saber, devido à capacidade de 

alcançar pessoas em lugares remotos. 
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2.4 Apresentação e discussão dos resultados 
 

A pesquisa de pós-doutorado que visava entender a visão de jovens do 3° ano do 

Ensino Médio acerca das mudanças propostas para essa etapa de ensino, por meio de 

questionários escritos, foi realizada em um município do interior do estado de São Paulo, em 

escolas públicas e privadas. Após a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), os questionários foram aplicados a um total de 238 estudantes, no 1° semestre do ano 

de 2018, conforme disponibilidade das escolas de Ensino Médio contatadas. Nesse ano, 8 

escolas urbanas, do município com população estimada de população estimada de 

59.333 pessoas, ofereciam Ensino Médio regular e foram convidadas a participar desta 

pesquisa, dessas, 7 aceitaram participar.  

Foi realizado, então, um estudo exploratório, envolvendo a abordagem quantitativa, 

com mobilização da estatística como técnica de sistematização dos dados, e a abordagem 

qualitativa foi utilizada para a interpretação dos dados. 

Como variáveis entendemos as perguntas presentes no questionário. O cruzamento das 

variáveis, para observar a significância da relação entre elas, deu-se por meio teste de qui-

quadrado. O objetivo foi verificar se a frequência de uma determinada resposta obtida na 

amostra se desviaria significativamente, ou não, da frequência esperada (BEIGUELMAN, 

1996). 

Quando perguntados se acreditavam que o Ensino Médio deveria passar por 

mudanças, 120 alunos (50.42%) assinalaram que não, enquanto 118 (49.58%) assinalaram 

acreditar que sim. Não foi uma diferença que possa ser considerada significativa, apesar de a 

maioria numérico demonstrar satisfação com o Ensino Médio tal como está configurado. 

Sobre acreditarem que fazer parte do Ensino Médio a distância seria viável para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem, já se encontra certa disparidade: 161 alunos (67.65%) 

responderem negativamente à questão, enquanto, 77 (32.35%) responderam afirmativamente. 

Nota-se que, de fato, a maioria dos alunos que responderam ao questionário não consideram 

ser profícua a implantação da EaD na etapa final da Educação Básica.  

Ao cruzar as variáveis: considera que o Ensino Médio deveria passar por uma 

mudança versus fazer uma parte do Ensino Médio à distância (EaD) é uma alternativa viável, 

após a realização do teste de qui-quadrado, se o valor-p for menor que 5% ou 0,05 (conhecido 

por nível de significância), há informações estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula 

e, com isso, considerar que existe uma relação entre as duas variáveis estudadas no 

cruzamento (o valor-p foi significativo). Agora, se o valor-p for maior ou igual a 5%, não 

pode rejeitar-se a hipótese nula, e deve considerá-la verdadeira, considerando que as variáveis 

estudadas no cruzamento não têm relação estatística. No estudo em questão, o valor de -p = 

0,2893, não significante, ou seja, as variáveis são independentes, a mudança que acreditam ou 

não ser necessária no Ensino Médio não está ligada à questão da oferta de parte do Ensino 

Médio via EaD.  

 

Tabela 1 – Ensino Médio deveria passar por uma mudança versus fazer uma parte do Ensino Médio à 

distância (EaD) é uma alternativa viável 

Necessária 

mudança no Ens. 

médio 

Ensino médio (parte EaD) 

Não Sim Total 

Não 85 35 120 

Sim 76 42 118 

Total 161 77 238 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada. 
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A EaD tem um percurso importante na história do Ensino superior brasileiro, mas 

quanto ao Ensino Médio, é preciso discutir amplamente a adequação da proposta. Significa 

que reconhecemos que as relações hoje em dia são estabelecidas a partir de lugares não fixos 

e que a tecnologia auxilia na orientação do desenvolvimento humano, internalizando 

habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de ferramentas correspondentes a esse 

momento histórico (LALUEZA, CRESPO e CAMPOS, 2010). 

No entanto, não se pode ignorar que os próprios jovens investigados na pesquisa (238 

no total) não veem como uma possibilidade viável e os motivos que destacaram são 

relevantes, como a falta de acesso de grande parte dos jovens à internet. É uma geração 

conectada, no entanto, não se pode supor que todos tenham acesso em casa à internet, isso não 

pode ser feito sequer quanto às próprias escolas. Nesse caso, vale retomar os dados do Censo 

Escolar da Educação Básica 2017, quanto à infraestrutura, nas redes estaduais.  
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há que negar-se as muitas e significativas transformações trazidas pelas 

tecnologias para a sociedade como um todo e para os sujeitos de modo específico, a influência 

está nos hábitos, modos de relacionar-se, concepções estéticas... de forma a tornar visível que 

temos outro modus operandi, característico do século XXI.  

Os dados sobre a conectividade dos jovens evidenciam o seu novo perfil, o que de 

antemão permite afirmar que juventude é uma categoria mutável: não pode faltar meios de 

conexão, já que as vidas ocorrem na visibilidade, nas curtidas, interação não física/material, 

agilidade e proporção trazidos pela rede digital. Nesse sentido, a educação não pode ficar 

alheia ao processo de construção do aprendizado em redes. Institucional e pedagogicamente a 

escola deve inserir-se definitivamente na cultura digital. A legislação analisada ao longo deste 

trabalho demonstra uma tentativa de modernização, ao permitir um percentual da carga 

horária do Ensino Médio regular oferecida na modalidade EaD. Salienta-se que, se as 

exigências inerentes à EaD não devem ser relevadas em qualquer nível de ensino, no Ensino 

Médio, dadas suas características, isso se torna fundamental. 

Assim, a reforma do Ensino Médio e as novas DCNs denotam um esforço de 

construção de uma aproximação da instituição escolar do universo digital, por meio da 

permissão da EaD na Educação Básica. Não se pode perder de vista o objetivo central sob o 

qual se assenta tal permissão. O barateamento de custos se confronta com a perspectiva de 

investimento progressivo em educação determinada pelo Plano Nacional de Educação 

vigente. Além de desvalorizar os aspectos positivos e o potencial da EaD como meio 

amplificador do acesso à educação e inserção qualificada no mercado de trabalho, como se vê 

no Ensino Superior.  

A Educação Básica tem muito, ainda, a caminhar na garantia de um padrão de 

qualidade. O momento é de adaptação à nova realidade, diante dos rumos que a evolução 

tecnológica está conduzindo toda a sociedade. Então não se pode, ao permitir que parte do 

Ensino Médio seja ofertado via EaD, que estruturar os espaços é algo superado, ainda é 

preciso falar em aquisição de insumos tecnológicos e adaptação dos espaços para uma 

aprendizagem perpassada pela disjunção espaço-temporal entre professores e alunos. 

 A escola não pode estar alheia aos jovens que recebe. Isto é, há uma discussão 

importante a ser empreendida nesse espaço sobre metodologia, currículo e conhecimento. Se é 

momento de transição, ficar à margem significa não discutir e problematizar princípios de 

ciência e progresso, vislumbrando outras formas de ver a interface humano-tecnologia-
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aprender e fazer-se escola. Esses procedimentos, acredita-se, podem conduzir a 

transformações, a partir de uma visão outra de epistemologia e de uma prática educacional 

crítica, reflexiva e atualizada, que em nada se alinha à economia na oferta educacional. 

O Ensino Médio é uma etapa de ensino complexa, no sentido de que envolve a 

educação de pessoas que “estão sendo”, por suas singularidades de desenvolvimento e 

cobrança, do “vir a ser”. Nesse sentido, ouvi-los é uma saída interessante. Conhecer esse 

jovem, seus interesses e tentar compreender as suas necessidades, não é compatível com 

reformas afobadas e impositivas. Uma política pública reformista tão revolucionária, quando 

não discutida com especialistas e o público-alvo, perde a sua vitalidade e potencial. Afinal, 

pode-se tomar antibiótico sem ter realizado exame bacteriológico? Puro risco. 
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RESUMO. O presente estudo busca compreender como cursos online abertos e massivos (Massive 

Open Online Courses - MOOCs) democratizam o acesso à educação. Para isto, foram coletados e 
analisados dados de 60 cursos no período do primeiro semestre de 2019. Como resultado, percebeu-

se que, entre vários aspectos, a maioria dos cursistas residem no interior do país, possuem faixa etária 

e renda diversas, e o principal objetivo é aprimorar seus conhecimentos; podendo assim verificar que 

de fato, os MOOCs democratizam o acesso à educação. 

Palavras-chave: MOOC. Educação a Distância. Moodle. Democratização. 

 

ABSTRACT.  IFRS MOOCS: the democratization of the access to education. The study seeks 
to understand how Massive Open Online Courses (MOOCs) democratize access to education. We 

collected and analyzed data from 60 courses in the first semester of 2019. As a result, we noticed that, 

among several aspects, most of the students live in the countryside, have different age and income, 
and the main purpose of studying is to improve their knowledge. For this reason, we verified the 

MOOCs democratize the education access. 

Keywords: MOOC. Distance education. Moodle. Democratization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Cursos Abertos Online Massivos (Massive Open Oline Courses - MOOCs) são 

uma alternativa para pessoas que buscam aprimorar seus conhecimentos em diferentes áreas 

de modo mais facilitado e sem precisar se deslocar até uma instituição de ensino. Por ser um 

modo de aprendizado cada vez mais comum, esse modelo com cursos a distância pode ser 

encontrado em grandes plataformas brasileiras e estrangeiras.  

Uma barreira, no entanto, é que os cursos ofertados em plataformas internacionais 

são mais comumente produzidos em inglês e a língua torna-se um desafio para que mais 

pessoas, em especial, nesse caso, brasileiros, tenham acesso aos cursos. Pensando nisso, o 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) implantou 

os MOOCs em sua plataforma para que eles sejam uma alternativa possível para democratizar 

o ensino. 

Dessa forma, os cursos que seguem esse modelo estão disponibilizados no Moodle 

da instituição e permitem que pessoas de diferentes lugares possam acessar as aulas. Além 

disso, não possuem número máximo de alunos inscritos, não selecionam participantes por 

meio de processo seletivo e ainda possibilitam que cada indivíduo estude no seu tempo e 

organize o seu modo de aprendizado.   

Com base nisso, o artigo visa apresentar o trabalho realizado pela instituição na oferta 

de MOOCs, buscando responder a seguinte pergunta: os MOOCs do IFRS possibilitam a 

democratização da educação? Para isso, a pesquisa realizada utilizou como base a análise 

documental da oferta de 60 cursos com mais 220 mil alunos inscritos, a partir de pesquisa 

quantitativa, descritiva e documental. O objetivo é analisar as respostas coletadas dos alunos 

inscritos e avaliar se os MOOCs ofertados pela instituição possibilitam a democratização do 

acesso à educação, de forma a entender quais são os grupos de pessoas que participam dos 

cursos e suas principais características. 

2. MOOCs 

Os MOOCs se diferenciam na Educação a Distância (EaD) tradicional porque 

raramente possuem pré-requisito para alunos ingressantes, já que são ofertados em 

plataformas capazes de receber mais alunos. Apesar de o MOOC ser uma tendência dentro 

da EaD, nasceu em outro contexto e possui características que o torna diferente dos cursos 

online habituais (MENGUAL-ANDRÉS; CATALÁ; VILA, 2015). A primeira experiência 

com MOOCs encontrada na literatura é do ano de 2008 quando George Siemens ministrou o 

curso Connectivism and Connective Knowledge no Canadá para 25 alunos presenciais e 

também para mais de 2000 alunos online.  

Os MOOCs se fundamentam na teoria conectivista de George Siemens (2005) que 

tem como base a ideia de uma estrutura de ensino-aprendizagem que não se sustenta mais na 

antiga ideia da aprendizagem baseada no convívio em sala de aula. O conectivismo fornece 

uma percepção da aprendizagem necessária para os aprendizes florescerem na era digital, 

ademais, os alunos que estudam em MOOCs geralmente buscam conhecimento para 

ampliarem sua visão de mundo e obterem mais sucesso em suas carreiras. Cormier e Siemens 

(2010) complementam que o MOOC é um subproduto potencial do ensino aberto e da 

aprendizagem. 

Gonçalves (2013) acrescenta que os MOOCs são livres porque qualquer pessoa pode 

se inscrever gratuitamente, massivos porque suportam um grande número de participantes 

que estudam ao mesmo tempo em diferentes lugares e, além disso, contam com a 

simplicidade, pois é necessário apenas um professor. Para Souza e Cypriano (2016) os 
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MOOCs são apresentados em plataformas estruturadas para possibilitar grande quantidade 

de acessos ao mesmo tempo, além disso, há um padrão para verificação da aprendizagem do 

aluno através de fóruns, apresentações de conteúdo e testes. 

Downes (2016) explica que os MOOCs dependem de quatro princípios. O primeiro 

deles é o princípio da autonomia, em que cada aluno possui seus próprios objetivos de 

aprendizagem e, portanto, não deve haver uma tentativa de guiar a cognição do participante, 

pois ele pode perder o foco na informação que lhe seria mais importante. Além disso, essa 

característica não impede que hajam interações e ajuda mútuas entre os alunos. O segundo 

princípio, de acordo com Downes (2016), é o da diversidade, o que quer dizer que os alunos 

experimentam o curso de diversas formas, pois cada um interpreta determinado conteúdo 

através da sua perspectiva. Qualquer tipo de complexidade requer diversidade e qualquer tipo 

de aprendizado requer complexidade. 

O terceiro princípio é o da abertura. Esse princípio se refere a compreensão de que o 

participante tem livre escolha para entrar e sair de uma atividade do curso. Além disso, os 

objetivos de aprendizagem devem ficar expostos aos alunos e essa abertura permite que todos 

os membros participem e opinem. Por fim, o último princípio é o da interatividade, que não 

significa apenas que os membros estão interagindo e conectados, mas sim que um novo 

aprendizado ocorre como resultado dessa conexão que emerge de todos os membros da rede 

e não é transmitido apenas por alguns membros de modo hierárquico. 

Para Bastos e Bagiotti (2014), nem todos os MOOCs apresentam essa característica, 

muitos se assemelham às tradicionais aulas de cursos presenciais com a figura do professor 

como central na disseminação do conhecimento em que o caminho a ser percorrido pelo 

aluno é guiado também pelo professor, com exercício de fixação em etapas gradativas. Ainda 

segundo os autores, outra característica dos MOOCs é a capacidade de servir como material 

de apoio das aulas presenciais de forma que seus conteúdos atualizados auxiliem o professor 

na sala de aula. 

Independentemente do modo como os cursos são organizados, os MOOCs são 

tendência mundial e, portanto, ofertados através de plataformas em diversos países. É 

importante ressaltar que: 

No Brasil, as diferenças culturais e socioeconômicas entre os diversos estados 

impulsionam para que as instituições de ensino desenvolvam estratégias próprias e 

locais para a oferta de seus cursos presenciais e a distância (RIBEIRO; CATAPAN, 

2018, p. 46). 

Assim, além dos cursos do IFRS outras instituições brasileiras também contam com 

esse recurso, como a POCA, Lúmina, TimTec e UEMA. A plataforma POCA (2019) foi 

desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) para a oferta de MOOCs 

e, assim como no IFRS, utiliza-se o Moodle como ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 

O Lúmina (2019) é uma plataforma de cursos abertos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, que também possui o Moodle como ambiente virtual e tanto os cursos quanto a 

certificação são gratuitos. 

O TimTec (2019) é uma iniciativa da empresa Tim em parceria com a Setec e, 

consequentemente, com os Institutos Federais, cuja plataforma oferece cursos gratuitos e 

fornece declaração de 40 horas para cada um deles. Já a plataforma UEMA (2019), da 

Universidade Estadual do Maranhão foi uma das instituições pioneiras na oferta de cursos 

abertos através de sua plataforma virtual e seus cursos e certificados são gratuitos e em 

diversas áreas como Agronomia, Biologia, Direito, Educação, Engenharia, Filosofia, Gestão, 

Turismo e TI.  
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Dentre as plataformas com MOOCs internacionais, estão a Coursera, edX e Udemy. 

A Coursera (2019) é uma plataforma com tradução para o português que disponibiliza cursos 

de famosas universidades, como: Carnegie Mellon, Duke, Georgia Tech, ITA, NYU, 

Princeton, Stanford, Universidade de Sydney, Universidade de Tokyo, USP, Unicamp, entre 

outras. Os cursos são gratuitos para alunos ouvintes, mas pagos para os que desejam 

participar e receber o certificado no ato da aprovação. A plataforma permite que o aluno 

concorra a auxílio financeiro, porém a página com os procedimentos para solicitação está em 

inglês. 

 A edX (2019) funciona de forma similar a Coursera, oferecendo cursos de instituições 

como MIT, Harvard, Berkeley, Sobornne. Suas áreas de concentração são Ciência da 

Computação, Economia, Engenharia, Humanidades, Ciências e Ciências Sociais. A interface 

da plataforma está em inglês e espanhol e não há cursos em português. 

 A Udemy (2019) também é uma plataforma de cursos online, mas ela se destaca por 

possuir cursos baseados em vídeos, ou seja, com alta porcentagem de videoaulas. Os cursos 

são pagos, e no valor está incluído o certificado aos concluintes. Às vezes, a plataforma 

realiza promoções, que tornam os valores mais acessíveis. 

Desse modo, tanto as plataformas nacionais quanto as internacionais, são idealizadas 

para serem acessadas por um grande número de pessoas e seus cursos podem conter textos, 

vídeos, testes, espaço para interação e até mesmo partes gamificadas, possibilitando que 

qualquer pessoa possa aprimorar seus conhecimentos na área desejada. Além disso, 

comumente, os alunos têm seus conhecimentos testados ao final de cada módulo através de 

questionários. Vale ressaltar que a proposta dos MOOCs está baseada na democratização do 

acesso a informação, dessa forma, atingem alunos de várias partes do globo e disseminam 

conhecimento das mais diversas áreas. 

3. HISTÓRICO DA EaD NA INSTITUIÇÃO 

Em 2015 o IFRS passou a oferecer três cursos online de extensão na plataforma 

Moodle: Lógica de Programação, Java e Informática Básica, esses cursos serviram de apoio 

para aprimorar a oferta de cursos nesse modelo. Assim, em 2016, mais cursos passaram a ser 

ofertados além desses, como o de Programador Web e Professor de Educação a Distância. 

Esses cursos de extensão eram abertos ao público interno e externo, mas possuíam um 

processo para seleção dos alunos e um número limitado de participantes. 

Em paralelo a isso, o IFRS criou o curso Pré-IFRS com o intuito de preparar a 

comunidade interessada em estudar para o processo seletivo dos cursos técnicos e de 

graduação ofertados nos Campi. Esse curso possuía tutores voluntários de diferentes partes 

do Brasil que prestavam auxílio aos alunos inscritos. Esses mesmos tutores também fizeram 

um curso de extensão ofertado pelo IFRS de modo que estivessem capacitados para auxiliar 

os alunos do Pré-IFRS e, cada um deles, era responsável por fornecer apoio a alunos de uma 

determinada região. 

O Pré-IFRS consistia em simulados que retomavam os conteúdos dos processos 

seletivos anteriores da instituição em uma espécie de simulado e, em caso de dúvidas, os 

alunos podiam contatar os tutores. Além disso, só eram permitidos no curso alunos que 

estivessem inscritos no processo seletivo do IFRS. É importante salientar que esse foi o 

primeiro curso gamificado ofertado, dessa forma, os alunos recebiam recompensas e 

possuíam metas que tornavam o curso mais interativo e motivavam os alunos a conquistarem 

prêmios virtuais durante seus estudos. 
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Em 2017, com a experiência de diferentes cursos já ofertados, a Coordenadoria de 

Educação a Distância (CEaD) da instituição optou por aderir aos cursos enquadrados na 

categoria MOOC, permitindo que mais pessoas pudessem realizar os cursos e sem a 

necessidade de tutoria. Assim, os cursos possuem mais agilidade e possibilitam que o aluno 

estude em seu ritmo, com mais autonomia e flexibilidade. 

A partir de então, não há mais edital de seleção para que os alunos possam participar 

desses cursos, uma vez que eles são abertos a toda a comunidade e não possuem capacidade 

máxima de inscritos, facilitando o acesso a um número maior de pessoas interessadas. A ideia 

de permitir acesso à educação sem seleção de alunos é defendida pelo filósofo e pedagogo 

John Dewey, segundo Casteller (2008, p.6), “Dewey é crítico da escola tradicional, porque 

este modelo de educação não estabelece a democracia [...] uma vez que selecionar é excluir, 

e uma sociedade democrática pede a participação de todos os indivíduos”.  

Os cursos são ofertados semestralmente (de janeiro a junho e de julho a dezembro) e 

o aluno é responsável por realizar sua inscrição na plataforma Moodle e se inscrever nos 

cursos que possui interesse. Ademais, é o próprio estudante o responsável por gerar seu 

certificado após a conclusão do curso, se obtida a nota necessária. 

Cada curso possui suas regras para aprovação e cada um segue um padrão específico. 

Há cursos com vídeos, outros que mesclam textos e videoaulas e há ainda os que possuem 

brincadeiras pedagógicas, como caça-palavras. Alguns testam o conhecimento dos alunos 

através de atividades escritas e, a maioria, opta por questionário ao final de cada módulo ou 

do curso. Os questionários exigem uma nota mínima para aprovação e, na maioria das vezes, 

possibilitam que o aluno repita a tentativa. 

4.   OS MOOCs NO IFRS 

Os MOOCs do IFRS têm se mostrado como uma alternativa para a oferta de cursos 

online de extensão e possuem uma boa aprovação pela comunidade externa e interna que 

realiza os cursos. Até o período analisado, o IFRS conta com mais de 220 mil alunos inscritos 

nos 60 MOOCs disponíveis no ambiente virtual Moodle, cada um dos cursos, além de 

pertencer a uma área do conhecimento, possui sua própria carga horária, público-alvo, pré-

requisitos e modo de organização e disponibilização do conteúdo. Além disso, os 

proponentes dos cursos devem apresentar experiência prévia ou capacitação de no mínimo, 

150 horas em EaD.  

Os cursos de extensão ofertados a distância pelo IFRS estão disponíveis no ambiente 

virtual Moodle, dessa forma, o aluno precisa acessar o site moodle.ifrs.edu.br, clicar em 

“Acessar”, preencher seus dados e se inscrever nos cursos desejados, como está 

exemplificado na Figura 1. Além disso, o aluno pode estar inscrito simultaneamente em 

quantos cursos desejar.  

Na página inicial, além do aluno poder criar seu cadastro, ainda há um espaço para 

perguntas frequentes, em que é possível tirar dúvidas. Há também uma área para atendimento 

automático na qual há possibilidade de contatar com um chatbot1 que fornece suporte para 

eventuais questionamentos e também links de redes sociais institucionais. Além disso, há um 

acesso rápido em que o aluno já cadastrado acessa os seus cursos e ainda três ícones que 

direcionam o estudante para os cursos disponíveis, para cursos de capacitação de servidores 

                                                
1 Para Laven (2008), chatbot é um programa que tem como objetivo simular uma conversa digitada, que transmite 

a sensação de que se está conversando com uma pessoal real.  Essa ferramenta está disponível 24 horas por dia para auxiliar 
os usuários no esclarecimento de possíveis dúvidas. 
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ou para cursos presenciais de alunos regularmente matriculados em alguns Campi da 

instituição que ainda não possuem Moodle próprio. 

 

Figura 1 – Página inicial do Moodle do IFRS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Antes mesmo de se inscrever no curso, o estudante tem acesso a informações como a 

carga horária, os assuntos abordados, quantidade de módulos do curso, área, prazo de 

conclusão, nível e idioma, bem como uma breve descrição do curso, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 – Opção de curso MOOC disponibilizado pelo IFRS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Logo após a inscrição, o estudante tem acesso aos dados sobre o curso e orientações 

sobre como receber o certificado, a nota exigida e dois questionários: um para o inscrito 

responder se faz parte da comunidade externa ou interna do IFRS e se é aluno ou servidor e 

outro a respeito da faixa etária, trabalho e interesses do aluno (Figura 3). 

Figura 3 – Exemplo de explicação de um curso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Na Figura 4 há um exemplo de como são organizados os módulos dos cursos. 

Geralmente, os cursos possuem PDFs com explicações teóricas sobre o assunto que são 

retirados do ProEdu ou elaborados pelos professores responsáveis, bem como videoaulas 

sobre o tema, exercícios para o aluno estudar o conteúdo e também materiais complementares 

ou atividades como palavras cruzadas, por exemplo. O mais comum é que no final de todos 

os módulos, ou de cada módulo, exista um questionário de múltipla escolha em que o aluno 

deve atingir uma nota exigida para gerar o certificado do curso.  
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Figura 4 – Exemplo de módulo de um curso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Na Figura 4, também é possível observar os quadradinhos que auxiliam o aluno a 

acompanhar seu andamento, na imagem é possível ver que os quadrados de linha contínua 

possuem marcação manual e os pontilhados são marcados pelo sistema após a conclusão da 

atividade. Para auxiliar ainda mais o estudante, a plataforma conta com uma barra de 

progresso do curso que indica o quanto já foi realizado, em verde, e o quanto ainda falta para 

ele ser completado, em azul (Figura 05).  

Figura 5 – Barra de progresso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Além da barra de progresso, o aluno recebe uma faixa de conclusão de módulo quando 

termina os estudos do conteúdo. A maioria dos cursos possuem faixa de conclusão que 

tornam o curso gamificado e incentivam o aluno a continuar seus estudos. No andamento do 

curso, o estudante recebe conquistas que podem ser visualizadas logo abaixo de todos os 

módulos, como na Figura 6. 

Figura 6 – Gamificação nos cursos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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 Dessa forma, a plataforma é de fácil manuseio e facilita o entendimento do aluno 

sobre o funcionamento do curso. Além disso, há possibilidade de o aluno pausar os estudos 

e retomar exatamente na atividade em que parou, uma vez que o curso aponta quais partes 

do curso já foram estudadas. Ademais, o aluno é quem organiza seus estudos e pode fazer as 

atividades no seu ritmo, bem como assistir às videoaulas quantas vezes achar necessário, 

retomando qualquer conteúdo que desejar a qualquer momento durante o período do curso. 

Vale ressaltar que foi a partir da oferta de cursos nesse modelo que a instituição pode 

democratizar ainda mais o acesso à educação. Por meio dos cursos, alunos de todo o Brasil e 

do mundo podem se inscrever e conhecer assuntos em diversas áreas do conhecimento. Além 

disso, conforme Ribeiro e Catapan (2008), é possível utilizar os recursos educacionais 

produzidos pela Rede e-Tec Brasil que são disponibilizados para instituições de ensino 

pertencentes à rede pública. Ou ainda, professores capacitados podem criar seus cursos e 

disponibilizá-los para a comunidade através da plataforma. 

5.   METODOLOGIA 

A pesquisa realizada utilizou como base a análise documental a partir da perspectiva 

quantitativa, na qual foram coletados e observados dados a respeito dos alunos inscritos e a 

avaliação deles sobre os cursos. Além disso, fatos e fenômenos foram descritos por meio da 

pesquisa descritiva e relatórios e estatísticas foram observados por meio da pesquisa 

documental. Também foi feita uma pesquisa básica em que os conhecimentos gerados podem 

ser utilizados em pesquisas aplicadas. 

Os dados coletados correspondem ao período de 01 de janeiro até 31 de julho de 2019, 

em que os cursos EaD do IFRS contavam com 222.852 alunos inscritos na plataforma que 

até então possuía 60 cursos ofertados pela instituição. Os dados foram coletados através de 

relatórios gerados pelo próprio Moodle e também através do Google Analytics. 

É importante ressaltar que, apesar das mais de 220 mil inscrições, um estudante pode 

se inscrever em mais de um curso e a possibilidade de responder ao questionário sempre foi 

opcional, portanto, a quantidade de respostas da amostra é inferior ao universo. Além disso, 

o objetivo é compreender de que forma acontece a democratização do ensino por meio dos 

MOOCs oferecidos e analisar qual o perfil dos estudantes que os cursos conseguem alcançar. 

A análise dos dados também procura avaliar se os cursos são satisfatórios para os estudantes.  

6.   RESULTADOS 

Os cursos ofertados no modelo MOOC pela instituição têm atendido a uma demanda 

cada vez maior de pessoas que buscam na educação a distância uma forma de aprimorarem 

seus conhecimentos e ampliarem a visão de mundo. Abaixo estão expostos os dados 

coletados e uma análise de seus possíveis significados. 

Segundo os dados da amostra, a maioria dos alunos possui entre 21 e 40 anos de idade. 

No período analisado, foram registradas, aproximadamente, 15 mil novas inscrições de 

alunos com faixa etária de 21 a 25 anos e aproximadamente 14 mil correspondentes a faixa 

etária de 31 a 40 anos. O menor número de alunos é representado por aqueles com menos de 

20 anos e há registro de mais de 200 alunos com idade superior a 60 anos inscritos na 

plataforma.  

A partir dos dados apresentados, é possível perceber que os cursos atendem a alunos 

cuja idade varia de 21 a mais de 60 anos, o que demonstra que todos encontram na plataforma 

uma maneira de aprimorar seus conhecimentos ou descobrir assuntos nunca antes estudados, 

assim, alunos das mais diferentes idades têm acesso aos cursos. Segundo Westbrook e 
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Teixeira (2010, p.39) “seja na infância, na idade adulta ou na velhice – todos participam ou 

podem participar do caráter educativo de suas experiências”. 

Dentro desse mesmo período, há registro no sistema de mais de 25 mil alunos que 

estudam e trabalham ao mesmo tempo e de aproximadamente 20 mil que apenas estudam. 

Os que somente trabalham correspondem a pouco mais de 12 mil. Esse dado demonstra que, 

mesmo com uma grande parte dos alunos inscritos na plataforma dedicando-se apenas aos 

estudos, a maioria ainda precisa conciliar os estudos com o trabalho e, especialmente nesses 

casos, os cursos ofertados tornam-se um meio de permitir que esse público possa conciliar 

com mais facilidade os MOOCs com as demais atividades que realizam diariamente, uma 

vez que os cursos ofertados permitem que o aluno estude no seu ritmo, no tempo que achar 

conveniente e no local em que o estudante preferir.  

Vale ressaltar que mais de 20 mil alunos já haviam realizados cursos a distância em 

oposição a 7 mil que realizaram seu primeiro curso EaD através da plataforma Moodle do 

IFRS. Além disso, em torno de 11 mil nunca haviam estudado anteriormente em um curso 

MOOC e 15 mil já possuíam familiaridade com esse tipo de curso por já terem estudado em 

outras instituições e/ou em outros cursos ofertados pelo IFRS.  

Esses dados apontam que tem sido cada vez mais comum a procura por cursos online 

no modelo MOOC e que a oferta através do IFRS contribui para que ainda mais pessoas 

tenham acesso a esse modelo de curso e enxerguem na plataforma uma maneira de adquirir 

conhecimento. Casteller (2008, p.6) relata que “Dewey, vê na escola o instrumento ideal para 

estender a todos os indivíduos os seus benefícios, tendo a educação uma função 

democratizadora de igualar as oportunidades”. 

Em relação à avaliação dos cursos pelos alunos, mais de 18 mil, ainda dentro do 

primeiro semestre de 2019, avaliaram os cursos realizados como muito bom e mais de 7 mil 

como bom, contrastando com o número de pouco mais de 100 alunos que consideraram os 

cursos realizados como ruins. Os dados apontam que os MOOCs ofertados têm agradado a 

maioria dos alunos inscritos, uma vez que grande parte caracteriza o aprendizado obtido 

como muito bom e pouquíssimos alunos não encerram os cursos satisfeitos. 

Além disso, quando questionados a respeito da organização dos materiais, em torno 

de 24 mil alunos acreditam que o material é bom porque permite praticar o conteúdo 

aprendido ao longo do curso, aproximadamente 1 mil alunos acharam confusa a organização 

e 1 mil alunos não souberam opinar a respeito. Os números desse mesmo período, mostram 

também que, em média, 15 mil alunos acreditaram que o curso atendeu às expectativas, 11 

mil afirmaram que o curso superou o que era esperado e apenas 900 alunos não tiveram suas 

expectativas atendidas. 

Carvalho (2004, p.330) defende que, “para uns, a democratização se caracteriza por 

políticas públicas de abertura da escola para todos, para outros, ela decorre de práticas 

pedagógicas capazes de formar indivíduos livres”. Dessa forma, os cursos parecem contribuir 

para a ideia de acesso livre à população e, ao mesmo tempo, liberdade do indivíduo em 

relação aos estudos temas e conteúdos abordados. 

Durante o primeiro semestre de 2019, mais de 23 mil alunos assinalaram que o tempo 

do curso é adequado, pouco mais de 3 mil acreditaram que o curso deveria ser mais lento 

(com maior duração de tempo e igual conteúdo) e 1 mil alunos defenderam que o curso 

deveria ter uma aceleração maior (com menor duração de tempo e igual conteúdo). 

Além disso, mais de 27 mil alunos não só assinalaram o desejo de realizar mais cursos 

a distância ofertados pelo IFRS como também, 25 mil alunos afirmaram que indicariam os 

cursos aos amigos. Apenas pouco mais de 200 não teriam interesse em realizar novos cursos 
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e 182 alunos não indicariam aos amigos. Esse dado é positivo para a instituição e ainda 

colabora para que mais pessoas da comunidade sejam inteiradas sobre a possibilidade de 

realizar cursos com a instituição e se interessem por eles através do relato de experiências de 

pessoas próximas.  

Outro dado significativo aponta que, em média, 22 mil pessoas procuraram pelos 

cursos porque precisavam aprimorar seus conhecimentos em uma área específica, enquanto 

que mais de 13 mil realizaram os cursos por curiosidade e vontade de se aperfeiçoar em um 

determinado assunto e apenas 66 pessoas relataram que estavam realizando os cursos 

motivadas apenas pela obtenção de um certificado. Essas informações destacam o interesse 

geral que os alunos possuem por buscarem aprimoramento em áreas de interesse e não apenas 

para conseguirem certificações, rompendo com alguns estereótipos em relação a EaD. 

De modo geral, os números apontam que a maioria dos alunos que se inscrevem em 

cursos EaD da instituição apreciam os conteúdos e ficam satisfeitos com a forma como os 

diferentes assuntos são trabalhados. Além disso, a maior parte já possui familiaridade com 

os MOOCs e incentivariam pessoas próximas a também se inscrevem nos cursos, o que 

mostra a qualidade dos serviços de EaD ofertados. Os resultados otimistas apontam para um 

possível crescimento futuro de alunos e possibilidade de aumento no número de cursos 

ofertados através do IFRS. 

Além dos dados a respeito dos próprios cursos, também foram recolhidas amostras 

sobre a renda dos alunos. Na figura 7, é possível observar que a maioria das pessoas 

cadastradas recebem de 1 a 1,5 salário mínimo, em seguida, o maior número de alunos é 

daqueles que ganham de 0,5 a 1 salário mínimo o que demonstra que, mesmo os cursos 

atendendo também a população que ganha acima de 3,5 salários mínimos, a maioria dos 

estudantes são de baixa renda e, possivelmente, a gratuidade dos cursos e o fato de serem 

ofertados a distância é o que possibilita que esse público tenha acesso à plataforma de 

estudos.  

Figura 7 – Gráfico com a renda dos alunos inscritos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Na Figura 8 também é possível perceber que, mesmo a que maioria dos alunos 

inscritos corresponda a moradores brasileiros da região sul e sudeste, há estudantes que 

participam dos cursos distribuídos por todo o país e em todos os estados. Além disso, ainda 
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conforme o mapa, os acessos permitem que alunos que moram no interior também tenham 

acesso aos cursos, sem precisarem se dirigir aos grandes centros ou a algum polo 

universitário.  

Na Figura 8, os círculos maiores representam as regiões que mais acessam o site dos 

cursos do IFRS e os círculos menores uma quantidade de acessos menor. Segundo os dados, 

45,92% dos alunos acessam estão localizados em capitais e 54,08% residem no interior dos 

estados brasileiros. Dessa forma, o mapa demonstra a importância de democratizar cada vez 

mais o ensino para possibilitar que pessoas de diferentes partes possam ter acesso à educação 

e não mais vejam a distância e dificuldade de locomoção como um empecilho.  

Figura 8 – Mapa com a distribuição geográfica de usuários que acessaram os cursos do IFRS entre junho 

e julho no Brasil.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

É importante ressaltar também que 57.32% estudantes acessaram a plataforma através 

do celular, 41.72% com o computador e 0.96% por meio de tablet. Esses dados corroboram 

com as evidências de que muitos alunos não possuem computador em casa e fazem uso de 

smartphones para conseguir estudar a distância. Além disso, os celulares possuem mais 

facilidade para serem transportados devido ao formato e possibilitam que os alunos estudem 

em qualquer localidade ainda mais facilmente. Mais informações sobre as motivações do uso 

de celulares para a realizações de cursos online serão estudadas futuramente.  

Com base nos dados obtidos, é possível perceber o quanto a educação a distância 

permite estudos mais flexíveis de acordo com o tempo do estudante e possibilita também que 

pessoas que moram afastadas dos grandes centros tenham acesso à educação de qualidade. 

Além disso, a renda e a distância não se tornam uma barreira, uma vez que o acesso é gratuito, 

online e aberto a todos que tenham interesse em estudar. 

Segundo Westbrook e Teixeira (2010, p.47) “a atividade educativa deve ser sempre 

entendida como uma libertação de forças e tendências e impulsos existentes no indivíduo, e 

por ele mesmo trabalhados e exercitados”. Desse modo, os cursos dão uma direção ao aluno 

para que ele mesmo possa se organizar e aprender conforme for mais eficaz para o seu 

entendimento, democratizando o ensino e permitindo a autonomia do aluno. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O IFRS sempre teve uma história ligada a EaD e foi a partir da oferta de MOOCs que 

a instituição conseguiu democratizar ainda mais o acesso a cursos online. Sendo assim, desde 

2017, os cursos ofertados nessa modalidade, através do ambiente virtual Moodle, têm tido 

uma grande procura e os resultados são positivos para a instituição. 

Os MOOCs caracterizam-se por serem massivos, isso é, possibilitando número 

ilimitado de alunos; abertos, possibilitando que qualquer pessoa possa se inscrever; online, 

permitindo que os alunos estudem em qualquer ambiente através de um computador ou 

celular e, ainda, não necessitam de tutores.  

No caso estudado, o Moodle do IFRS permite que as pessoas interessadas realizem 

seu cadastro online, escolham o curso que mais têm interesse, verifiquem as informações, 

carga-horária e funcionamento do curso e estudem no seu ritmo. Ao final, se obtida a nota 

necessária, o estudante pode ter acesso ao seu certificado e ainda, é permitido se inscrever 

em vários cursos ao mesmo tempo. Nesse caso, o acesso é democratizado e todos que 

possuem interesse podem se inscrever. 

Com base nisso e analisando os dados coletados através dos relatórios da plataforma 

e do Google Analytics, é notável que esse tipo de ensino tem possibilitado a democratização 

do acesso à educação, abrangendo um público que varia de jovens a idosos e atendendo uma 

demanda de pessoas que moram, inclusive, no interior do Brasil.  

Essa forma de educação online e gratuita possibilita que pessoas com ou sem 

formação prévia possam aprimorar seus conhecimentos. Observa-se que a renda, localização 

geográfica e nível de estudo já não são mais uma barreira para que os indivíduos possam 

acessar novas informações. Assim, o fato de os MOOCs serem abertos e com número 

ilimitado de alunos também contribui para a democratização no acesso à educação. 

É importante ressaltar que a maioria dos estudantes aprova os cursos realizados e tem 

interesse em não apenas fazer mais cursos como também em divulgá-los para as pessoas 

próximas, o que demonstra a preocupação da instituição com a qualidade dos cursos e com a 

satisfação dos alunos durante o processo de aprendizagem. Além disso, a oferta de cursos em 

diferentes áreas, que vão desde as ciências exatas até idiomas, possibilita que diferentes 

estudantes com interesses distintos possam se inscrever e estudar o que acharem relevante 

para suas vidas.  

Novos estudos pretendem aprofundar ainda mais a relação entre os MOOCs do IFRS 

e a importância deles na democratização do ensino no país, no entanto, por ora, é válido 

ressaltar a relevância que eles têm tido, até a presente pesquisa, em disseminar o 

conhecimento para as mais diversas localidades e pluralidade de pessoas. Apesar dos dados 

otimistas, ainda há um longo percurso para tornar a educação a distância ainda mais 

democrática.  
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RESUMO Este artigo apresenta a importância do Planejamento Estratégico (PE) na gestão de 

processos educacionais na Educação a Distância (EaD), considerando os desafios para as organizações 

no século XXI. Tomou-se como ponto de partida, a discussão acerca das empresas que buscam 

estratégias de gestão que possam suportar as transformações ocorridas, sobretudo pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) que implicaram na disseminação da EaD como principal estratégia 

para a ampliação da oferta de ensino, tanto na rede privada como na pública. Este trabalho tem como 

objetivo analisar as implicações do planejamento estratégico para as práticas de gestão educacional da 

EaD no Centro Universitário UNINOVAFAPI. Como procedimento metodológico, a pesquisa dá-se 

numa abordagem qualitativa, descritiva e relato de experiência, tendo como base a análise documental 

e bibliográfica de textos de autores que discutem sobre a temática do Planejamento Estratégico, 

Gestão Educacional na EAD. Dialogamos com referências centrais para tratar do tema como Oliveira 

(2000), Rumble (1993), Bof (2002), dentre outros autores. Os resultados mostraram que para se 

manter no mercado competitivo, aderir ao PE trata-se de uma estratégia eficaz que proporciona 

sustentabilidade metodológica.   

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Gestão Educacional. Educação a 

Distância. 
 

Abstract: This paper introduces the importance of Strategic Planning (EP) in the 

management of educational processes in Distance Education (DE), considering the challenges 

for organizations in the 21st century. The starting point was the discussion about companies 

that are looking for management strategies that can support the transformations that have 

occurred, especially for Information and Communication Technologies (ICTs) that led to the 

spread of DE as the main strategy for expanding the supply of both private and public 

enterprises. This paper aims to analyze the implications of strategic planning for the 

educational management practices of DE at UNINOVAFAPI University Center. As a 

methodological approach, the research used both qualitative and descriptive approaches and 

experience report, and based its analysis on documents and bibliographical texts whose 

authors discuss the theme of Strategic Planning, Educational Management in Distant 

Education. Our readings dialogued with the main references to address the theme, authors 

such Oliveira (2000), Rumble (1993), Bof (2002), among others were employed. The results 

showed that, to stay in the competitive market, joining the EP is an effective strategy that 

provides methodological sustainability. 
 

 

Keywords: Strategic Planning. Educational management. Distance Education 
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1 - INTRODUÇÃO  

O governo brasileiro, por meio do MEC e do Ministério das Comunicações (MC), 

tomou, a partir de 1993, as primeiras medidas efetivas para a formulação de uma política 

nacional de EaD, para a criação, do Decreto nº 1.237, de 6/9/94, do Sistema Nacional de 

Educação a Distância. Dentre as diretrizes legais, o documento do Ministério da Educação 

Referenciais de Qualidade para Educação a Distância destaca a importância do processo de 

gestão para o desenvolvimento de um bom sistema de educação a distância (Brasil, 2007). A 

parir de 1993, multiplicaram-se os congressos e seminários sobre EaD, atraindo grande 

número de pessoas. 

Atualmente a EaD tem se disseminado no Brasil nas instituições públicas e privadas 

que adotam modelos, estruturas e características distintas. A gestão educacional é uma área 

fundamental para compreender as peculiaridades e instâncias do processo de ensino-

aprendizagem na educação presencial ou a distância. Assim, os gestores devem ter a 

compreensão e/ou formação para atuar cautelosamente na EaD. 

Para consolidação das estratégias de gestão independentemente dos modelos 

institucionais de EaD, o gestor como responsável pelo planejamento, organização, direção e 

controle dos processos de formação pela modalidade, é importante que ele tenha a convicção 

das implicações do planejamento estratégico para as práticas de gestão educacional, pois 

geralmente têm se observado a utilização da estrutura do ensino presencial para a educação a 

distância, sem priorizar as peculiaridades da EaD, quanto aos aspectos pedagógicos, 

tecnológicos,  administrativos e recursos humanos.  

             Para compreender as implicações do Planejamento Estratégico (PE) para a Gestão 

Educacional em EaD, torna-se imprescindível destacar que o planejamento é uma das funções 

gerenciais mais importantes para uma organização. É através dele que se estabelece e mantém 

o direcionamento quando o futuro se torna cada vez mais difícil de prever.  

Na ausência de estudos que analisam as implicações do PE para as práticas de gestão 

educacional da EAD, justifica-se a realização desta pesquisa, a qual visa preencher essa 

lacuna e identificar a relevância da educação a distância em um dos estados da Região 

Nordeste que apresenta o menor número de Instituições de Ensino Superior e com a 

maior desigualdade do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 

divulgada em 2014 pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Frente ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral, analisar as 

implicações do planejamento estratégico para as práticas de gestão educacional de EaD no 

UNINOVAFAPI. Além disso, traz como objetivos específicos, apresentar os conceitos de 

planejamento estratégico como uma ferramenta importante na implantação da EaD, identificar 

as práticas de gestão de educacional com uso de tecnologias de informação e comunicação em 

cursos presenciais que fazem parte da oferta 20% a distância no UNINOVAFAPI e discutir 

sobre as implicações do planejamento estratégico para a gestão educacional da EAD.  

O percurso metodológico traçado nesta pesquisa, a dá-se numa abordagem qualitativa, 

descritiva e relato de experiência, tendo como base a análise documental e bibliográfica de 

textos de autores que discutem sobre a temática do Planejamento Estratégico, Gestão 

Educacional na EaD. Além disso, esta análise contou com a participação de uma 

coordenadora pedagógica, uma supervisora de curso, uma coordenadora de ensino e um 

docente.   

Considerou-se como objeto de pesquisa o resultado de reflexões que ocorreram a partir 

de observações e vivências, dialogadas com alguns autores que serviram de suporte, junto 

com outros autores específicos do campo da educação a distância. Este artigo está organizado 

em duas seções, sendo que a primeira traz o desenvolvimento, com as subseções: 

Planejamento estratégico, Gestão educacional da EaD, Análise dos resultados e As 

implicações do planejamento estratégico para as práticas de gestão da EaD no 

UNINOVAFAPI . Quanto à última seção, aborda as considerações finais acerca dos achados. 

2 – DESENVOLVIEMNTO  

2.1 O Planejamento estratégico  

O Planejamento Estratégico é um importante instrumento de gestão que auxilia os 

empresários e o administrador educacional nos processos decisórios da busca de resultados 

efetivos e competitivos para as empresas e instituição de ensino. Alguns autores que tive a 

oportunidade de ler na disciplina Gerenciamento de Processos Educacionais e em disciplinas 

anteriores foram fundamentais para aprofundar os conhecimentos sobre o PE.  

Ao dialogar com Weindling (2011), o autor traz o seguinte conceito de PE:  

O planejamento estratégico pode ser visto como uma técnica que auxilia os líderes e 

gestores a lidar com o ambiente cada vez mais turbulento e os desafios que 

confrontam as organizações. (WEINDLING, 2011, p.224) 
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Podemos entender o PE como imprescindível instrumento da gestão, pois além de 

direcionar o caminho para o futuro, capacita o gestor educacional em seus processos 

decisórios a realizar um trabalho sistematizado, direcionado, na busca de estratégias e 

objetivos efetivos para a instituição de ensino superior. De acordo com Weindling (2011), são 

inúmeras as vantagens de adotar o PE, porém, algumas instituições não utilizam.  O teórico 

discute a luz das ideias de Bowman (1990, p.9) que elenca algumas razões pelas quais as 

empresas comerciais e educacionais não adotaram o PE. Dentre elas, destacam-se:  

1. Existem algumas pessoas poderosas com interesses próprios e que desejam manter o 

status quo. Sua posição e seu status dependem da continuação da estratégia existente e 

desencorajam o pessoal a fazer perguntas desafiadoras.  

2. As instituições estão tendo de lidar com mudanças impostas de fora e isso tende a 

promover respostas reativas e incrementais em vez de um enfoque estratégico.  

3. O sucesso anterior da instituição pode cegar as pessoas para a situação atual. Também 

encoraja a gestão a deter-se nas estratégias testadas e avaliadas, que podem ser 

inadequadas às circunstâncias presentes e futuras.  

 Conforme os itens, a omissão das empresas em implantar o Planejamento Estratégico 

ou mesmo uma boa estratégia pode ter como consequência, falhas e fragilidades irreversíveis, 

sobretudo a consolidação de estratégias ineficientes. O principal propósito do planejamento é 

a diminuição da incerteza quanto a decisões futuras, já que avalia a curto, médio e longo 

prazo as situações com o intuito de a empresa alcançar seus objetivos, metas e desafios 

estratégicos para melhores resultados. 

 Destaca que o modelo de gestão é formado pelas crenças e valores da instituição e 

principais gestores, que orientam e influenciam as diversas atividades educacional, em 

especial, o processo de gestão; estabelece os parâmetros e regras básicas que norteiam a busca 

de objetivos e resultados; e explica princípios direcionadores e uniformizadores para o 

cumprimento da missão da instituição de ensino  

De acordo com Oliveira (2004, p.47) o Planejamento Estratégico é o processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor 

direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com fatores 

externos – não controláveis – e atuando de forma inovadora e diferenciada. Esta definição 

situa o planejamento como um instrumento que visa antecipar o futuro da organização para se 

ter uma visão sobre o que está sendo executado e de que maneira está sendo executado.   
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Nessa perspectiva, identificamos uma definição do PE de forma mais específica, pois 

descreve uma fundamentação metodológica como requisito para se estabelecer e consolidar.  

A elaboração do PE exige uma metodologia de desenvolvimento dentro das empresas.  Para 

que ele seja colocado em prática, devem ser analisadas as possibilidades:  

Primeiramente se define, em termos da empresa como um todo, “aonde se quer 

chegar” e depois se estabelece “como a empresa está para chegar na situação 

desejada”; ou  

Primeiramente se define, em termos da empresa como um todo, ‘como está” e 

depois se estabelece “aonde quer chegar.” (OLIVEIRA, 2014, p. 40) 

 

Para Oliveira (2014), as possibilidades são relevantes, pois cada uma contribui 

significativamente no processo de planejamento estratégico. A primeira se destaca pela 

possibilidade de criatividade sem um certo controle ou imposição de limites. A segunda 

possibilidade destaca-se por colocar o executivo com o ‘Pé no chão” no início do processo do 

planejamento. Estas etapas são importantes para se fazer um planejamento coeso, sem 

interesses predefinidos ou restrições que formatam um documento sem determinar o que 

realmente a empresa precisa.  

 Oliveira (2014) desmembra em quatro fases a metodologia de elaboração e 

implementação do planejamento estratégico: 

Fase I – Diagnóstico Estratégico: a empresa procura definir “como está”.  

Fase II- Missão da Empresa: determina a razão de ser da empresa, seu posicionamento 

competitivo e também a sua postura estratégica.  

Fase III- Instrumentos Prescritivos e Quantitativos: nesta fase a análise fundamental é 

de “como chegar na situação que se deseja”.  

Fase IV – Controle e Avaliação: nesta fase verifica-se “como a empresa está indo” 

para a situação almejada.  

Nos dias atuais, identificamos instituições presenciais que têm implantado EaD como 

estratégia para suportar as transformações ocorridas no dia-a-dia de forma que minimize os 

impactos gerados por elas. A gestão educacional deve considerar a importância do PE para o 

desenvolvimento do modelo de EaD adotado, pois implicará nas práticas de gestão a serem 

executadas. Para isso, a gestão deve estabelecer vantagens contundentes ao almejado 

(objetivos) e ter como base uma metodologia de desenvolvimento quanto à melhor 

implantação e/ou execução do Planejamento Estratégico.   
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2.2 Gestão Educacional da EaD  

Para compreender os sistemas de EaD e analisar o processo de gestão nessa 

modalidade é necessário inicialmente identificar as características das instituições de 

educação a distância.  Costa (2001) elenca três modelos institucionais de EaD: autônomo, 

misto e em rede. Com base em Rumble (1993), Costa (2001) argumenta que o modelo 

autônomo seria o melhor. Contudo, quase todas as experiências de EaD brasileiras 

enquadram-se no modelo misto.  

As instituições adotam o modelo misto pelo interesse (da universidade tradicional) em 

ampliar seu mercado com a oferta também de educação a distância.  No Brasil a educação a 

distância tem se consolidado no contexto de universidades já consolidadas pela educação 

presencial (Costa, 2001; Mill, 2002). Podemos identificar segundo os Referenciais de 

Qualidade para EaD que muitas são as exigências quanto à estrutura administrativa, 

tecnológica, financeira e humana/intelectual, ou seja, compreende uma organização complexa, 

de alto custo e de difícil aquisição/manutenção.  

            Como estratégia da gestão a EaD (em algumas instituições) se beneficia do prestígio 

da instituição mantenedora, pois mesmo com implicações pedagógicas, aproveitar a estrutura 

de funcionamento de uma instituição de ensino já constituída torna-se uma saída estratégica, 

inteligente e economicamente viável, pois essa iniciativa reduz muito os esforços e os custos 

de instalação dos programas de EaD.  

De acordo com Bof (2002), as dimensões consideradas na estruturação de EaD devem 

contemplar:- Definição da estrutura e dos mecanismos para a gestão dos programas de EaD: 

unidade/centro/núcleo, resolução interna sobre funcionamento EaD, definição de papéis e 

funções dos atores; - Planejamento e implantação de infraestrutura tecnológica e 

organização dos serviços de comunicação que possibilitam o acesso do estudante às 

informações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades no curso de disponibilização 

dos materiais;- Implantação de estrutura física, tecnológica e de pessoal dos cursos oferecidos; 

- Criação da estrutura e dos mecanismos para planejamento e preparação/disponibilização de 

materiais institucionais; - Definição da estrutura e dos mecanismos para a provisão de 

serviços de apoio à aprendizagem, como sistema de tutoria, ferramentas de comunicação e 

polos de apoio presencial; - Definição da estrutura e dos mecanismos de monitoramento e 

avaliação do sistema.  
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O autor recomenda que as instituições educacionais devam elaborar sua estrutura 

priorizando os objetivos e a necessidade de uma estrutura interdisciplinar. Dos itens elencados 

para estrutura, o Planejamento destaca-se pela sua importância na definição das estratégias 

que devem estar alinhadas aos objetivos, à estrutura que será adotada e até mesmo a 

elaboração de um novo organograma.  

Segundo Ramal (2009), o Planejamento deve contemplar:  

- Elaborar uma regulamentação para o gerenciamento e administração de cursos e programas 

em EaD; - Incentivar as atividades docentes para o planejamento e oferta de cursos, tanto na 

graduação quanto na pós-graduação a distância ou moodmodal1, a partir de programas de 

capacitação; - Disponibilizar os recursos humanos para infraestrutura virtual e presencial 

necessária; - Definir o AVA a ser utilizado no curso; - Definir políticas de recursos humanos, 

tais como: suporte técnico, suporte pedagógico, desenvolvimento de material didático, 

formação continuada, entre outros.  

O PE consiste em um importante elemento para implantação de EaD, pois prevê: 

implantação dos polos; implementação da estrutura na instituição; capacitação em EaD; 

produção do material didático; gerenciamento das Tecnologias de informação e Comunicação 

(TIC`s); implantação e desenvolvimento. 

2.3 Apresentação e discussão dos resultados 

Para relacionar as contribuições do Planejamento Estratégico para a gestão 

educacional em EAD apresento algumas proposições para responder a seguinte questão:  

Quais as implicações do PE para as práticas de Gestão Educacional em EaD no 

UNINOVAFAPI? . 

O Centro Universitário UNINOVAFAPI é uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

que adotou a modalidade a distância em 2007 em parceria com a Universidade de 

Desenvolvimento do Estado da Região do Pantanal UNIDERP INTERATIVA, sendo um polo 

de apoio presencial para os cursos ofertados. Em 2008, a faculdade se destacou pelo seu 

trabalho diferenciado. A Gestão Educacional em EaD do UNINOVAFAPI se organiza a partir 

da criação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD-NOVAFAPI) no primeiro semestre de 

                                                 
1Refere-se a ideia de multimodalidade – ou a chamada blendedlearning.  
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2008 que capacitou alguns colaboradores para atuar em um projeto inovador de oferta de 

disciplinas semipresenciais dos cursos presenciais já reconhecidos da faculdade. 

Ao longo do projeto de EaD do UNINOVAFAPI, tem se consolidado a partir de  

2011 com a implementação de EAD na oferta  20% nos cursos de graduação presenciais 

reconhecidos pelo Ministério da Educação; em seguida, logo no ano de 2012, implantou duas 

disciplinas semipresenciais e por fim em 2015, a oferta de cursos de graduação 100% a 

distância.  

No UNINOVAFAPI a expansão da EaD no ensino superior, tem como objetivo 

contemplar o contexto atual. Porém, as práticas de gestão educacional foram inseridas 

mediante o Plano de Gestão da EaD, sem a implementação do Planejamento Estratégico. Na 

Gestão Educacional de EaD da IES, as estratégias estão voltadas para a inserção das 

tecnologias de informação e comunicação que motivam a aprendizagem dos alunos em cursos 

presenciais e a distância, possibilitando a inovação pedagógica na educação superior.  

Dentre as práticas de gestão de educacional com uso de tecnologias de informação e 

comunicação nos cursos presenciais, destaco as implicações da ausência do PE na 

implantação de EAD no UNINOVAFAPI: 

1) Assimilação da EaD pelas diversas coordenações dos cursos da IES. 

2) Transição entre o formato de professor “presencial” para o virtual no processo de 

planejamento para a escolha adequada das ferramentas e recursos.  

3) Conflito de funções entre o papel do Professor e Professor Tutor. 

4) Equipe técnica contratada com um perfil, desempenhando outras atividades – 

desvio de função.  

Ao analisar as considerações de Weindling (2011), sobre as inúmeras vantagens de 

adotar o PE e algumas razões pelas quais as empresas comerciais e educacionais não adotam, 

acredito que as fragilidades na Gestão Educacional de EaD no UNINOVAFAPI, estão 

relacionadas às seguintes proposições:  

1. As instituições estão tendo de lidar com mudanças impostas de fora;  

2. O sucesso anterior da instituição pode cegar as pessoas para a situação atual; 

3. Modelo Institucional Misto - interesse (da universidade tradicional) em ampliar seu 

mercado com a oferta também de educação a distância. 
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Consoante a discussão de Weindling (2011), Oliveira (2001) concebe o Planejamento 

Estratégico como processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa. Dessa forma, identifico a ausência da 

base metodológica da gestão educacional que não priorizou o planejamento prévio das ações, 

vislumbrando a expansão mercadológica do ensino em um cenário de fragilidades, conflitos e 

incertezas. 

Santos (2011) elenca como uma das ideias que presidem a expansão futura do 

mercado educacional no contexto atual, que vivemos na sociedade da informação. A gestão, a 

qualidade e a velocidade da informação são essenciais à competitividade econômica. 

Dependentes da mão de obra muito qualificada, as TICs são incubadores de novos serviços 

onde a educação assume lugar de destaque.  

De acordo com o Censo da Educação Superior 2018, divulgado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dimensionou a expansão do 

ensino superior no Brasil e, nele, o caso da educação a distância é significativo. O número de 

vagas ofertadas no ensino superior a distância no Brasil em 2018 superou as do ensino 

superior presencial pela primeira vez na história.  

          A tendência de crescimento na educação a distância já era observada no Censo de 

Educação Superior de 2017, quando o número de matrículas em cursos dessa modalidade teve 

um crescimento de 18% em comparação com o ano anterior, a maior alta desde 2008. Mas os 

números da graduação a distância em 2018 praticamente dobraram em comparação a 2017. Se 

no ano passado foram 7,1 milhões de vagas para essa modalidade de ensino, no ano anterior 

foram 4,7 milhões. No mesmo período, a oferta de cursos a distância aumentou 50,7%. Foram 

3.177 em 2018 contra 2.108 cursos em 2017.  

No Brasil, existem mais de 1.300 cursos a distância à disposição entre bacharelados, 

licenciaturas ou tecnólogos, em áreas como Educação, Artes, Negócios, Computação, 

Engenharia, Agricultura, Saúde e Prestação de Serviços. 

 

2.4 As implicações do planejamento estratégico para a gestão educacional do 

UNINOVAFAPI 

Para uma gestão educacional de superação da distância e a favor do online podemos 

considerar o Planejamento como meio de lidar com as mudanças múltiplas com reformas 

recentes no sistema de ensino superior. De acordo com Mill (2010), “Como as origens da 

gestão da educação a distância estão na administração científica mais geral, como um dos 
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elementos da gestão de projetos empresariais, vale destacar o Planejamento Estratégico e suas 

as implicações para as práticas de gestão educacional. ” 

As instituições interessadas em implantar a modalidade a distância devem reestruturar 

a gestão da própria estrutura organizacional e de seus processos pedagógicos, técnicos e 

administrativos. Diante do novo paradigma, os partícipes da equipe são convidados a se 

envolver nas etapas de planejamento, execução e sustentabilidade do curso/disciplina a 

distância, considerando elementos do planejamento estratégico, a utilização de recursos 

tecnológicos e as estratégias de gestão.  

O UNINOVAFAPI não tem planejamento estratégico, uma questão da gestão que 

pode estar vinculada ao desenho dos cursos, no que concerne ao planejamento de atividades. 

Com isso, na busca de responder os objetivos específicos desta pesquisa, proponho: 

Planejamento Estratégico para a EaD do UNINOVAFAPI. Vejamos:  

QUADRO 1 -  Planejamento Estratégico para EaD UNINOVAFAPI 

FONTE: Elaborada pela autora 

O Planejamento Estratégico acima serve de base para uma possível proposta 

estruturante de intervenção e reestruturação do Modelo de EaD. Nesse sentido, seguem as 

definições/conceitos das etapas do PE: 

Etapa I – Consiste em verificar a situação atual, para a partir do contexto, definir os 

objetivos e do projeto de EaD a serem adotados, com os indicadores de avaliação, bem como 

o plano para implantação da EaD. Desenho dos Cursos/disciplinas, atividades e conteúdos - 

A qualidade do curso está relacionada ao material didático a ser utilizado. Existe a 

possibilidade de desenvolver um conteúdo personalizado ou adquirir cursos prontos no 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA EaD UNINOVAFAPI 

Etapa I  Diagnóstico 
Estratégico  

Análise da Situação Atual  
Coleta de dados e informações 
sobre a situação atual  

 

-Plano Educacional 
(Adequação do PPP) 
-Desenho dos 
Cursos/disciplinas, Conteúdos 
e Atividades 

Etapa II  Missão da 
Empresa  
Instrumentos 
Prescritivos e 
Quantitativos 

Visão Futura e Plano de Trabalho  -Equipe 
-Perfil do Aluno 
-Ambiente de Aprendizagem  
- Tecnologia de Informação e 
Comunicação  
- Interação  

Etapa III  Controle e 
Avaliação  

Acompanhamento da Gestão 
(compartilhada) 

- Elaboração do calendário de 
reuniões e acompanhamento 
da gestão (análises e 
recomendações mensais)   
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mercado. Nesse processo, definir os critérios para escolha dos conteudistas sob demanda, 

sejam eles internos ou externos, e também os critérios para aquisição e utilização de 

conteúdos prontos, de acordo com necessidade, orçamento, prazos e objetivos da organização. 

Para Moore e Kearsley (2008), um dos marcos referenciais para a criação de um 

curso online com qualidade inclui o próprio desenvolvimento do curso e a definição das 

regras para constituição das fontes de conhecimento, que envolvem diretrizes para criação, 

desenvolvimento e veiculação do curso, materiais de instrução, análise, síntese e avaliação 

dos alunos sobre o programa e o curso.  

Etapa II - Equipe – Dentre as várias funções a serem exercidas na EaD, destacamos a 

relevância da figura do Gestor da EaD na organização e a equipe de execução dos cursos. 

Nessa etapa, deve-se estabelecer as atribuições de cada membro da equipe que atuará na EaD, 

quanto a capacitação dos profissionais para as funções através de treinamentos. 

Perfil do aluno em EaD:  Moore e Kearsley (2008) inferem que a instituição deve 

realizar a entrega ao aluno de informações relevantes sobre programas, requisitos para 

admissão, orientação, taxas, livros, suprimentos, exigências técnicas e serviços, assim como 

treinamento prático para acesso ao conteúdo, arquivos, mídias eletrônicas e serviços de 

informações diversos. O aluno da EaD, em sua maioria, aproveita para estudar nos horários 

livres. Geralmente, são alunos que trabalham e dispõe de pouco tempo para ir ao polo, fazer 

trabalhos em grupo, entrar em contato rotineiro com o professor tutor, dentre outras 

peculiaridades a serem observadas pela a IES ao organizar o curso/disciplina.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA):  Os ambientes devem ser responsivos a 

dispositivos móveis, smartphones, tabletes; acessíveis aos alunos, viabilizar a transmissão do 

conteúdo e promover interação entre aluno/aluno e alunos/professores tutores. Souto (2003) 

alerta que os ambientes devem ser adequados ao perfil cognitivo do aprendiz online, tanto na 

fase do planejamento e construção dos conteúdos pedagógicos, quanto durante o processo de 

aprendizagem propriamente dito.  

Tecnologia - O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e os recursos tecnológicos 

a serem utilizados nos cursos são aspectos que têm forte influência no sucesso da EaD. 

Alguns pontos s importantes a serem considerados para viabilizar processos, são:  seleção, 

customização e operacionalização do aparato tecnológico, com o objetivo de priorizar a 

disponibilidade e a facilidade de todos os sistemas. 

102



 

Interação: A comunicação entre aluno e instituição, em especial com os professores 

tutores, depende interação que, por sua vez, varia de acordo com a visão dos criadores de 

curso, da maturidade dos alunos, da localização e da tecnologia utilizada nos cursos 

(MOORE; KEARSLEY, 2008). Segundo os marcos de qualidade em curso online de Moore e 

Kearsley (2008), a instituição deve oferecer apoio aos instrutores sob os seguintes aspectos:  

 Auxílio técnico para o desenvolvimento do curso, assim como incentivo para o uso de novas 

ferramentas computacionais;  

 Apoio para a transição do ensino presencial para a instrução online; 

 treinamento e assessoria durante o planejamento, desenvolvimento e finalização do curso e a 

distribuição de material impresso para que os instrutores possam lidar com questões dos 

alunos relativas ao uso de dados acessados eletronicamente. 

Etapa III – O Controle e avaliação de todo o planejamento é condição primordial para o 

andamento e consolidação do projeto de EaD. Esta gestão configura-se, em uma equipe com 

atribuições definidas e instrumentos estabelecidos para os fins. Espera-se a execução desta 

etapa, por uma gestão compartilhada da EaD, a partir de reuniões periódicas, elaboração de 

calendários, indicadores e instrumentos de avaliação.  

O UNINOVAFAPI não utiliza o planejamento estratégico. No entanto, vejo que teria 

muito a ganhar caso adotasse-o. Pois ele poderia ajudar em dois pontos que foram cruciais 

para as mudanças: Previsibilidade e Sustentabilidade dos cursos.  

Posso atribuir ao item Previsibilidade destaco a relevância de corroborar com a 

elaboração da proposta pedagógica voltada para produção de conhecimento, incluindo as 

oportunidades de mediação. Ou seja, são suportes estruturantes que combinam a concepção 

pedagógica com o aparato tecnológico.  

Quanto a Sustentabilidade, considero o planejamento estratégico a chave para um 

programa de aprendizagem eficiente, porque permitirá, entre outros benefícios, a 

racionalização de investimentos financeiros e do tempo para desenvolvimento de programas 

de capacitação técnica, e da própria qualidade da educação para a comunidade.  

Posso inferir que os dois requisitos não foram pensados pela gestão ao implantar a 

EaD e, assim, as fragilidades impactaram profundas mudanças. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Planejamento estratégico é hoje de fundamental importância não apenas para em 

iniciativas dos cursos presencias e EaD, mas também em todas as formas e modalidades de 

educação. Podemos observar que atualmente algumas instituições educacionais não 

conseguem entrar no mercado ou mesmo as que já se encontram, não conseguem permanecer 

porque não aplicam/implantam os conceitos administrativos na gestão.  

No UNINOVAFAPI a expansão da EaD no ensino superior, busca atender o contexto 

contemporâneo de mudanças na educação. Porém, as práticas de gestão educacional para 

qualificar o processo de ensino e aprendizagem foram inseridas mediante o Plano de Gestão 

da EaD 

Dentre os pressupostos da EaD, a gestão educacional ao final do processo 

gerencial/organizacional, o objetivo consiste em dar conta da aprendizagem dos aprendentes. 

Seguindo a perspectiva dos conceitos e definições de Planejamento Estratégico, 

segundo Oliveira (2004), apresentados na fundamentação teórica, apropriamo-nos da 

concepção atribuída “sustentação metodológica” para compreender as implicações do PE para 

a Gestão Educacional no UNINOVAFAPI.  

Dessa forma, identifico a ausência da base metodológica da gestão educacional que 

não priorizou o planejamento prévio das ações, vislumbrando a expansão do ensino em um 

cenário de fragilidades, conflitos e incertezas.   

Respondendo aos objetivos deste trabalho, podemos compreender que os movimentos 

da gestão educacional são cruciais para as novas mudanças.  

             Portanto, para se manter no mercado competitivo, aderir ao PE trata-se de uma 

estratégia eficaz para se alcançar o sucesso tornando-se relevante incorporar as seguintes 

recomendações no processo do PE: 1) Organizar as estratégias que possibilitam prever o 

futuro e desenvolver os procedimentos necessários para chegar a ele. 2) Adequar as fases do 

método de elaboração e implementação ao contexto das realidades internas e externas da 

empresa (considerar como base estrutural a Missão, Visão e Valores seja a pequena, média 

ou grande empresa). 3) Estruturar (adequadamente) a instituição de ensino para a Educação a 

Distância.  

Acredito que gestores, docentes, discentes e demais partícipes que fazem/estão a/na 

educação, devem ter acesso à discussão sobre o que é essencial para o desenvolvimento de 

uma boa gestão nas instituições de educação a distância. Estamos vivenciando transformações 
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profundas oriundas do capitalismo e do neoliberalismo, que trazem algumas implicações para 

a educação superior, tais como: 1) Disseminação da educação mediada pelas TICs. 2) 

Implantação da EaD como principal estratégia para a ampliação da oferta de ensino, tanto na 

rede privada como na pública. 

Trazendo para o contexto profissional, identifico o Planejamento Estratégico um 

instrumento imprescindível na Gestão Educacional para capacitar o gestor em seus processos 

decisórios a realizar um trabalho sistematizado. Esta concepção remete ao entendimento das 

estratégias de gestão dos processos pedagógicos no sentido de não vislumbrar a educação a 

distância como substituinte da presencial na perspectiva da mercantilização do ensino 

superior. 

Para não concluir, posso inferir que não existirá um bom planejamento se a empresa 

não adotar um método de elaboração e implementação concernente ao contexto institucional.  

Dessa forma, a gestão de cursos na modalidade a distância é um grande desafio da atualidade, 

porque se torna um dos principais fatores de sucesso ou insucesso dos cursos. Portanto, 

percebe-se que o conhecimento de todos os aspectos da gestão da EaD é requisito 

fundamental para que a mesma seja desenvolvida com qualidade. Deste modo, espera-se com 

este trabalho contribuir para estudos futuros acerca da temática em discussão.  
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EaD: PROCESSOS E PERCALÇOS EM
UMA INSTITUIÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

Carlos Alberto Dallabona (dallabona@utfpr.edu.br, Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

RESUMO. O texto parte da indagação sobre qual  é o nível  de institucionalização da educação a
distância em uma universidade federal. Busca esclarecer esse nível com base na teoria institucional
aplicada  ao  processo  educacional.  O  estudo  tem  caráter  qualitativo  e  exploratório,  seguindo  a
metodologia da problematização, partindo de uma situação real, que é estudada buscando os pontos
chaves, que aprofundados permitem indicar possíveis soluções a serem aplicadas de forma a alterar a
situação  problema  observada  inicialmente.   Conclui  que  o  nível  de  institucionalização  está  nos
estágios  iniciais  do processo e  aponta  entraves  de base,  que estão sendo parcialmente  superados,
mantendo as questões essenciais de pessoal e financiamento, sem as quais a institucionalização não
terá continuidade efetiva. 

Palavras-chave: Educação a distância. Institucionalização. Teoria institucional. 

ABSTRACT.  Institutionalization of Distance Education: Processes and Footsteps in a Federal
Public Institution. The text starts  with the question of what  is the level  of institutionalization of
distance education in a federal university. It seeks to clarify this level based on the institutional theory
applied to the educational process. The study has a qualitative and exploratory character, following the
problematization methodology, starting from a real situation, which is studied looking for the key
points, which in depth allow us to indicate possible solutions to be applied in order to change the
problem situation initially observed. It concludes that the level of institutionalization is in the early
stages of the process and points to basic barriers, which are being partially overcome, maintaining the
essential  staffing  and  financing  issues,  without  which  institutionalization  will  not  have  effective
continuity.

Keywords: Distance education. Institutionalization. Institutional theory.
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino superior brasileiro vem sendo pressionado por demandas da sociedade no
sentido  de  ampliação  da  oferta  e  adequação  de  metodologias,  acompanhando  a  evolução
tecnológica  dos  meios  de  informação  e  comunicação.  O  cenário  recente  apresenta  um
crescimento significativo de cursos e vagas nas instituições privadas, que segundo a Sinopse
Estatística  de  2017,  divulgada  pelo  Instituto  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio
Teixeira  –  INEP responde  por  70,5% dos  cursos  e  75,3% das  matrículas  nos  cursos  de
graduação (INEP, 2018). A modalidade genericamente denominada de Educação a Distância
(EaD) vem crescendo em ritmo acelerado em relação a modalidade presencial, representado
21,2%  das  matrículas  nos  cursos  de  graduação  em  2017  (INEP,  2018).  Em  termos  de
matrículas, de 2016 para 2017 a modalidade EaD tive um crescimento de 17,6%, fazendo com
que cada vez mais os números da EaD se aproximem da modalidade presencial,  que vem
tendo ampliação  mais  modesta,  e  que  no  período  acima  teve  uma pequena redução  com
relação ao ano anterior. Em termos de quantidade de cursos a distância, em 2017 o número é
de 2108 o que representa aumento de 26,8% em relação ao ano anterior (INEP, 2018). 

Se os números totais indicam claramente um crescimento acelerado da EaD, no setor
público o cenário é  bem diferente.  As instituições  privadas  tem 75,3% das  matrículas  no
cômputo geral  e 90,6% na EaD, o que mostra claramente que o setor público tem pouca
atividade na EaD comparado com o setor privado. 

Neste  cenário,  a  institucionalização  da  EaD  tem  sido  uma  questão  recorrente,
principalmente nas instituições públicas, discutida reiteradamente nos encontros e eventos que
abordam a modalidade.  Nos eventos da UNIREDE, discussões, pesquisas e relatórios têm
salientado os esforços nesse sentido, ainda insuficientes para alterar a situação. Em geral estas
discussões indicam precariedade desses processos, requerendo ações para sua efetiva inserção
nos processos institucionais, sendo poucas as IPES – Instituições Públicas de Ensino Superior
- que tem uma situação avançada neste item. 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).  

A  partir  do  cenário  e  dos  questionamentos  sobre  a  questão,  este  texto  parte  da
indagação de como caracterizar o nível de institucionalização em uma universidade federal e
tem  como  objetivo  prospectar  esse  nível,  incluindo  possíveis  entraves  ao  processo.
Caracteriza-se como um estudo qualitativo exploratório, que deve apontar aprofundamentos e
pesquisas  decorrentes  para  esclarecer  e  acompanhar  a  evolução  do  mesmo.  Faz  uso  da
metodologia da problematização com Arco de Maguerez (COLOMBO E BERBEL, 2007),
partindo de um problema observado na realidade, onde se buscam os pontos chave, que são
então aprofundados a partir do conhecimento disponível,  permitindo elaborar  hipóteses de
solução e desenvolver uma resposta que permita aplicação prática ao problema inicial.

2. DESENVOLVIMENTO

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 às 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.
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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, integrado nas atividades acadêmicas, 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 podem ser ofertados
por instituições que atuam no ensino presencial, indicando que no Brasil não pode ser adotado
o modelo de universidades abertas, que são instituições que ofertam exclusivamente cursos a
distância, como ocorre em outros países. 

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 desenvolvidos, 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.

2.1 Educação a distância

Este texto assume a denominação usual de Educação a Distância – EaD como sendo
um processo de ensino-aprendizado onde o corpo docente está separado do corpo discente,
física  e/ou  temporalmente  e,  por  isso,  requer  a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de
informação e comunicação para a mediação pedagógica. Assim, a educação a distância é antes
de tudo “educação”,  com o acréscimo de um adjetivo que a  qualifica,  diferenciando-a da
chamada  educação  presencial.  Estes  termos  vêm  sendo  usados  de  forma  a  compor  uma
dualidade  que  tem  caracterizado  a  evolução  histórica  da  EaD,  embora  não  sejam  em si
mesmos dicotômicos ou mutuamente excludentes. Já no final do século passado, Lévy (1999)
indicava que a distinção entre as modalidades presencial e a distância seria cada vez menos
pertinente, pois o uso das chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs - seria
progressivamente incorporado ao ensino tradicional.  Cortelazzo (2000) concorda com essa
tendência e considera que o presencial  e a distância são dimensões secundárias no processo
ensino e aprendizagem. A EaD pode e deve ser considerada como uma metodologia de ensino
e não uma modalidade  (GOMES e FERNANDES, 2013).  A convergência  entre  o ensino
presencial e ensino a distância é reiterada por autores como Belloni (2013) e Moran (2003,
2013).

Com  a  adoção  da  definição  acima  fica  superada  a  questão  do  que  é  presencial,
semipresencial e a distância, pois em qualquer caso, o termo aplica-se a processos que fazem
uso de TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de mediação didático-
pedagógica. 

Além  da  questão  da  abrangência  do  termo,  atualmente  a  EaD  representa  uma
alternativa educacional cada vez mais utilizada em função da sua capacidade de disseminação
massiva de conteúdos, com grande capilaridade geográfica e uso intenso de TICs (PINTO,
2018)
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A  EaD  é  atualmente  uma  parte  relevantes  no  ensino  superior  brasileiro,
embora ainda precise “politicamente receber status de modalidade educacional nas
instituições públicas e não ser um elemento para a política dos governantes” (LOBO,
2013). Esse estudo de Lobo (2013) apresenta diversos questionamentos sobre os
motivos  pelos  quais  a  EaD  não  vem  sendo  institucionalizada  devidamente  nas
universidades públicas. 

2.2 Teoria institucional

A teoria institucional é uma abordagem que remonta a trabalhos de Selznick (1971)
que é considerado o precursor do tema, com estudos que vem dos anos 40 do século XX. A
partir  dos anos 80 desse século outros pesquisadores formalizaram a teoria,  destacando-se
Tolbert e Zucker (1998), Dimaggio e Powell (1991) e Clegg e Hardy (2006).

A  teoria  institucional  foi  inicialmente  situada  nas  ciências  sociais,  na  sociologia,
psicologia  social,  antropologia  e  ciência  política  e  em  seguida  por  outras  áreas  do
conhecimento,  incluindo  a  educacional,  sendo utilizada  para  estudos  sobre  o  processo  de
institucionalização em universidades públicas (MELO, 2016). 

A teoria  aborda estruturas,  organização e configuração das  instituições,  bem como
fatores relacionados com o tamanho, incerteza e estratégias associadas aos valores e missão
institucionais (FACHIN e MENDONÇA, 2003).

Um dos conceitos  chave da teoria  institucional  é a questão do isomorfismo,  que é
considerado o ponto forte dessa teoria pela sua capacidade de explicar como as instituições
são  estimuladas  a  se  tornarem  similares  a  outras  instituições  (MELO,  2016).  A  teoria
apresenta três tipos de isomorfismo (DIMAGGIO e POWELL, 1983) (MELO, 2016):

 Isomorfismo coercitivo – As instituições sofrem pressões internas e externas, o
que gera um tipo de competição pela legitimidade, visibilidade social e poder
político de suas ações. Principalmente nas instituições públicas, o Estado é o
maior responsável por essas pressões, que as leva a aderirem aos programas e
políticas públicas, muitas vezes sem poder de questionamento. Essa pressão é
denominada  de  isomorfismo  coercitivo  e  leva  a  desenvolver  um  grau  de
homogeneidade com outras instituições. Essa homogeneidade por sua vez, é
uma forma de institucionalizar  o processo, inserindo-o nos procedimentos  e
estruturas; 

 Isomorfismo mimético - Quando uma instituição busca referências e modelos
para se estruturar, acontece o isomorfismo mimético, com compartilhamento
de experiências, em função de ambiguidades e incertezas com os cenários, de
onde a procura pelo que já foi testado e comprovado;

 Isomorfismo normativo – É uma etapa subsequente, a partir da legitimação e
aceitação  do  processo  institucional,  que  busca  então  a  sobrevivência,
manutenção e melhoria do reconhecimento social da instituição. 

A  questão  do  isomorfismo  é  um  processo  que  está  relacionado  com  a
institucionalização, que vai incorporando esses elementos, em geral iniciando pelo grau de
homogeneidade coercitiva, passando para a busca de modelos e referências, chegando então a
sua inserção normativa,  legitimada e aceita  no ambiente institucional.  Tem-se assim, uma
sequencia que representa a lógica do isomorfismo, que ocorre à medida que o processo de
institucionalização é efetivado. 
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A teoria institucional, a partir dos conceitos de isomorfismo apresenta três estágios do
processo  de  institucionalização,  que  são  denominados  de  habitualização,  objetificação  e
sedimentação por Tolbert e Zucker (1998) e denominados de pré-institucionalização, semi-
institucionalização  e  total  institucionalização  por  Clegg  e  Hardy  (2006)  e  tem  como
características essenciais, com base nos autores citados e também em Melo (2016):

 O primeiro estágio, pré-institucional é uma fase de habitualização, ligada ao
isomorfismo coercitivo, na qual ocorre pouca ou nenhuma pesquisa/teorização,
grande variedade na forma como é feita a implementação das iniciativas, com
alta taxa de fracasso estrutural e ocorre por pressões da sociedade e do poder
público, geralmente conduzido pelas políticas públicas;

 O segundo estágio, semi-institucional é uma fase de objetificação, ligada ao
isomorfismo  mimético,  caracterizada  por  atividades  de  pesquisa/teorização,
variação moderada na forma com é feita a implementação das iniciativas, com
consequente moderação também na taxa de fracasso;

 O terceiro estágio de total institucionalização é fase de sedimentação, ligada ao
isomorfismo  normativo,  caracterizada  por  um  processo  de  continuidade
histórica  da  estrutura  e  pessoas  envolvidas  por  períodos  mais  longos.  A
teorização é baixa, por ter superada a necessidade premente do estágio anterior,
com  baixa  variação  e  também  baixa  taxa  de  fracasso.  Nesse  estágio  as
resistências  ao  processo  de  institucionalização  são  reduzidas,  com  maior
quantidade de pessoas com posição favorável. Ocorre de forma lenta, sendo
percebido ao longo do tempo, com visibilidade em longo prazo, dependendo de
aspectos legais e políticos. 

Os estágios, representados no Quadro 1, compõe uma escala com componentes que
podem  ser  utilizados  para  avaliação  da  situação  de  institucionalização  da  organização,
permitindo identificar e situar o percurso percorrido e a percorrer.  A teoria permite situar que
no início do processo tem-se uma situação de iniciativas de empreendedores internos, que
assumem desafios de implantar cursos e soluções inovadoras (na cultura institucional), que
são efetivadas em um cenário de resistências a mudanças, pouco apoio institucional, carência
de  procedimentos  normatizados  e  assumidos  internamente  e  que  tem  por  isso  uma  alta
possibilidade  de  fracasso.  Em geral  as  iniciativas  são assumidas  com pouca  ou nenhuma
consideração sobre os históricos de fracassos, sendo que uma das críticas mais incisivas que
são  feitas  ao  processo  de  EaD  é  com  relação  ao  ímpeto  de  ações  sem  o  devido
acompanhamento reflexivo. Nesse sentido Alonso, Rodrigues e Barbosa (2009) comentam
que o momento (da época) da EaD no Brasil é mais ativista que reflexivo. Também Moore e
Kearsley (2007) afirmam que durante a maior parte da história da EaD, houve muito pouca
pesquisa e nenhuma teoria formal e que os avanços precisam ser baseados empiricamente em
vez de serem exercícios  filosóficos  ou ideológicos.  A situação não é  uma particularidade
brasileira, sendo que Saba (2003), em artigo sobre teorias, epistemologia e metodologia de
EaD, inicia com a frase “America’s approach to distance education has been pragmatic and
atheoretical”. Esta  questão  é  situada  na  teoria  institucional  como sendo característica  do
estágio de pré-institucionalização e, embora tenha evoluído pela multiplicidade de estudos e
pesquisas, ainda representa uma realidade no contexto da educação superior pública no Brasil.
Uma parte das instituições avançou de forma significativa nos últimos anos enquanto outras
(possivelmente a maioria)  avançou de forma modesta no sentido da institucionalização da
modalidade e suas variações. Há carência de estudos que permitam quantificar e situar com
maior precisão essa questão nas instituições brasileiras. 
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Quadro 1 – Estágios e fases da institucionalização

Está� gios Pré�-institucionál Sémi-institucionál Totál
institucionálizáçá�o

Fásés Hábituálizáçá�o Objétificáçá�o Sédiméntáçá�o

Cáráctérí�sticás dos
ádotántés

Homogé!néos Hétérogé!néos Hétérogé!néos

Í#mpéto párá difusá�o Ímitáçá�o Ímitátivo/normátivo Normátivo

Atividádé dé
téorizáçá�o Nénhumá Altá Báixá

Váriá!nciá ná
impléméntáçá�o Altá Modérádá Báixá

Táxá dé frácásso
éstruturál Altá Modérádá Báixá

Fonté: Adáptádo dé Clégg é Hárdy (2006) por Mélo (2016)

A questão da teorização, que é reduzida ou inexistente no estágio inicial, passando a
alta na fase intermediária e reduzindo novamente na fase de sedimentação, concorda com a
observação de Chesterton (2013) aplicada a situação política da Inglaterra, feita originalmente
no início do século XX, ao defender que   quando alguma coisa não vai bem não se precisa de
uma pessoa prática, pois esta tende a continuar a fazer o que dava certo antes. Precisa-se de
uma pessoa teórica, que explique os motivos pelos quais não está dando certo e aponte novos
caminos. 

A institucionalização é  um processo no qual  as  ações  vão se tornando habituais  e
incorporadas  à  rotina  de  atores  específicos  (TOLBERT  e  ZUCKER,  1999).  Constituem
comportamentos que são adotados por indivíduos ou grupos no sentido de resolver conflitos
(NASCIMENTO e VIEIRA, 2016). 

Nas  instituições  de  ensino,  ações  que  indicam o  desenvolvimento  do  processo  de
institucionalização, incluem (NASCIMENTO e VIEIRA, 2016):

 Inserção de uma política de EaD no Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI e demais documentos relativos a políticas internas;

 Inserção da EaD no Projeto Pedagógico Institucional – PPI;

 Diretrizes e regulamentos para oferta de cursos que incluam as características
da EaD;

 Existência  de  um  setor  específico  para  a  implantação  e  organização  do
processo;

 Formação e capacitação de docentes e pessoal administrativo;

 Cursos de extensão;

 Fomento para pesquisas na área;
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 Vagas  para  monitoria  e  tutoria  (corpo  pedagógico  além  dos  docentes
tradicionais);

 Utilização  de  ambiente  virtual  de  aprendizagem  integrado  ao  sistema  de
controle acadêmico.

2.3 A instituição

A instituição  na  qual  esta  pesquisa  está  inserida  é  uma universidade  federal  com
histórico  de  oferta  de  cursos  na  área  técnica,  tendo  atualmente  a  maioria  dos  cursos  de
graduação  na  área  das  engenharias.  Em  anos  recentes,  após  sua  transformação  em
universidade,  ampliou  a  diversidade  de  cursos  ofertados  e  seu  crescimento  vem  sendo
concentrado na pós-graduação. Foi credenciada para oferta de cursos a distância  em 2002
(Brasil,  2002) por Portaria Ministerial,  inicialmente para oferta de um curso específico de
especialização, com ampliação em 2007 para cursos superiores na modalidade. No entanto até
o momento não teve oferta de curso de graduação a distância. 

Ofertou até o momento cursos de especialização com um total  de cerca de 10.000
estudantes  matriculados,  sendo  cerca  de  dois  terços  em  cursos  do  sistema  Universidade
Aberta do Brasil - UAB. Ofertou também de 2009 a 2017 cursos técnicos subsequentes pelo
sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil,  com mais de 3000 matrículas no
período. Em 2005, após ser transformada em universidade, a instituição inseriu no regimento
dos Campi uma coordenação de tecnologias na educação, ligada a diretoria de graduação e
educação profissional, como elemento de apoio as atividades de TICs, cuja implantação foi
sendo realizada ao longo dos anos, sendo que somente em 2019 foi formalizada em todos os
13 Campus, como parte do processo de preparação para o recredenciamento institucional para
oferta de EaD. Também o setor responsável pela EaD na reitoria restringia-se a uma única
pessoa, alocada na Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, com atuação restrita e
sem inserção nas políticas internas. Somente em 2016 foi criada uma assessoria de Educação
Aberta,  vinculada diretamente a reitoria.  A partir  desse setor foi inicialmente estabelecida
uma comissão multicampi para planejamento das ações pertinentes, o que ocorreu em 2017 e
2018, sendo em seguida nomeado um grupo de trabalho para implantação do planejamento,
que constava com um plano de 8 dimensões e 26 metas. 

Ao longo do tempo algumas  questões  relativas  a  atividades  não presenciais  foram
inseridas na normativa interna,  como o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica
dos  cursos  de  graduação,  regulamento  para  cursos  técnicos  a  distância  e  inserção  da
modalidade  no  regulamento  de  cursos  de  especialização.  No  momento  estão  em fase  de
elaboração a política de EaD e diretrizes para cursos de graduação EaD. 

2.4 Análise

A partir dos estágios e fases da institucionalização apresentada no Quadro 1, buscou-
se uma análise exploratória da situação da instituição com base em elementos disponíveis e
com base na vivência do autor, que acompanha o processo há cerca de 10 anos e vivenciou o
histórico recente do uso de TICs na universidade.

2.4.1 Características dos adotantes – Para definir o perfil dos adotantes considerou-se que os
cursos ofertados refletem as características das pessoas que tiveram a iniciativa de sua
proposição  e  implementação.  Assim,  de  17  cursos  de  especialização  e  9  cursos
técnicos ofertados, 12 são da área de informática, 7 de educação, 4 de administração
pública/logistíca, 2 na área ambiental e 1 na área de saúde. Estes números indicam
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uma heterogeneidade de cursos, embora deva ser considerado que 6 dos cursos na área
de educação e 2 cursos de gestão pública estão ou foram ofertados pelo Sistema UAB,
o  que  indica  direcionamento  pois  são  os  cursos  formalmente  abrangidos  pelo
programa. Comparando com cursos presenciais ofertados, que são atualmente 2 cursos
técnicos, 111 graduações e 95 cursos de especialização e que estão distribuídos em
várias áreas de conhecimento,  pode-se concluir  que a heterogeneidade de oferta de
cursos  é  menor  na  EaD  do  que  no  ensino  presencial,  indicando  uma  fase  pré-
institucional  neste  quesito,  com a  ressalva  da  necessidade  de  aprofundamento  do
estudo, para verificar a hipótese apresentada.

2.4.2 Ímpeto  para  difusão  –  Este  item  está  diretamente  relacionado  com  os  tipos  de
isomorfismo e sua avaliação inclui dois aspectos básicos. Por um lado o fato de que as
ofertas de curso foram inicialmente feitas a partir de programas de governo (UAB e
eTec) o que confere um forte fator coercitivo, uma vez que os programas definem o
que e como deve ser a oferta, cabendo a instituição aceitar as condições para receber o
financiamento, dentro das alternativas estipuladas pela política pública. Somente nos
dois  últimos  anos  a  instituição  ofertou  cursos  além  dos  programas  mencionados,
indicando uma aproximação que pode ser relacionada com o isomorfismo mimético,
pela oferta de cursos de forma não coercitiva, porém seguindo modelos e propostas
observadas em outros cursos e instituições. Por outro lado, o segundo aspecto básico
diz  respeito  às  normas  e  procedimentos  institucionais,  que  até  recentemente
respondiam a necessidade de organizar e regulamentar demandas emergentes, a oferta
de cursos que requeriam inclusão nos processos acadêmicos para a certificação ou
diplomação.  A  história  da  EaD  na  instituição  vem  de  iniciativas  de  pessoas  que
buscam viabilizar novas ofertas e provocam a gestão para atender a institucionalização
mínima para a validação dos cursos. Nesse sentido, a gestão teve até recentemente
uma atitude reativa, de atuar de forma a regular, disciplinar ou limitar as iniciativas e
somente  nos  últimos  anos  vem buscando  organizar  uma base  institucional  para  o
processo. Dessa forma o ímpeto para difusão situa-se também em uma transição da
fase pré-institucional para a semi-institucional.

2.4.3 Atividade  de  teorização  –  Considerando  que  o  modelo  de  Clegg  e  Hardy  (2206)
considera que na pré-institucionalização não há atividade de teorização propriamente
dita e que esta é alta na fase semi-institucional, o autor, embora diretamente envolvido
e  tendo  estudado  o  processo  ao  longo  dos  últimos  anos,  tem  notícia  de  poucos
trabalhos  o  processo  de  institucionalização  e  estes  poucos  ainda  em  uma  fase
exploratória, apontando a questão com pouco aprofundamento, o que inclui inclusive
este texto, que também tem caráter exploratório. Assim, este item indica com clareza a
situação pré-institucional da EaD na universidade. 

2.4.4 Variância na implementação – A implementação de cursos tem sido, até o momento,
resultado de iniciativas de pessoas e pequenos grupos que se empenham na preparação
e implementação de cursos e ações ligadas ao uso de TICs na educação, o que pode ser
observado também pelas diferenças de atuação nos diversos Campus, que apresentam
disparidades que indicam níveis diferenciados de apoio dos gestores locais. Em alguns
Campus,  os  setores  formalmente  responsáveis  pela  coordenação  do  uso  de  TICs
somente foram formalizados nos últimos meses, como parte das ações de preparação
para o processo de avaliação para recredenciamento institucional, que foi o primeiro
pelo qual a instituição passou, uma vez que até então esse credenciamento foi feito
sem a avaliação por pares, no âmbito do INEP. Essas disparidades indicam uma alta
variabilidade  no  processo  de  implantação  de  EaD,  que  depende  mais  das
características  e  persistência  dos  proponentes  do  que  incentivo  e  diretrizes

114



institucionais. Também a falta de políticas e diretrizes indica leva a essa variabilidade,
indicando também a fase pré-institucional do processo.

2.4.5 Taxa de fracasso estrutural – Considerando a alta variabilidade na implementação e a
falta de diretrizes que permitam inserir de forma regular os cursos no processo e na
rotina acadêmica resulta a maior possibilidade de fracasso.  A maior quantidade de
estudantes formados até o momento são de cursos dos sistemas UAB e eTec, sendo
que cursos UAB tem grande possibilidade de serem extintos se o programa deixar de
existir ou mudarem as condições, como aconteceu com os cursos do sistema eTec, que
deixaram de ser ofertados após mudanças no sistema de financiamento pelo MEC,
considerados não viáveis  na instituição.  Os demais  cursos são muito recentes  para
possibilitar uma análise de sobrevivência. Assim, a taxa de fracasso é um elemento
que  no  caso  presente  é  constatação  que  requer  mais  tempo  e  estudos  para  ser
determinada. 

Com as considerações acima, a partir do modelo adotado para a análise, resulta que a
universidade está na fase de pré-institucionalização, com elementos que indicam a transição
ou início da fase semi-institucional, a qual não é linear nos seus componentes. Nos últimos
dois anos, a partir da criação de uma assessoria ligada diretamente a reitoria, diversas ações
no sentido da institucionalização foram tomadas, incluindo a definição de políticas e diretrizes
para cursos de graduação e pós-graduação,  em implantação até  o final  deste ano. O bom
resultado  obtido  no  processo  de  recredenciamento  indica  a  efetividade  desse  processo  e
permite vislumbrar a questão como encaminhada, a partir das dimensões e metas definidas
pela comissão de planejamento, se as mesmas forem concretizadas de forma adequada.

2.5 Entraves observados

Embora a análise  indique o processo de institucionalização avançando da fase pré-
institucional  para  a  semi-institucional,  dois  entraves  podem  ser  apontados  como  fatores
críticos: a questão de pessoal e a questão do financiamento. Estes itens tem sido apontados
por autores como Belloni (2013), Melo (2016) e Fachin e Mendonça (2003). 

A questão de pessoal requer que vagas de docentes e pessoal técnico-administrativo
possam  ser  direcionadas  para  ações  ligadas  ao  uso  de  TICs  na  educação,  incluindo  a
ampliação  de  atividades  não  presenciais  nos  cursos  ofertados.  Até  o  momento  a  política
institucional não inclui essa possibilidade, pois as vagas são definidas pelos departamentos e
coordenações, direcionadas para as prioridades desses setores. Ao longo do tempo de atuação
na modalidade EaD apenas 5 ou 6 vagas foram direcionadas pelos gestores para este tipo de
atuação,  o  que  representa  um percentual  irrisório  em uma instituição  com mais  de  2800
docentes e mais de 1100 técnicos administrativos. Também a valorização de atividades de
EaD precisam ser inseridas nos critérios de produtividade acadêmica, uma vez que atualmente
estas iniciativas são em grande parte consideradas como sendo além da carga horária normal
da pessoa,  recebendo por  isso um valor  adicional,  em forma de  bolsa ou pagamento  por
serviços. Algumas ações nesse sentido fazem parte das metas definidas para a EaD e sem
ações efetivas que permitam alocação das atividades de EaD na carga horária de trabalho, na
produtividade  reconhecida  pela  instituição  e  nos  critérios  para  promoção  e  progressão
funcional, a institucionalização certamente deixará de avançar.

A questão financeira é outro fator, que se não resolvido, também impede a efetiva
institucionalização, pois até o momento, as ofertas de curso ocorrem somente via programas
de governo ou com pagamento pelos estudantes. Estes estudantes não entram nos cálculos que
definem  a  participação  de  cada  instituição  no  orçamento  do  MEC.  A  distribuição  do
orçamento entre  as universidades  federais  é  realizada  conforme a Portaria  do Ministro da
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Educação 651 de 24 de julho de 2013 (Brasil, 2013), que define a Matriz OCC – Matriz de
Orçamento de Outros Custeios e Capital,  sendo que o cálculo para o rateio do orçamento
pelas  universidades  é  feito  com  base  no  número  de  alunos  equivalentes,  processo  que
considera alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação (exceto lato sensu) e
indicadores de eficiência e de qualidade. O anexo a essa portaria detalha o cálculo e define
que  somente  alunos  de  cursos  de  graduação  presenciais  são  considerados.  Assim,  as
universidades federais não recebem orçamento nessa matriz por alunos de cursos a distância.
Essa limitação vem da portaria acima mencionada, pois o Decreto 7.233 de 19 de julho de
2010  que  dispõe  sobre  procedimentos  orçamentários  e  financeiros  das  universidades,
determina  no  Art.  4,  parágrafo  2,  inciso  I  que  devem  ser  considerados:  “o  número  de
matrículas  e  a  quantidade  de  alunos  ingressantes  e  concluintes  na  graduação  e  na  pós-
graduação em cada período” (Brasil, 2010). Este fator precisa de revisão para permitir que as
universidades federais avancem na oferta de cursos EaD, uma vez que as instituições evitam
ou  reduzem  ofertas  pelas  quais  não  recebem  recursos,  mais  ainda  em  situações  de
contingenciamento, como vem ocorrendo nos últimos anos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada, a partir da observação da realidade, indagando sobre a situação da
institucionalização na universidade, levantou pontos chave sobre o tema, que aprofundados
permitem  indicar  uma  transição  entre  o  estágio  de  pré-institucionalização  e  semi-
institucionalização,  com avanços  recentes  nesse  sentido  e  perspectivas  de  continuidade  a
partir de ações e políticas internas. No entanto alguns entraves persistem e são significativos
no sentido de impedirem a institucionalização efetiva, como a questão de alocação de pessoal
e  de um sistema de  financiamento  independente  de decisões  de governos,  ou seja,  como
política de Estado.

A análise aponta também a necessidade de aprofundamento da pesquisa no sentido de
acompanhar o processo, fazendo um levantamento descritivo e posteriormente explicativo dos
elementos ligados ao processo de institucionalização. 
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RESUMO. Este trabalho contextualiza o modo como o aparato regulatório formal (leis, decretos e 

portarias) se relaciona com os princípios pedagógicos da interatividade e da flexibilidade para o conjunto 

das instituições de ensino superior (IES). Seu foco específico, porém, centra-se nas instituições públicas 

de ensino, onde a questão se amplia em complexidade, pois, para além da regulação formal, e muitas 

vezes em contradição com essa regulação, incide, sobre as instituições públicas de ensino superior – 

IPES, um modo administrativo de regulação, representado pela criação e atuação da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), que apresenta características e problemas específicos. A abordagem teórica 

fundamentou-se em Moore (1973, 2013), Peters (2006, 2012), Mill (2014), Mill, Ribeiro e Oliveira 

(2014) e em Fialho, Rangel e Barros (2018) para estabelecer as bases para a construção do modelo 

analítico que demonstrou que os dois mecanismos regulatórios apresentam problemas estruturais. 

Palavras-chave: Educação Superior. Educação a Distância. Regulação.  

 

ABSTRACT.  Public Distance Learning Regulation in Brazil and the Risks to Pedagogical Quality 

and University Autonomy. This paper contextualizes how the formal regulatory apparatus (laws, 

decrees, and ordinances) relates to the pedagogical principles of interactivity and flexibility for higher 

education institutions (IES) as a whole. Its specific focus, however, focuses on public educational 

institutions, where the issue expands in complexity, because, beyond formal regulation, and often in 

contradiction with this regulation, focuses on public higher education institutions - IPES, an 

administrative mode of regulation, represented by the creation and operation of the Open University of 

Brazil (UAB), which presents specific characteristics and problems. The theoretical approach was based 

on Moore (1973, 2013), Peters (2006, 2012), Mill (2014), Mill, Ribeiro and Oliveira (2014) and Fialho, 

Rangel e Barros (2018) to lay the foundations for the construction of the analytical model that proved 

that both regulatory mechanisms present structural problems. 
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1. INTRODUÇÃO 

A aceleração das matrículas de graduação no ensino superior brasileiro nos últimos quinze anos, 

ao lado da reiteração de pronunciamentos e iniciativas do governo federal, desde 2017 

(RANGEL, 2019), no sentido de expandir a utilização da EAD para o ensino médio, impõe uma 

reflexão sobre a trajetória percorrida pela EAD e sua regulação no ensino superior, única 

experiência ampla de utilização massiva de tecnologias virtuais de aprendizagem no sistema 

público brasileiro de educação. A expansão recente da educação a distância – EAD no sistema 

de educação superior público e privado no Brasil é notável, e indica tendência a um avanço 

progressivo em relação à modalidade presencial de ensino. As matrículas em EAD, que 

representavam 14,6% do total de matrículas em cursos superiores de graduação em 2010, 

passaram a representar 21,2% do total de matrículas em 2017, enquanto as matrículas 

presenciais fizeram caminho inverso: representando 85,4% do total de matrículas em 2010, 

passaram a representar 78,8% em 2017. Considerando o aumento de 29,9% das matrículas totais 

(EAD e presencial) ocorrido entre 2010 e 2017, as matrículas nos cursos EAD cresceram em 

88,9%, enquanto os cursos em modo presencial cresceram em 19,8%, o que demonstra a 

velocidade com que a expansão da EAD ocorre no país (INEP, 2018). 

Essa expansão reflete os processos globalizados de mudança técnica em curso, cuja caraterística 

central é o fato de que esses processos se dão ao mesmo tempo em que a capacidade de 

regulação do seu direcionamento ultrapassa, frequentemente, o poder de ação das instituições 

regulatórias locais e nacionais, a começar pelo Estado, devido ao peso político das forças 

transterritoriais da globalização – que mobilizam interesses internos - nos contextos nacionais 

(CASTELLS; CARDOSO; CARAÇA, 2013); e devido, também, à própria complexidade 

técnica dos processos de mudança organizacional, que envolvem reestruturações radicais de 

estruturas e processos e requalificação ampla da força de trabalho (TEIXEIRA, 1998). A 

consequência desse retardo temporal na regulação é a aplicação das tecnologias aos processos 

produtivos, organizacionais e sociais sem referências regulatórias que orientem essa aplicação 

em função das especificidades de cada contexto. Em consequência desse baixo e inadequado 

nível de regulação e controle do uso da tecnologia, a apropriação e aplicação das novas 

tecnologias educacionais pelo setor privado, em busca do grande potencial de produtividade e 

lucro que lhes é inerente, se expande fortemente em todos os países. Por outro lado, no setor 

público, apesar de algumas tentativas meritórias, as instituições públicas de ensino superior - 

IPES revelam tendências hiperconservadoras no emprego de tecnologias no seu processo 

educacional. Isso se evidencia no fato de que, entre 2010 e 2017, a matrícula em cursos EAD 

nas IPES regrediu em 8,8%, enquanto as matrículas em cursos EAD nas instituições privadas 

de ensino superior cresceram em 112,6% (INEP, 2018). 

Cabe observar, inicialmente, que a EAD é uma modalidade que surgiu fora das instituições 

regulares de ensino, como ação empresarial que procurava explorar oportunidades “de 

mercado” (PETERS, 2012). Essa característica decorreu de um contexto histórico no qual a 

formação educacional tornou-se um valor para toda a sociedade (SCHULTZ, 1979); 

consequentemente, segmentos sociais, localizados em regiões distantes das instituições de 

ensino, ficavam impossibilitados de frequentá-las, por questões de distância e da inflexibilidade 

de horários do ensino presencial. Nesse contexto, em que vencer a distância física era a questão 

central, a EAD, para atingir seu público, surgiu como modalidade de ensino umbilicalmente 

associada às tecnologias de comunicação: no primeiro momento, utilizando cartas e o sistema 

de correios, e em seguida incorporando progressivamente o rádio, a TV e, mais recentemente, 

os computadores e a Internet (PETERS, 2006; LEVY, 1996). 
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A EaD nasce e se desenvolve, portanto, sob o signo da busca do lucro e da incorporação 

constante e imediata da tecnologia que estivesse disponível no mercado, da qual sempre foi 

dependente para se viabilizar. Essa intimidade da EaD com a incorporação contínua de 

tecnologias e com os critérios de mercado, no contexto global de baixa regulação que 

assinalamos, fez com que os seus modelos de ensino e aprendizagem recebessem fortíssima 

influência dos modelos de processos produtivos da indústria em geral (PETERS, 2006). Nesse 

sentido, a literatura identifica, quando examina a evolução histórica da EaD, a progressiva 

aplicação, aos sistemas educacionais, dos princípios que regulam os processos industriais de 

produção, seja na sua forma fordista da produção em massa, seja na forma mais moderna da 

produção flexível. Num e noutro caso, conservam o que é o núcleo da organização industrial 

da produção, a saber, a radical divisão do trabalho, a extrema concentração hierárquica das 

decisões sobre o processo de trabalho e a baixa responsabilização da força de trabalho. 

(PETERS, 2006; BELLONI, 2015; FIALHO; RANGEL; BARROS, 2018).  

Esses princípios industriais, cuja eficiência para a produção de mercadorias é indiscutível, 

apresentam graves contradições quando transpostos, sem mais, para o campo dos processos 

educacionais, pois implicam em processos de padronização e centralização de decisões, sobre 

os conteúdos e processos educacionais, que afrontam toda consideração pedagógica mais séria, 

a qual reclama exatamente o oposto: alta interatividade entre alunos e professores, e alta 

autonomia e flexibilidade do professor na condução do processo de ensino e aprendizagem 

(PIAGET, 2003; FREIRE, 2007).  

A análise do processo de regulação da EAD, portanto, não deve contentar-se com a constatação 

quantitativa genérica do crescimento da modalidade, pois a educação não é uma commodity a 

mais, uma simples mercadoria, mas diz respeito ao processo de formação das competências 

técnicas e da qualidade cidadã requeridas para o desenvolvimento do país (SAVIANI, 2013). 

Este trabalho contextualiza o modo como o aparato regulatório formal (leis, decretos e 

portarias) se relaciona com os princípios pedagógicos da interatividade e da flexibilidade para 

o conjunto das instituições de ensino superior (IES). Seu foco específico, porém, centra-se nas 

instituições públicas de ensino, onde a questão se amplia em complexidade, pois, para além da 

regulação formal, e muitas vezes em contradição com essa regulação, incide, sobre as 

instituições públicas de ensino superior – IPES, um modo administrativo de regulação, 

representado pela criação e atuação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que apresenta 

características e problemas específicos (SOUSA, 2012; FIALHO; RANGEL; BARROS, 2018).  

A experiência brasileira com a introdução mais ampla da EaD nas IPES é, portanto, marcada 

especialmente pela criação e atuação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ao ser 

organizada como um importante programa financeiro e normativo disponibilizado para as IPES. 

Se a UAB estimulou, como de fato fez, o ingresso mais amplo das universidades públicas no 

mundo da EAD, de algum modo desestimulou essas instituições a aprofundarem seus próprios 

processos de utilização da tecnologia (FIALHO; RANGEL; BARROS, 2018). A UAB foi 

criada como um programa de governo gerenciado inicialmente pela Secretaria de Educação a 

Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC) e, posteriormente, pela CAPES, com 

recursos específicos e vultosos, e regras gerenciais próprias e centralizadas. Nesse contexto, 

observa-se que as IPES – sem disponibilidade de recursos para investimentos em EAD - 

tenderam a implementar e gerenciar os cursos em EaD da UAB de modo paralelo e dissociado 

das suas estruturas institucionalizadas de gestão do ensino, suprindo a necessidade de docentes 

e técnicos com bolsas temporárias, sujeitas a descontinuidade, em muitos casos contratando-os 

externamente às instituições e sob gestão financeira da CAPES. Em outro plano, claro que com 

exceções, as IPES mantinham iniciativas internas em geral pequenas, pontuais e não 

coordenadas de disponibilização de alguns cursos em EaD (ARRUDA; ARRUDA, 2015). Em 

consequência, em vários casos, as estruturas internas de gestão da EaD das IPES tenderam a 
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ficar restritas a apêndices de caráter tecnológico, ou tornaram-se unidades protagonistas de 

abordagens pedagógicas específicas e com veleidades de órgão acadêmico de ensino, sem a 

devida articulação e integração com a estrutura e a política organizacional e acadêmica 

institucionalizada (RANGEL, 2018).  

No seu conjunto, essas características da UAB evidenciam sobretudo a quebra da autonomia 

pedagógica e administrativa das IPES. Soma-se, então, no caso das IPES, o desafio na dimensão 

pedagógica (modelos essencialmente industriais de uso da EaD) ao desafio na dimensão da 

autonomia institucional das universidades, pois a experiência até aqui realizada com a EaD 

esteve, em vários casos, ancorada à dinâmica externa da UAB, que operou em paralelo à 

estrutura acadêmica das IPES. Nesse quadro, o problema central deste trabalho questiona: quais 

as relações entre a regulação da EAD no Brasil e as dimensões de qualidade pedagógica e de 

autonomia institucional das instituições públicas de ensino superior - IPES? O objetivo geral 

deste trabalho é, então, analisar os efeitos regulatórios da atuação da UAB sobre a qualidade 

pedagógica dos cursos e, em espacial, sobre a autonomia das instituições públicas de ensino 

superior (IPES). Essa discussão é previamente contextualizada pela discussão dos requisitos 

regulatórios formais da qualidade do ensino na modalidade EAD (válidos para as IES públicas 

e privadas).  

2. MARCO TEÓRICO 

Com certa frequência, a EaD é abordada por um certo entusiasmo funcionalista por sua 

dimensão tecnológica e seus efeitos de escala, nublando-se a percepção e discussão da sua 

dimensão pedagógica. Essa limitação das bases teóricas da EaD é vista por Keegan (1991) como 

consequência da prioridade em implantar projetos formatados por uma lógica empresarial que 

está na origem da EaD, conforme também Peters (2006, 2012). Por força dessa fragilidade 

teórica, a maior parte dos estudos existentes trata de aspectos mais operacionais da EaD, como 

a produção do material pedagógico, sua distribuição, as mídias mais adequadas, a avaliação dos 

alunos, além de historiar, descritivamente, experiências em EaD, como constataram, em revisão 

bibliométrica, Mill, Ribeiro e Oliveira (2014).  

Mill (2014) desenvolve o conceito de polidocência, refletindo a grande ruptura provocada pela 

EaD na educação: o ensino deixa de ser realizado por uma única pessoa – o docente – e passa 

a ser realizado por um sistema (que envolve pessoas, software, computadores e redes), no qual 

as funções docentes de produção do conteúdo, projeto e coordenação de disciplina, e interação 

com os alunos são exercidas por distintos profissionais, implicando um ambiente coletivo de 

trabalho: a polidocência. De acordo com Mill, Ribeiro e Oliveira (2014, p.19), “...essa docência 

é exercida por um conjunto de pessoas, detentoras de diferentes habilidades e competências e 

que, juntas, constroem a polidocência”. Com esse conceito, captam o fato de que, com as TIC, 

a produção e operação do ensino tornou-se um processo mais complexo e mais coletivo, 

baseado na especialização técnica e na fragmentação em múltiplas e paralelas tarefas, com a 

consequente necessidade de coordenação do ato de ensinar.  

Nesse contexto de mudança estrutural dos processos de ensino-aprendizagem trazida pela EAD, 

é particularmente interessante a contribuição de Peters (2006), em dois sentidos: primeiro, ao 

estabelecer, como elemento central da análise da EaD, o critério pedagógico; e segundo, ao 

indicar, de forma crítica, as tendências para o aprisionamento dos modelos de uso da EaD, em 

cursos de formação, pela lógica empresarial que está na sua origem, e que resultou 

historicamente na disseminação de padrões de produção industrial nos processos de ensino-

aprendizagem. A identidade com o padrão industrial de produção expressa-se não só como 

divisão do trabalho, de onde surge a polidocência, mas como definição, estruturação e controle 

centralizados do inteiro processo produtivo (criação e oferta dos conteúdos), o que implica 

baixa autonomia decisória na ponta do processo. No caso da educação, a adoção generalizada 
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de padrões industriais significa perda do poder de decisão pedagógica do professor que esteja 

em contato efetivo com o aluno; no limite, o professor passa a mediar conteúdos que não 

escolheu e a realizar atividades interativas limitadas. Com essa estruturação, que obedece a 

princípios comuns da organização industrial da produção, tem-se um formato de ensino e 

aprendizagem fortemente programados, onde todas as etapas são planejadas previamente e 

rigidamente controladas (PETERS, 2006). Segenreich (2010) e Fialho, Rangel e Barros (2018) 

consideram que, nesse contexto, a ausência de regulações mais precisas legitima e induz o setor 

privado a atuar, no mínimo, no limite da qualidade pedagógica, buscando maiores escalas, 

precarizando funções essenciais de mediação pedagógica e substituindo pessoas por máquinas 

(físicas ou virtuais).  

 Cabe indicar que é preciso considerar, sem dúvida, a extraordinária produtividade relacionada 

aos processos digitais e virtuais, o que facilita o acesso ao conhecimento a custos mais baixos 

para amplas parcelas da população, democratizando a difusão do conhecimento na sociedade 

(LEVY, 1996). Mas é preciso observar que o tipo de conhecimento que pode ser diretamente 

armazenado e processado por computadores e software é o conhecimento explícito, codificado 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Ocorre que diversas abordagens, vindas tanto do campo da 

gestão quanto do campo da educação, sustentam que a aquisição significativa do conhecimento 

requer mais do que acesso a conhecimento codificado. No campo da educação, existe ampla 

literatura (SAVIANI, 2013; PIAGET, 2003; VYGOTSKY, 2008) que sustenta que a aquisição 

efetiva de conhecimento depende de interação social, que proporcione reflexões, revisões e 

criações, novos insights. Daí resulta a apreensão efetiva do conhecimento pelo indivíduo, em 

uma espécie de recriação, na sua mente, através da interação com outros indivíduos. 

O exame analítico deste contexto de mudança técnica requer novos conceitos. Conforme Fialho, 

Rangel e Barros (2018), ocorreu historicamente, com a EAD, uma mudança estrutural no objeto 

empírico, uma nova forma de estruturação dos processos de ensino, o que convoca novos 

esforços teóricos para seu estudo. Nessa linha de conceptualização, destaca-se a contribuição 

seminal de Moore (1973, 2013), que questiona a relevância da distância física, relacionada à 

mera proximidade espacial dos atores, e propõe o conceito de “distância transacional”, referente 

ao grau em que ocorre Diálogo entre docentes e alunos. O conceito é composto também pela 

dimensão da Estrutura, que diz respeito ao grau em que os conteúdos e atividades de um 

processo de ensino-aprendizagem estão pré-estruturados por atores externos ao professor-

aluno, ou seja, mede a flexibilidade (ou o engessamento) que um professor-mediador tem para 

ajustar conteúdos e atividades às singularidades de sua região, de sua turma, ou de seu aluno, 

durante a realização prática das atividades do curso/disciplina.  

O conceito de Moore (1973, 2013) inclui ainda a dimensão de Autonomia, relacionada ao grau 

da concentração do foco nos alunos. Nesse sentido, Peters (2006) explica que ampla autonomia 

ocorre quando os alunos  reconhecem suas necessidades de estudo, formulam objetivos para o 

estudo, selecionam conteúdos, projetam estratégias de estudo, arranjam materiais e meios 

didáticos, identificam fontes humanas e materiais adicionais, e fazem uso delas; bem como 

quando eles próprios organizam, dirigem, controlam e avaliam o ritmo de seu estudo. Essas 

dimensões constituem poderosas ferramentas analíticas que focam nos elementos essenciais à 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que possibilitam 

avaliar as relações desses elementos no contexto da EaD. Não se trata, porém, de um esquema 

analítico pronto e fechado que, ao ser aplicado aos processos de ensino na EAD, revele 

diretamente a distância do arranjo empírico a algum modelo ideal. Peters (2006, p. 64) esclarece 

que “... em Moore, a redução da distância transacional de modo algum é um objetivo que se 

deva buscar sob qualquer circunstância”. Fatores como os objetivos da aprendizagem e perfil 

dos alunos são importantes para a modulação de diálogo, estrutura e autonomia. 
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Desse modo, ainda que permaneça hígida a premissa geral de que a qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem depende fortemente do protagonismo do professor e dos alunos, deve ser 

observado que “a distância transacional é uma função de três grandezas, que mudam de uma 

situação para outra, em parte inclusive são antagônicas ou até mesmo excludentes” (PETERS, 

2006, p. 65), que se influem reciprocamente e que devem ser combinadas do melhor modo 

possível para atender a contextos determinados: perfil das pessoas, natureza do ensino, recursos 

técnicos disponíveis e a cultura de estudo prevalecente. No plano da reflexão didática, portanto, 

podemos estabelecer: a) que o processo de ensino-aprendizagem, ainda que modulado pelo 

objetivo do estudo e pelo perfil do público, tem na determinação da distância transacional 

(quanto deve haver no modo de diálogo, de estruturação e de autonomia em cada tipo de estudo 

específico) o seu elemento didático essencial; b) que, visto pelo ângulo pedagógico, a qualidade 

dos processos de ensino-aprendizagem depende de mais diálogo, de menos estrutura e de mais 

autonomia. Essa exigência pedagógica é aguda especialmente nos cursos de formação, como 

os cursos de graduação no ensino médio, superior e stricto sensu, nos quais não se trata 

simplesmente de transferir conhecimentos explícitos, mas de formar sujeitos. 

Peters (2006, 2012) aplica essas categorias de análise ao exame dos modelos historicamente 

adotados na EaD, observando suas conexões com os processos produtivos industriais, onde 

identifica um processo de isomorfismo mimético (GREENWOOD; HININGS, 1996). Assim, 

os processos da EaD (produção e operação dos processos de ensino-aprendizagem), 

alavancados pela dinâmica privada na busca de produtividade e resultados, espelham-se em 

práticas empresariais consolidadas no mundo industrial, dirigidas para a ampliação da divisão 

do trabalho, para a substituição do trabalho humano por tecnologia, para a centralização 

decisória e para a baixa responsabilização da força de trabalho. Traduzidas para os processos 

da EaD, essas características implicam geralmente conteúdos padronizados, escassa interação 

entre os atores e transformação do docente, praticamente, em um executor passivo de 

procedimentos definidos de modo padronizado e centralizado. Ou seja, implica um modelo de 

uso da EaD pelo qual a modalidade funciona como um sistema de transmissão de conteúdos 

centralizados em ambiente hierárquico e burocrático. Altamente eficiente para difundir 

conhecimentos explícitos, mas resistente à ampliação de processos de interação ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, na medida em que a interação impacta nos custos de pessoal 

e, portanto, no resultado econômico.  

A abordagem teórica deste trabalho, considerando a literatura consultada, fundamentou-se 

então em Moore (1973, 2013), Peters (2006, 2012), Mill (2014), Mill, Ribeiro e Oliveira (2014) 

e em Fialho, Rangel e Barros (2018) para estabelecer as bases para a construção do modelo 

analítico. Não adotamos, na sequência desta pesquisa, a categoria Autonomia, tal como 

proposta por Moore (2013), por considerarmos que ela se apresenta como uma categoria 

subsidiária das categorias de Diálogo e Estrutura, na medida em que em Moore ela está restrita 

à autonomia do aluno. Consideramos que haveria, a partir do recorte específico deste trabalho, 

certa superposição conceitual, uma vez que o quanto o aluno poderá exercer de autonomia 

efetiva, perante o processo de aprendizagem no curso/disciplina, dependerá do quanto o 

curso/disciplina será estruturado (Estrutura), e de como e com qual intensidade se dará a 

interação (Diálogo).  

Ao mesmo tempo, o fato deste trabalho ter como foco central a regulação da EAD nas 

instituições públicas de ensino superior (IPES), especialmente aquela induzida pela atuação da 

UAB, requer considerar um nível de regulação superior às decisões internas - inclusive 

pedagógicas. Na medida em que a regulação interna, nas IES, dos fatores mais diretamente 

pedagógicos e programáticos pode ser mais ou menos afetada por esse nível superior de 

regulação, torna-se necessário considerar as relações de autonomia entre as IPES e os órgãos 

de regulação. Nesse contexto, com apoio na literatura, este trabalho considera a existência de 
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vários pontos de interseção entre os requisitos pedagógicos e a dimensão da autonomia 

institucional (SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2011), ou seja, entre as decisões pedagógicas e o grau 

em que as instituições educacionais têm autonomia para decidir suas estratégias de EaD, o que 

envolve deliberar – ou não – sobre quais cursos implementam, quantas vagas oferecem e quais 

as características de Estrutura e Diálogo que adotam.  

Tomamos então, com Sanchez e Sanchez (2011) e Fialho, Rangel e Barros (2018), a categoria 

Autonomia Institucional, conforme especificação anterior, que será aplicada ao exame do 

processo de regulação da EaD no Brasil. Desse modo, o modelo conceitual para a análise da 

regulação da EaD tem como dimensões pedagógicas o Diálogo (grau de interatividade 

professor/mediador-aluno) e a Estrutura (grau de pré-estruturação e de possibilidade de 

customização dos conteúdos e atividades do curso/disciplina), e como dimensão institucional a 

Autonomia Institucional (grau de autonomia das instituições para planejar, definir e gerir suas 

ações educacionais na EaD).  

2.1 Metodologia 

A pesquisa é de natureza documental. As três categorias estabelecidas a partir da literatura – 

Diálogo, Estrutura e Autonomia Institucional – foram aplicadas em dois cenários: a 

contextualização da regulação geral da EAD e a discussão crítica dos impactos, sobre as IPES, 

da regulação administrativa estabelecida pela criação e atuação da UAB, lócus empírico deste 

trabalho. A contextualização geral do quadro regulatório da EaD no Brasil foi realizada a partir 

do levantamento e da análise de 66 documentos relacionados à regulação da EAD: leis e 

decretos federais, portarias do MEC e da CAPES, editais da UAB, referenciais de qualidade e 

instrumentos de avaliação do MEC para cursos de graduação, todos emitidos entre os anos entre 

1996 e 2018 (RANGEL, 2019), observando-se o quanto, e em que sentido, cada uma das 

normas afetava as variáveis chaves do estudo (Diálogo, Estrutura e Autonomia Institucional). 

A observação foi realizada pela leitura extensiva dos documentos e identificação de efeitos das 

normas sobre as variáveis do estudo. 

A discussão crítica do modo regulatório da UAB foi realizada a partir da análise dos 

documentos legais e normativos que direcionam especificamente a ação do programa. De modo 

similar à contextualização da regulação geral, foram analisados, a partir das variáveis Diálogo, 

Estrutura e Autonomia Institucional, os condicionantes diretos e indiretos estabelecidos pelo 

programa UAB à difusão e institucionalização da EAD nas IPES.  

2.2 Apresentação e Discussão dos Resultados 

Em 1996, a promulgação da Lei nº 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

(RANGEL, 2019), em seu Art. 80, marcou o início da regulamentação formal dessa modalidade 

de ensino no Brasil. Essa regulamentação, fortemente estimulada pela revolução dos recursos 

tecnológicos já disponíveis à época, notadamente a Internet (em seus primeiros passos 

comerciais), estabeleceu a base jurídica necessária para o aumento dos investimentos públicos 

e privados nessa modalidade de ensino.  

É importante resgatar, inicialmente, sempre à luz das categorias de análise desta pesquisa, os 

conceitos e princípios que a LDB consagrou à educação em geral, para que esses princípios e 

conceitos auxiliem no exame das normas legais inferiores. A categoria de Diálogo é 

contemplada nos artigos iniciais da Lei: a educação é entendida como um “processo formativo” 

(Art. 1), a garantia de padrão de qualidade é um “princípio” (Art. 3) e existe o dever de garantia 

de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades 

mínimas, por aluno, de “insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem” (Art. 4). A LDB também define, como parte da autonomia das universidades, a 
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fixação dos currículos dos seus cursos, observadas as diretrizes gerais, e o exercício de sua 

autonomia didático-científica pelos seus colegiados de ensino e pesquisa. É essencial reter esses 

direcionamentos da LDB porque, como veremos em seguida, esses pontos não são, 

essencialmente, implementados na legislação inferior, que, em princípio, deveria assegurá-los 

no âmbito de todas as modalidades de ensino, inclusive na EAD.  

As subseções seguintes tratam em separado dos dois modos regulatórios apontados, a saber, a 

regulação formal geral, válida para o conjunto do sistema nacional de ensino superior, e a UAB, 

relacionada às instituições públicas de ensino superior, ainda que, pela limitação da extensão 

do texto, não seja possível apresentar em detalhe a discussão de todos os atos, centrando-se a 

discussão naqueles com incidência aguda nas variáveis do estudo. 

2.2.1 Contexto: A Regulação Geral da EAD no Brasil 

Entre 2000 (primeiro ano em que o Censo da Educação Superior distinguiu entre cursos 

presenciais e EAD) e 2005, período que se segue aos primeiros atos regulatórios (RANGEL, 

2019), enquanto as matrículas presenciais cresceram em 74%, a matrícula em EAD cresceu em 

mais de 7.000%, saltando de 7 para 189 cursos e de 1.682 para 127.014 alunos. Os números já 

registram o início da forte expansão que a EaD teria no país, especialmente na área privada, 

estimulada pela segurança jurídica estabelecida a partir da LDB e pelo interesse empresarial de 

que a tecnologia viabilizasse forte ampliação da escala de atendimento à demanda por educação 

superior no país. Na base desse interesse reside a expectativa de lucro aumentado/ampliado pela 

redução relativa do custo com a mão de obra docente, substituída por plataformas digitais tanto 

mais lucrativas quanto mais orientadas à autoaprendizagem.  

Em 2001, a portaria 2.253 do MEC (RANGEL, 2019) estabeleceu que os cursos de graduação 

poderiam implementar até 20% da carga horária total na modalidade EAD, bem como que as 

avaliações dos cursos deveriam ser sempre presenciais, e que as atividades de tutoria deveriam 

constar no planejamento dos cursos. É interessante notar, nesta portaria e na Portaria 4.059 

(RANGEL, 2019), que a substitui, em 2004, sem maiores mudanças, que a EAD é entendida 

como “autoaprendizagem”, o que já revela um viés compatível com o modelo industrial da 

EAD discutido na subseção do referencial teórico. Sendo este um período inicial, foi marcado 

por distintas experiências e pela progressiva percepção de lacunas regulatórias, que vieram a 

desembocar no Decreto 5.622, de 2005 (RANGEL, 2019), assim como na criação e instalação 

da UAB, entre 2005 e 2007 (BRASIL, 2019), que examinaremos na próxima subseção. 

Em 2005, se a fase anterior foi de estabelecimento da regulação, o Decreto 5.622 avança um 

primeiro passo na direção da desregulação (o que seria ampliado nos anos seguintes), 

autorizando as IES dotadas da prerrogativa de autonomia universitária a criar cursos em EAD 

sem autorização específica do MEC (desde que a IES já tenha credenciamento institucional 

para a EAD). Nesse sentido, o decreto amplia a Autonomia Institucional das IPES. 

Após esse período inicial de regulamentação (1996 a 2005), a observação, entre 2006 e 2017, 

da dimensão de Autonomia Institucional nos instrumentos regulatórios, revela uma contínua 

expansão de autonomia, evidenciada, por exemplo, na progressiva liberação do exame in loco 

de todos os polos presenciais, que havia sido estabelecida pela portaria 2 do MEC em janeiro 

de 2007 (RANGEL, 2019). No mesmo ano, a Portaria 40 do MEC (RANGEL, 2019), de 

dezembro de 2007, passa a admitir a avaliação por amostragem dos polos presenciais, 

culminando com o Decreto 9.057 (RANGEL, 2019) que elimina, de uma só vez, a 

obrigatoriedade de avaliação in loco dos polos presenciais para credenciamento das IES e, 

indiretamente, a obrigatoriedade das próprias atividades presenciais, que passam a depender do 

projeto pedagógico do curso e do plano de desenvolvimento institucional da IES. Finalmente, 

as atividades presenciais são tornadas explicitamente não obrigatórias com a Portaria 11 

(RANGEL, 2019), revogando posicionamento regulatório estabelecido em 1998, pelo Decreto 
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2.494 (RANGEL, 2019). É possível, então, sustentar que a trajetória da regulação em relação à 

Autonomia Institucional, tendo um momento inicial de estabelecimento de requisitos para a 

prática da EAD nas IES, prosseguiu com tendência clara de desregulação, que significa 

aumento da autonomia das IES, em especial das instituições com prerrogativa legal de 

autonomia. Em nome da autonomia constitucional das universidades, esse movimento 

apresenta, então, um caráter positivo. Mas convém considerar o que a trajetória da regulação 

geral traz em relação aos aspectos pedagógicos (Diálogo e Estrutura), uma vez que mais 

autonomia, sem parâmetros adequados, pode resultar na expansão sem qualidade do sistema 

como um todo. 

Nos aspectos relacionados às exigências de qualidade dos cursos, o Decreto 5.622 (RANGEL, 

2019) estabeleceu que os projetos pedagógicos dos cursos em EaD deveriam, entre outros 

requisitos, explicitar a concepção pedagógica dos cursos, compreendendo, além da 

apresentação do currículo, das vagas e do sistema de avaliação, a descrição das atividades 

presenciais obrigatórias, entendidas como avaliações, estágios obrigatórios, defesas de 

trabalhos de conclusão e atividades em laboratórios. Além disso, impôs que fossem 

necessariamente previstos os polos de apoio presenciais de EaD, assegurando a execução 

descentralizada de funções pedagógico-administrativas dos cursos. São exigências que deram 

consequência a requisitos já estabelecidos nas normas anteriores (atividades presenciais 

obrigatórias em EaD), mas que não equacionaram de modo efetivo a questão da qualidade 

pedagógica, seja em relação à dimensão do Diálogo (que requer alta interação virtual, não 

assegurada pelo decreto) ou à dimensão da Estrutura (não há no decreto qualquer estímulo à 

customização de conteúdos e atividades durante a execução do curso). Por outro lado, como 

ponto positivo, deve ser destacada a exigência, no Decreto 5.622, de que os atos de 

credenciamento institucional e de autorização de cursos sejam pautados pelos Referenciais de 

Qualidade para a EaD, estabelecidos pelo MEC desde 2003. 

Tanto na versão de 2003 quanto na versão de 2007, os Referenciais de Qualidade do MEC 

(RANGEL, 2019) endereçam e qualificam, de modo altamente convergente com a perspectiva 

deste trabalho, as dimensões conceituais de amplo Diálogo (interatividade) e baixa Estrutura 

(flexibilidade): a versão de 2003 critica a “racionalidade tecnológica que valoriza meio em 

detrimento dos fins” e recusa a “massificação”, pontua a necessidade de investimentos elevados 

e alterações normativas que contemplem os novos tipos profissionais necessários à EAD, e 

sustenta que um dos pilares para garantir  a qualidade dos cursos é a interação entre alunos e 

professores, indicando inclusive que as IES devem “quantificar o número de professores/hora 

disponíveis para os atendimentos requeridos pelos alunos”. Por fim, chama a atenção de que a 

EAD “pode conduzir a uma centralização na disseminação do conhecimento” e solicita que seja 

estabelecida uma proporção professor-aluno que garanta boas condições de comunicação e 

acompanhamento (RANGEL, 2019). 

Mas, apesar dessa convergência conceitual, que se repete na versão 2007 dos Referenciais, a 

questão comum e decisiva é o fato de que explicitamente eles não têm “força de lei”, ou seja, 

não são legalmente obrigatórios, o que, na prática, compromete a sua efetividade regulatória, 

revelando-se, em síntese, como instrumentos frágeis para operar em um ambiente onde as 

questões de custos (IES públicas) e de resultados (IES privadas) forçam a adoção de modelos 

de uso da EAD mais baratos. A questão de fundo é que tanto mais interatividade quanto mais 

flexibilidade implicam custos adicionais de horas docentes, atingindo exatamente o que a 

percepção imediatista do mercado e o senso comum consideram a grande vantagem da EaD. O 

segundo tipo de documento regulatório da qualidade dos cursos EAD emitido pelo MEC (o 

“instrumento de avaliação de cursos de graduação”) foi desenvolvido a partir do Decreto 5.773 

(RANGEL, 2019), que estabeleceu, em 2006, que a avaliação realizada pelo Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) “constituirá referencial básico para os processos 
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de regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua 

qualidade”. O primeiro Instrumento de Avaliação foi publicado em 2008 (RANGEL, 2019) e, 

a partir daí, foi atualizado para 2010, 2012, 2015 e 2017 (RANGEL, 2019). De um modo geral, 

as sucessivas versões estruturam conjuntos de indicadores em três dimensões: organização 

didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. A versão atual (RANGEL, 2019) é 

formada por 43 indicadores distribuídos nessas dimensões que, em geral, são pertinentes à 

avaliação de cursos de graduação em EAD. A questão não é, porém, o conteúdo em si das 

dimensões e indicadores, mas a forma precária como os indicadores são mensurados. 

Um exemplo emblemático, baseado na versão atual (RANGEL, 2019), esclarece melhor: entre 

os 43 indicadores, cinco dizem respeito à atividade de tutoria. Caso uma IES receba nota 1 

(mínima) em todos esses (cinco) aspectos relacionados à tutoria, o impacto agregado desses 

cinco indicadores negativos no cálculo do Conceito do Curso (CC) seria de meros 8,73%. O 

problema é que não se pode conceber o reconhecimento de um curso de graduação em EaD que 

funcione sem que pelo menos a maioria desses indicadores de tutoria seja atendida. O exemplo 

demonstra que o sistema tem potencial para abrigar anomalias dessa espécie, isto é, ao permitir 

que um indicador, ainda que de elevada importância pedagógica, seja compensado por outros 

indicadores de outra natureza ou de menor relevância pedagógica. Voltando ao exemplo: 

mesmo considerando o conceito final de cada Dimensão, e não do Curso como um todo, 

teríamos que o peso dos requisitos da tutoria na nota final da dimensão Organização Didático-

Pedagógica seria de cerca de 1/5, e de 1/9 na dimensão Corpo Docente e Tutorial, o que significa 

que péssimas notas nesses requisitos poderiam ser compensadas pelos outros indicadores dessas 

próprias dimensões. Ainda que o conjunto do processo de avaliação reserve ao MEC a 

utilização de outros procedimentos e instrumentos de avaliação, e, portanto, de interpretação e 

ponderação final dos resultados, observa-se que o Decreto 9.235, de dezembro de 2017 

(RANGEL, 2019), define como “penalidade”, no caso de notas finais insuficientes nas 

dimensões e no conceito do curso, a celebração de “protocolos de compromisso”. Os protocolos 

de compromisso implicam um prazo de até 12 meses para correção das deficiências. Só após 

esse prazo, não cumprindo os termos do protocolo, a instituição seria sancionada. 

Temos, então, que as variáveis Diálogo e Estrutura não são contemplados de forma adequada 

nos principais instrumentos de avaliação da qualidade dos cursos EAD indicados pela regulação 

geral. Outro aspecto essencial em relação à qualidade dos cursos, é, sem dúvida, o tratamento 

dispensado pela regulação à figura do tutor, que, visto pelo ângulo do conceito de polidocência, 

é o docente responsável direto pela mediação dos conteúdos e processos do sistema de EAD 

com os alunos. Para dizer em uma palavra, a regulação não reconhece no tutor um docente, 

tratando-o sempre como uma categoria própria e subsidiária da figura do professor, em clara 

reminiscência do distinto modelo presencial.  

A resolução 1/2016 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior - CNE/CES 

(RANGEL, 2019) simboliza a ambiguidade com que a regulação em seu conjunto trata a 

situação do tutor. Ambiguidade que se mostra já no § 2º do Artigo 8º, no qual o sistema 

regulatório enfrenta a questão do tutor estabelecendo que “entende-se por tutor da instituição, 

na modalidade EaD, todo profissional de nível superior [...] que atue [...] como suporte às 

atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade de EaD”. 

Ou seja, o tutor é definido fora do corpo docente, pois ele presta “suporte às atividades dos 

docentes”. Logo, neste § 2º, o tutor não é claramente considerado um docente. Mas, ao mesmo 

tempo, ele é responsável pela “mediação pedagógica, junto a estudantes”, que é um dos papéis 

centrais do corpo docente, conforme citado no § 1º.  

Esse modo de (des)classificar o trabalho do tutor na EAD tem repercussões práticas, 

desobrigando as IES de considerarem o tutor profissionalmente como docente, o que lhes 

facilita estabelecer relações contratuais e remuneratórias inferiores às do quadro docente 
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(ABREU; ALVAREZ, 2014; VELOSO; MILL, 2018). Confirma-se, assim, dois 

direcionamentos da regulação geral, contraditórios entre si quando se considera a perspectiva 

mais ampla da qualidade da educação em cursos de formação. De um lado, uma tendência de 

ampliar a autonomia institucional das IES; e, de outro, uma tendência a não estabelecer 

requisitos mínimos obrigatórios para cursos em modalidade EAD que assegurem a qualidade 

pedagógica mínima desses cursos: relação consistente entre número de alunos das turmas e 

número de professores-mediadores, e exigência de flexibilidade para que o professor-mediador 

tenha autonomia para incluir conteúdos e atividades pertinentes ao perfil de suas turmas e do 

seu contexto regional e local. Limitações regulatórias que se completam com o tratamento 

secundarizante do papel do professor-mediador, em absoluta, e entendemos que motivada, 

dessintonia com a eficácia da EAD e da polidocencia. Essa regulação afrouxada, contraditória 

na relação entre um discurso pedagogicamente avançado e a ausência de mecanismos que 

assegurem a efetivação prática do discurso, parece se refletir numa extensa série de problemas 

de qualidade, hoje em debate na literatura da área (BELLONI, 2015; SOUSA, 2012; SODRÉ, 

2012; MILL; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2014; COSTA; SILVA; VECCHIA, 2014; ARRUDA, 

2017; FIALHO; RANGEL; BARROS, 2018). 

2.2.2 Análise: a UAB como Modo Regulatório da EAD nas IPES 

Após indicações no PNE 2001-2010 (RANGEL, 2019), que advogava a criação de uma 

“universidade aberta” para dinamizar a formação de professores na Educação Básica; do Fórum 

das Estatais pela Educação (FÓRUM DAS ESTATAIS PELA EDUCAÇÃO, 2005), que 

objetivou consolidar as bases da Universidade Aberta do Brasil; e da Lei 11.273, que autorizou 

“a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial 

e continuada de professores para a educação básica” (RANGEL, 2019), a UAB foi instituída 

pelo Decreto 5.800, de junho de 2006, com o objetivo de “fomentar o desenvolvimento 

institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias 

inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação” 

(RANGEL, 2019). O decreto 5.800 definiu que editais de financiamento de cursos em EAD 

pelas IPES, lançados pelo MEC, estabeleceriam “os requisitos, as condições de participação e 

os critérios de seleção para o Sistema UAB”, sendo as despesas asseguradas pelo orçamento do 

MEC e pelo FNDE. 

Entre 2005 e 2018, foram lançados cinco editais (RANGEL, 2019). Em relação à dimensão da 

Autonomia Institucional, cabe observar que, em todos os editais, existe o requisito de que 

deve haver aprovação interna na IES para que um curso seja proposto aos editais da UAB. Não 

muito clara nos Editais de 2005 e 2006, quando se exigia que o cronograma de implantação do 

curso previsse as “etapas de aprovação interna na IES”, torna-se mais explícita no Edital de 

2008 (“as IES devem garantir a aprovação dos cursos nas IES para reconhecimento e 

certificação”). No Edital de 2014, exige-se, na proposta, um “documento de autorização do 

colegiado superior da IPES”, ainda que esta formulação não soe como uma exigência que 

necessariamente respeite o inteiro processo institucional interno.  

Quando consideramos, porém, o contexto das IPES e os mecanismos operacionais previstos 

nos editais, verificamos que, sim, a autonomia institucional das IPES é diretamente afetada 

pelos editais da UAB, e em sentido oposto à tendência de maior autonomia verificado na 

regulação geral. Em relação, por exemplo, à determinação das temáticas e do grau de 

flexibilidade dos cursos da UAB, deve ser observado, em primeiro lugar, que a iniciativa da 

escolha dos tipos de cursos a serem desenvolvidos é externa à IPES, centralizada no 

MEC/CAPES. Mas não só a inciativa. O Edital de 2008 (RANGEL, 2019) estabelecia que as 

propostas dos cursos deveriam ser preparadas sob coordenação de um consultor ou técnico do 

MEC e obedecer ao projeto político-pedagógico validado por instância onde participavam o 

MEC, organizações não governamentais relacionadas aos temas dos cursos e por representantes 
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das IPES propositoras. Por sua vez, o Edital de 2014 (RANGEL, 2019) indicava que a oferta 

de cursos do Programa Nacional de Administração Pública (PNAP) e de cursos de 

Especialização para professores, definidos como cursos nacionais, requeria das IPES “adesão 

integral ao projeto pedagógico aprovado pela CAPES”. 

A estratégia dos “cursos nacionais” merece exame cuidadoso. São, conforme a definição do 

Edital de 2018, “cursos produzidos por demanda da CAPES com projetos pedagógicos e 

materiais didáticos nacionais”. Os cursos são elaborados por uma determinada IPES e podem 

ser ofertados por qualquer outra IPES, desde que a proponente da oferta manifeste “irrestrita 

concordância com o projeto pedagógico nacional e seu material didático, comprometendo-se a 

ofertá-lo de forma integral” (RANGEL, 2019). Essa iniciativa dos “cursos nacionais” requer, 

portanto, grande atenção, pela sua convergência com o tratamento da EAD em moldes 

industriais. Na UAB, esses cursos se apresentam como uma opção para buscar atingir grandes 

contingentes de alunos, às custas de padronizar os conteúdos e atividades dos cursos (condição 

de uma oferta massiva de baixo custo), o que põe em risco a flexibilidade necessária à 

customização – em tempo de execução – de cada curso e turma às necessidades dinâmicas dos 

alunos e dos contextos. Parece-nos claro que essa iniciativa afeta negativamente a Autonomia 

Institucional das IPES, além de afetar aspectos de qualidade pedagógica dos cursos, 

estabelecidos conceitualmente neste trabalho. 

Em outro aspecto importante, os condicionamentos da UAB seguem afetando negativamente a 

autonomia das IPES: a estruturação e gestão das equipes que recebem bolsas, através dos 

editais, para a operacionalização dos cursos (RANGEL, 2019). O modo de gestão da atividade 

desses docentes (do quadro ou não), que a adesão aos editais da UAB implica, é baseado nas 

funções de Coordenação de Curso EAD/UAB e de Coordenação da UAB na IPES, submetidas 

ao controle direto da CAPES.  Em qualquer caso, a inserção dessa estrutura específica para 

gestão dos cursos EAD, vinculada diretamente à CAPES e sob seus critérios, significa pelo 

menos uma grande fragilização, da relação entre a iniciativa, o desenvolvimento e a operação 

dos cursos EAD da UAB, de um lado, e a estrutura institucionalizada de gestão acadêmica 

própria das IPES, de outro. Fere, dessa forma, a Autonomia Institucional da IPES.  

Em seu conjunto, esses efeitos geram precarização do trabalho do docente-mediador nas 

atividades dos cursos (instabilidade e precariedade do vínculo baseado em bolsas), o que se 

reflete diretamente na qualidade da interação com os alunos, ou seja, afeta também 

negativamente a dimensão do Diálogo.  

Registremos aqui um paradoxo entre os dois modos regulatórios no tratamento da métrica turo-

alunos. Enquanto a regulação geral não traz qualquer métrica objetiva, os editais da UAB 

estabeleceram relações de 1 tutor para 15 ou 18 alunos, o que talvez possa ser explicado pelo 

baixo nível de remuneração dos tutores na UAB (é a bolsa de menor valor entre todas as 

categorias profissionais definidas pela UAB) e pela consequente limitação da sua carga horária 

efetiva. Podemos afirmar então que, sob diferentes processos, a dimensão do Diálogo 

(interatividade) é deficientemente tratada, seja na regulação geral, seja no modo regulatório da 

UAB. A dimensão de Estrutura (flexibilidade), por sua vez, é duplamente penalizada. De um 

lado, pela não exigência de que haja customização local de conteúdos e atividades, em especial 

nos cursos nacionais que formalmente impedem essa customização, e, por outro lado, pela 

própria precarização do trabalho do docente-mediador, que de toda forma irá se refletir na 

condição deste profissional dedicar-se a identificar, produzir e trabalhar com seus alunos 

conteúdos locais, relacionados ao perfil dos alunos e ao contexto regional. 

Nessa avaliação dos efeitos regulatórios da UAB, deve ser considerado também que esses 

efeitos não decorrem de uma norma legal obrigatória (como ocorre na regulação geral e o que 

a UAB não é), mas do grau de passividade com que as IPES tenha assimilado o funcionamento 
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prático dessa dupla estrutura de gestão de cursos EaD: a coordenação local da UAB e a estrutura 

institucionalizada de gestão acadêmica. É preciso, porém, atentar para o fato de que as IPES 

vivem persistentemente em dificuldades financeiras e orçamentárias, e os recursos da UAB 

certamente constituíram um irrecusável atrativo para a aceitação passiva dos efeitos 

regulatórios do programa. Em relação à qualidade da EaD difundida pela UAB, devem ser 

ressaltados os já assinalados efeitos negativos sobre a estabilidade das equipes técnico-

acadêmicas envolvidas – especialmente com a precarização do trabalho de tutoria –, e a 

tendência a ofertar cursos “nacionais” por editais de adesão, com projetos pedagógicos 

“fechados”, que não estimulam adaptações locais. Existem, portanto, ao lado das limitações à 

Autonomia das IPES, limitações de interatividade (Diálogo) e de flexibilidade (Estrutura) 

que requerem soluções concretas, criativas e urgentes. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dois mecanismos regulatórios apresentam problemas estruturais, como se evidencia na 

análise precedente. De um lado, a regulação geral não estabelece requisitos e parâmetros 

mínimos obrigatórios que assegurem interatividade (Diálogo) e flexibilidade (Estrutura) nos 

cursos EAD de graduação. Considerada apenas no plano técnico, a EAD admite modelos de 

uso com variados graus (até nenhum grau) de interatividade, e com forte (ou total) pré-

estruturação dos processos de ensino-aprendizagem. Mas a EAD é educação e, como tal, em 

cursos de formação (como são as graduações, as pós-graduações stricto sensu, e, com ainda 

maior cuidado, os cursos do ensino médio e fundamental) requer de modo absoluto que os 

princípios pedagógicos da interação e da personalização sejam minimamente garantidos. Esse 

estudo constata que existem lacunas regulatórias que possibilitam a oferta de cursos de 

graduação no Brasil sem respeito a esse patamar mínimo de garantia da qualidade. Isso sinaliza, 

por exemplo, a precariedade de se pretender liberar o uso da EAD para outros graus do ensino 

de formação, especialmente para o ensino médio e fundamental, sem que se faça, antes, uma 

revisão crítica profunda do contexto do ensino superior, onde reside a maior parte da 

experiência brasileira com cursos de formação em EAD. 

É nossa expectativa que este trabalho tenha fornecido elementos para sustentar essa necessidade 

premente de ajuste na regulação geral. Não é prudente avançar na dimensão da Autonomia, se 

essa autonomia se exerce em um ambiente desregulado quanto à qualidade dos processos 

educacionais: teríamos campo ainda mais aberto para que a educação fosse tratada como uma 

mercadoria, ou como mero item de custo. Por outro lado, uma elevação firme e prudente dos 

requisitos pedagógicos dos cursos não prejudicaria qualquer empresa educacional 

individualmente, mas obrigaria todos no mercado a concorrer em nível mais alto de qualidade. 

E, acrescentemos, incentivaria, em especial o setor privado, a investir em processos e 

tecnologias que assegurem economias de custos operacionais sem prejudicar a qualidade 

pedagógica. Certamente, a substantiva redução dos custos operacionais da EAD em relação ao 

ensino presencial, de que já se beneficiam as empresas educacionais, permite atender critérios 

desse tipo sem prejudicar os negócios. 

Em relação à UAB, uma profunda revisão do seu conceito é requerida. A experiência da UAB 

demonstra que a centralização decisória não é caminho para fortalecer as IFES, ao contrário, 

mantiveram-nas carentes de iniciativas próprias devido às facilidades do financiamento extra-

orçamentário e de seus requisitos associados. Existe uma longa tradição a ser respeitada que se 

exprime nos valores de qualidade pedagógica e compromisso regional, que formaram as IPES; 

é uma tradição que requer também renovação, tanto na sua gestão interna quanto nos modos de 

incidir no processo social do seu território. As IPES reúnem as condições institucionais de 

serem protagonistas de articulações regionais que possam auxiliar os estados e munícipios a 

dimensionarem as demandas regionais, e que favoreçam a cooperação entre as universidades 
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públicas para o intercâmbio ativo de experiências e a racionalização da oferta de cursos e vagas. 

O recente anúncio do MEC, ainda sem detalhes, de que pretende implementar a “Universidade 

Federal Digital”, e o “Instituto Técnico Digital”, em plataforma de EAD nacional, desperta, no 

contexto aqui analisado, enormes preocupações. As recentes escaramuças entre o MEC e as 

IFES permitem imaginar que se pretenda uma ação paralela às prerrogativas de autonomia das 

universidades federais no sistema de ensino superior. 

No fundo, esse contexto de duplicidade de mecanismos regulatórios revela a coexistência – 

conflituosa? – de duas visões distintas do papel do Estado na sociedade. De um lado, a 

prevalência de uma visão liberal, com sua crença na capacidade dos mercados para organizar a 

vida econômica e social. Essa visão, coerente com suas crenças, defende a desregulação dos 

processos de intervenção do Estado na economia. Não é difícil perceber a presença dominante 

dessa visão, hegemônica no sistema político, no modo permissivo como foi gerenciada a 

regulação geral da EaD no país até 2018, depois de um início promissor com a LDB de 1996. 

De outro lado, a dominância, no executivo federal, ao longo da história do Brasil, e acentuada 

progressivamente no ciclo de governo de 2004 a 2016, de uma visão estatal-desenvolvimentista, 

presa à crença de que decisões e intervenções estatais, baseadas no poder político e na 

inteligência técnica concentrados no executivo, são suficientes para a transformação dos 

processos políticos, econômicos e sociais (VIANNA, 2018; SEGATTO, 2018). Também não é 

difícil perceber, nas características centralizadoras da UAB, a presença dominante dessa visão.  

Na medida da relevância dos problemas aqui identificados como efeitos, por vezes 

contraditórios, dos dois modos regulatórios, o que parece ser necessário é uma definição política 

de quais são as prioridades da sociedade para o sistema de ensino superior do País, com clara 

definição de papéis e condicionantes para os setores público e privados, preservados e 

expandidos os princípios da qualidade pedagógica e da autonomia institucional, abrigados em 

uma única direção regulatória. As limitações constituem ao mesmo tempo também indicações 

de trabalhos futuros. Certamente, em muito enriqueceria este trabalho o estudo empírico da 

trajetória da EAD em um grupo maior de IES privadas e públicas. Também registramos como 

limitação a não contextualização de estudo no plano internacional, que permitiria considerar as 

principais transformações que estão se dando nos sistemas de ensino superior e no uso de 

tecnologia em particular. 

REFERÊNCIAS 

ABREU, T.P.; ALVAREZ, J.A.J. O Trabalho Docente na EAD: afetividade e 

precarização. Doctrina E@D.  2014.  

BELLONI, M.L. Educação a distância. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2015. 

CASTELLS, M.; CARDOSO, G.; CARAÇA, J. (org.) A Crise e seus efeitos: as culturas 

econômicas da mudança.1. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2013 

COSTA, D.M.; SILVA, C.H.P.; VECCHIA, D.C. Democratização da Educação Superior no 

Brasil: uma análise crítica da Universidade Aberta do Brasil (UAB). XIV COLÓQUIO 

INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA – CIGU. Anais... Florianópolis, 2014.  

FIALHO, S.H.; RANGEL, M.T.R.; BARROS, M.J.F. Desafios da regulação da EAD no 

Ensino Superior no Brasil: Estrutura, Diálogo e autonomia Institucional. In: XIX 

ENCONTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA. Anais... Salvador, 2018.  

FÓRUM DAS ESTATAIS PELA EDUCAÇÃO. Projeto: Universidade Aberta do Brasil. 

2005.  

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 

132



 

GREENWOOD, R.; HININGS, C. Understanding Radical Organizational Change: 

Bringing together the Old and the New Institutionalism. In: Academy of Management 

Review, v. 21, 1996. 

INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses Estatísticas 1995-2017. 2018.  

KEEGAN, D. Foundations of distance education. Londres: Routledge, 1991 
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RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo apresentar e debater alguns elementos e práticas que 

podem contribuir para a institucionalização da Educação a Distância nas Instituições Públicas de Ensino 

Superior, tendo como base as contribuições teóricas que tratam sobre o tema. A inserção da Educação a 

Distância nas Instituições Públicas de Ensino Superior, sobretudo a partir do Programa Universidade 

Aberta do Brasil, desencadeou mudanças em seu interior de modo a favorecer a incorporação 

institucional da modalidade. Serão aqui debatidos alguns elementos e importantes ações para o processo 

de institucionalização que podem colaborar para a plena integração da modalidade à cultura da 

instituição e superar o caráter supletivo que por vezes lhe é atribuído. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Institucionalização. Processo de institucionalização. 

 

 

ABSTRACT. Distance Education in Public Higher Education Institutions: some considerations 

on the institutionalization process. This paper aims to present and discuss some elements and practices 

that can contribute to the institutionalization of Distance Education in Public Higher Education 

Institutions, based on the theoretical contributions that deal with the theme. The insertion of Distance 

Education in Public Higher Education Institutions, especially from the Open University of Brazil 

Program, triggered changes in its interior in order to favor the institutional incorporation of the modality. 

Some elements and important actions for the institutionalization process that can collaborate for the full 

integration of the modality to the institution's culture and overcome the supplementary character that is 

sometimes attributed to it will be discussed. 

Keywords: Distance Education. Institutionalization. Institutionalization process. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Educação a Distância (EaD), modalidade educativa com características peculiares, 

entrou em ascensão no contexto das instituições de ensino superior brasileiro a partir dos anos 

2000 e continua a crescer até hoje, possibilitando a inserção de grande contingente da população 

ao ensino superior. Trata-se de uma alternativa pedagógica flexível, que atende às necessidades 

de formação da sociedade contemporânea. 

Em se tratando da EaD nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), o Programa 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) compôs um cenário favorável à introdução e viabilização 

dessa modalidade nas mesmas, induzindo a expansão da oferta de vagas – e de acesso – para o 

ensino superior e estabelecendo uma política de fomento (LOPES, 2014). 

A depender da modalidade de curso ofertada nas IPES – a distância ou presencial –, a 

implantação do Sistema UAB oportunizou diferentes propósitos: onde já havia a oferta de EaD, 

esta expandiu-se; e onde inexistia, foi inserida. Tanto o processo de expansão interna nas 

instituições que já viabilizavam cursos a distância quanto o de indução de oferta de cursos EaD 

por meio do Programa UAB levaram as IPES a criarem e/ou reconfigurarem as estruturas 

administrativas e acadêmicas para responder a essa nova demanda. 

Na opinião de Souza e Bruno-Faria (2013) – que defendem a inovação como natural e 

esperada no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem a EaD – e na de 

Nunes (2009) – que entende a EaD como inovadora no âmbito educacional – a educação a 

distância envolve certo grau de novidade em face dos seus elementos organizativos e, também, 

do uso de tecnologia na sua viabilização, em especial das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Assim, as IES, notadamente as públicas, tiveram que realizar ajustes 

institucionais para a inserção da EaD e, principalmente, para a integração dessa modalidade aos 

cursos já ofertados. 

Por ser uma política pública inovadora, o Sistema UAB acabou tornando-se referência 

no debate acerca do processo de institucionalização da EaD. E conquistou esta posição de 

destaque porque, conforme Ferreira e Carneiro (2013, p.1), ele tornou-se uma “[...] referência 

em EaD pública no país, tanto por indução do fomento dele decorridos, quanto pelas 

significativas transformações na forma de pensar, planejar, executar e avaliar a EaD nas IES 

que o integra”.  

Nesse processo de incorporação institucional da EaD, as IPES vêm envidando esforços 

para retirar dela o caráter supletivo, que por vezes lhe atribuem. Esse esforço tem se traduzido 

em um conjunto de ações no interior das IPES em favor da institucionalização da modalidade. 

Segundo o dicionário Aurélio, institucionalizar é “dar caráter de instituição à; tornar 

institucional ou tornar-se institucional” e institucionalização é o “ato ou efeito de 

institucionalizar(-se)”. Por seu turno, Preti (2009, p. 136) acrescenta mais um a esses sentidos 

dicionarizados: institucionalização consiste em “[...] processo mediante o qual um conjunto de 

normas de comportamento, que orientam uma atividade social considerada importante, adquire 

regulamentação jurídica formal”. Entretanto, a institucionalização atende a um grau de 

complexidade maior do que a consecução do ordenamento normativo. Trata-se de um processo 

de inovação que estava informalmente sendo desenvolvido numa instituição e que provoca 

mudanças progressivas no que já existia em seu interior. Com o tempo, o que era novo se 

estabiliza e se consolida até tornar-se formal. 

Nessa esteira de mudanças nas IPES, e tomando a EaD como fator desencadeador delas, 

acredita-se ser importante buscar compreender o processo de incorporação institucional dos 
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“[...] procedimentos, ações, políticas e diretrizes que estejam em consonância com a evolução 

das práticas difundidas nas IES, levando-se em consideração a atual dinâmica da sociedade 

contemporânea” (NASCIMENTO; VIEIRA, 2016, p. 311). 

Neste trabalho objetiva-se apresentar e debater alguns elementos e práticas 

institucionais que podem contribuir para a institucionalização da EaD nas IPES, com base em 

contribuições teóricas de autores que abordam o tema. Trata-se de revisão bibliográfica de obras 

e artigos que têm como centralidade o debate sobre a institucionalização e, sobretudo, a EaD e 

sua institucionalização.   

Assim, não se tem a pretensão de esgotar o assunto, mas, ao trazer à baila os aspectos 

que envolvem e favorecem o processo de institucionalização da EaD, pretende-se oferecer aos 

gestores institucionais dessa modalidade e aos estudiosos do tema substratos à reflexão e ao 

debate acerca dos caminhos necessários, ainda a trilhar, para a consolidação da EaD no interior 

das instituições de ensino superior. 

 

2. ELEMENTOS E PRÁTICAS INSTITUCIONAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

A Educação a Distância possui linguagem e formato próprios, peculiaridades que 

demandam um desenho, uma lógica, administração, acompanhamento, avaliação, recursos 

técnicos, tecnológicos, de infraestrutura e pedagógicos adequados.  

Em virtude de uma política governamental, mormente a partir do Programa 

Universidade Aberta do Brasil, deu-se a introdução de programas de formação nas Instituições 

Públicas de Ensino Superior a serem implementados valendo-se da EaD. Para isso, as IPES 

tiveram que ser reorganizadas em suas estruturas, implicando mudanças em sua organização 

administrativa, técnica e acadêmica com vistas a se apropriar dessa modalidade educativa 

(RAMOS; MEDEIROS, 2009).  

Estas IPES têm suas estruturas organizacionais definidas e adequadas para atender a 

funcionalidade do ensino presencial, tais como espaços físicos, presença de professores e 

alunos, dinâmica curricular, programas de extensão e de apoio ao discente, processos 

burocrático-administrativos, recursos orçamentários específicos, recursos/aparatos 

tecnológicos e de comunicação, entre outros.  

Desde a inserção da EaD nas IPES, por meio da adesão ao Sistema UAB, podem ser 

vislumbrados dois cenários distintos: a oferta de cursos EaD em instituições onde a modalidade 

educativa inexistia; e a expansão interna naquelas onde a modalidade já se fazia presente. Na 

tentativa de integrar a EaD na instituição, os gestores das IPES, ainda que, muitas das vezes, 

sob tensão institucional, têm tomado para si o desafio de realizar ações político-acadêmico-

administrativas em favor dessa integração. Na prática, esse aspecto pode ser nominado de 

processo de institucionalização 

Ao referir-se ao conceito da institucionalização como processo, Curry (1992) explicita 

que, para entender a institucionalização, é importante compreender como ela toma forma no 

interior de uma instituição ou organização. Segunda a autora, esse processo tem seu início com 

a inserção de uma inovação que pode provocar mudanças no interior de uma dada organização 

social. 

Lima e Faria (2016, p. 35) informam que “[...] a institucionalização pode ser definida 

como o estabelecimento de uma prática ou ação num sistema humano e caracterizada pela rotina 

diária dentro de uma instituição de forma difundida e legitimada, esperada, apoiada e 
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permanente”. Com o propósito de que a EaD se consolide, é importante que haja no interior das 

instituições educativas o compromisso e a participação de todos os envolvidos na sua 

viabilização, de modo que ela, paulatinamente, se torne relevante. Além disso, é esperado que 

a modalidade faça parte da política institucional, da estrutura organizativa e acadêmica e que, 

concomitantemente a isso, seus conhecimentos e valores próprios sejam solidificados. Dado 

esse contexto, a institucionalização representa a etapa final do processo de mudança, que é 

provocado por uma inovação ou programa e consumado pela sua total integração à estrutura de 

uma instituição/organização (CURRY, 1992).  

Desse modo, são necessárias significativas e decisivas ações políticas e de gestão que 

favoreçam o fortalecimento e a consolidação institucional da EaD. Schlunzen Júnior (2013, p. 

115) defende que “cabe a própria instituição a tarefa e a responsabilidade de construir o 

processo de institucionalização da EaD, considerando suas características, seu contexto, sua 

realidade regional, enfim, todo seu entorno social, econômico, político e cultural”. 

Nesse vértice, alguns estudos apresentam aspectos que podem servir como orientativos 

(ou parâmetros) internos para o processo de institucionalização da EaD. Entre eles, destacam-

se os de Ferreira e Carneiro (2013) e de Ferreira e Mill (2014), além de um documento da Capes 

intitulado “Guia de orientações básicas sobre a Universidade Aberta do Brasil”, doravante Guia 

UAB, (BRASIL, 2013). 

Ferreira e Carneiro (2013), com o objetivo de categorizar o nível e o processo de 

institucionalização da EaD nas IPES, relacionaram os elementos ou fatores que corporalizam 

esse processo de institucionalização. De acordo com esses autores, os fatores são: planejamento, 

organização, infraestrutura, pessoal e serviços ao estudante.  

O planejamento está relacionado à vocação institucional, à projeção longínqua e 

sustentável das políticas e dos procedimentos, ao fortalecimento da estrutura acadêmica 

colegiada, à integração entre as modalidades de educação presencial e a distância, à garantia de 

orçamento e ao processo contínuo de avaliação das políticas em EaD. A organização diz 

respeito à abrangência, à legitimidade, à publicidade e à qualidade acadêmica. Já a 

infraestrutura compreende infraestrutura física, tecnológica e acadêmica, enquanto que 

pessoal, refere-se às garantias de pessoal (técnicos, docentes e multidisciplinares) para a gestão 

técnico-pedagógica e administrativa, para a oferta de cursos, bem como para as políticas de 

formação e de qualificação. Por fim, o serviço ao estudante volta-se para assegurar a plena 

participação dos estudantes dos cursos de EaD nas instâncias institucionais representativas, no 

acesso aos suportes acadêmicos e pedagógicos e aos auxílios e serviços a eles destinados 

(FERREIRA; CARNEIRO, 2013). 

Mill e Ferreira (2014) juntam outros elementos importantes à consecução da qualidade 

e o processo de institucionalização da EaD nas instituições ofertantes. Estes autores, embasados 

em Tolbert e Zucker (1994), Furco (1999) e Piña (2008), recomendam cinco aspectos para 

analisar o nível de institucionalização da EaD: políticos e filosóficos; de continuidade; de 

comunicação; de infraestrutura; e de política discentes. 

O aspecto político e filosófico diz respeito à instituição de ensino promover políticas 

para a modalidade de médio e longo prazos, vislumbrar estratégias e mecanismos necessários 

para a viabilização da EaD, favorecer uma estrutura acadêmica colegiada de modo a robustecer 

o conjunto de unidades acadêmicas e gestoras nos processos decisórios acerca da EaD, fomentar 

a integração entre a educação presencial e a distância. A continuidade refere-se à alocação de 

recursos orçamentários que asseguram a viabilização da EaD quanto à sequente avaliação das 

políticas da EaD. A comunicação entende ao incremento e divulgação do que se faz na EaD 

tanto no âmbito institucional interno como no externo. A infraestrutura condiz com as questões 

de recursos físicos, tecnológicos e a gestão técnico-pedagógica e administrativa, como também 
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a formação de recursos humanos necessários para a implementação dos programas, projetos 

e/ou cursos da EaD. Quanto à política discente, tange à participação dos estudantes da EaD nas 

políticas universitárias e na possibilidade de obtenção dos suportes acadêmicos e pedagógicos, 

assim como os auxílios estudantis (FERREIRA; MILL, 2014). 

Alguns dos aspectos apontados anteriormente também foram corroborados no Guia 

UAB (BRASIL, 2013), onde se lê que, para o processo de institucionalização da EaD, os 

gestores dessa modalidade nas IPES consideram relevantes: 

•A construção e a aprovação de documentos regulatórios (resoluções, regimentos e 

portarias) de EaD que sirvam como instrumentos norteadores de políticas e de ações 

na instituição, articulados com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

•A importância de haver representação da EaD, nos órgãos colegiados e nas demais 

instâncias acadêmicas da IPES; 

•A relevância de que sejam identificadas nas IPES a hierarquia dos órgãos 

responsáveis pela EaD de maneira a enquadrá-los no organograma da universidade e 

sejam definidas suas responsabilidades e seus vínculos institucionais. (BRASIL, 

2013, p. 14). 

Em relação aos elementos apontados até aqui, Ferreira e Mill (2014, p. 98) destacam 

que “[...] tanto mais bem instituídos e articulados os fatores de institucionalização, teoricamente 

mais bem institucionalizada estará a EaD na IES”. 

Contrariando as expectativas, a EaD ainda não se encontra plenamente consolidada na 

realidade das IPES, dado que se percebe um movimento de contraposição entre estratégias 

pedagógicas e organização institucional que parece reforçar a dicotomia presencial/distância e 

a manutenção dos preconceitos em relação a essa modalidade educativa. Por isso, no processo 

de inserção ou expansão institucional da EaD, é de suma importância que ela não seja entendida 

como uma modalidade que deva ser moldada ao ensino presencial ou como um sistema paralelo. 

Essa preocupação se justifica porque ela necessita de um ordenamento normativo, estrutura de 

pessoal e de cursos, bem como de gestão próprias em face das suas particularidades (PRETI, 

2009).  

As IPES ofertantes possuem uma particularidade na configuração institucional, ou seja, 

ao inserir-se nelas, a EaD pode se configurar a partir de um modelo híbrido ou bimodal. No 

entanto, essa entrada, muitas vezes, pode acirrar a dicotomia entre o ensino a distância e o 

presencial.  

Contrariando o pensamento predominante de que o ensino presencial e o a distância, 

deveriam ser essencialmente distintos, entende-se que, na oferta de formação, ambos são 

convergentes, pois trata-se fundamentalmente de educação. Nessa perspectiva, retira-se da EaD 

o caráter supletivo, muitas vezes a ela impingido. Superar o caráter supletivo da EaD na 

instituição traz essa modalidade para o plano da institucionalização.  

Ferreira e Mill (2014) argumentam que uma das maneiras de superar a separação entre 

ensino presencial e a distância está na inserção das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) no ensino presencial. Esse argumento junta-se ao preconizado por Lévy 

(1998), de que a diferenciação entre ensino presencial e a distância será irrelevante com o 

tempo, porque as redes de telecomunicação e de recursos multimídia interativos estarão cada 

vez mais integradas ao ensino presencial.  

Ressalta-se a necessidade de que haja, por parte da IPES, a preocupação com a definição 

de uma sólida política institucional da modalidade a distância que esteja articulada ao esforço 

de dar-lhe uma identidade institucional. Nessa esteira de compreensão, a instituição precisa 
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construir seu projeto próprio de EaD, com objetivos, metas e estratégias de consolidação, 

buscando formas de assegurar novas ofertas e de construir seu modelo próprio de EaD. 

Cerny (2009) lembra que as IPES fazem uma opção política ao incorporar a EaD e que 

essa decisão não pode ser entendida nem utilizada como um subterfúgio para a resolução de 

antigos problemas, principalmente no que concerne à falta de verbas. 

Políticas de institucionalização “[...] constituem um conjunto de regras consensuais que 

indicam papéis e responsabilidades” (SIMONSON, 2009, p. 2). Preti (2009), por sua vez, 

entende que a EaD deve ser reconhecida como uma prática educativa integrada à política 

institucional e ao projeto pedagógico da instituição, respeitando suas singularidades didáticas e 

organizativas. E ainda acrescenta que não basta que se tenham normatizações específicas para 

essa modalidade, semelhantes àquelas do presencial, porque, antes, é indispensável que sejam 

estabelecidos parâmetros internos para a EaD.  

Na mesma linha de pensamento, Ferreira e Mill (2014) também defendem a importância 

de a EaD fazer parte da política institucional, para que haja decisão política em favor da 

modalidade e, no decurso, a promoção de ações institucionalizadoras para ela. 

A política institucional para a EaD encontra-se indicada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, no Plano Pedagógico Institucional e nos Planos Setoriais (Estratégico/Global) da 

EaD, bem como no ordenamento legal (normativas e regulamentos) internos sobre essa 

modalidade educativa. Esses documentos vão nortear a compleição organizativa e acadêmica e 

as ações acerca da EaD, pois os gestores terão como desafio “[...] situar a modalidade a distância 

numa estrutura que foi montada para a educação presencial” (VIEIRA et al., 2012, p. 68). Vale 

ressaltar que as normatizações internas acerca da EaD devem assegurar a clareza e a 

legitimidade institucionais das ações nessa modalidade. 

 

2.1 Ações institucionais que favorecem a institucionalização da EaD 

Na esteira de ações para que a EaD esteja formalmente integrada na IES, além da 

existência de normatizações internas específicas, é fundamental que haja representatividade da 

EaD em conselhos e que ela esteja na estrutura organizativa da instituição. Preti (2009) ressalta 

a importância de que a EaD seja debatida na IPES, especialmente em seus espaços de 

deliberação coletiva, de modo que o debate acerca da incorporação da EaD possa ir além das 

questões legais e burocráticas a ela atinentes. 

Em geral, o Estatuto ou Regimento da instituição estabelece as normas de organização, 

finalidades, composição e atribuições dos conselhos superiores ou órgãos colegiados. Mesmo 

que a compleição dependa de cada instituição de ensino superior, o importante é que, nos 

conselhos superiores, haja um representante institucional da EaD dando voz aos anseios e às 

necessidades dessa modalidade perante os demais representantes da comunidade institucional 

(administração superior, docentes, técnicos-administrativos e discentes).   

Outrossim, é igualmente importante que seja incentivada e fortalecida a representação 

docente e discente da EaD nos diferentes níveis de órgãos colegiados da instituição. Para tanto, 

se faz necessária a abertura e o incentivo para que a representatividade dos docentes e, 

principalmente, dos discentes da EaD possa participar em diferentes espaços coletivos de 

tomada de decisão (colegiado de curso; colegiado de polo; colegiado de faculdade; conselhos 

superiores). Em tais espaços de participação, docentes, discentes e demais colaboradores 

institucionais da modalidade podem vir não somente a integrar conselhos ou órgãos colegiados, 

como deles participar efetivamente, de modo a levar e trazer à luz questões relativas à 

modalidade que necessitam ser apresentadas, debatidas e decididas no âmbito desses conselhos. 
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Acerca do exposto, vê-se que Preti (2009) ratifica essa ideia quando defende que a Educação a 

Distância seja debatida na instituição, sobretudo nos espaços de deliberação coletiva das IPES, 

a fim de que a discussão da institucionalização da EaD possa ir além das questões legais e 

burocráticas. 

A representatividade favorece a intensificação da efetiva participação dos sujeitos que 

atuam na EaD, destacadamente o segmento dos discentes, que, normalmente, acaba não 

tomando parte dos espaços de tomada de decisão por causa da distância geográfica. Dessa 

forma, a gestão da EaD e seus gestores são de fundamental importância. A fim de fomentar a 

representatividade de todos os envolvidos, os gestores devem permitir que a gestão ocorra sob 

uma perspectiva democrática e com a participação coletiva de todos os segmentos que 

compõem a IES. 

Outros elementos importantes para o processo de institucionalização da EaD residem na 

estrutura organizativa e na gestão da modalidade. No que se refere a gestão, esta atividade 

colabora sobremaneira para o processo de institucionalização quando efetivamente coloca em 

prática as indicações da política institucional e o ordenamento normativo referente a EaD. Para 

tanto, é necessária uma estrutura organizativa adequada e uma gestão capaz de viabilizar o 

controle das diferentes atividades de natureza pedagógica, administrativa, de logística, 

tecnológica e cultural que lhe são endógenas.  

No tocante à organização da EaD, a modalidade pode apresentar diferentes contornos 

na instituição educativa de ensino superior. Para Nitzke (2010), no interior da instituição os 

órgãos responsáveis pela EaD podem ter as seguintes compleições: ligados a uma unidade de 

ensino; são unidades de ensino; são ou possuem “status” de pró-reitoria; estão ligados a uma 

pró-reitoria; estão ligados à reitoria. 

Essas diferentes formas de organização institucional podem fazer parte de um modelo 

institucional de EaD centralizado ou descentralizado. No modelo descentralizado, a unidade 

acadêmica é o lócus principal da EaD. São três as vantagens possíveis desse modelo: integração 

dos docentes que trabalham em cursos presencial e a distância; maior autonomia da equipe da 

EaD; e otimização da estrutura física, de material e tecnológica dos cursos presencial e a 

distância. Se por um lado tais aspectos da organização descentralizada podem favorecer 

sobremaneira as resistências locais acerca da EaD; por outro, podem levar ao isolacionismo e à 

pulverização das ações. Em se tratando da organização institucional centralizada, em que se 

cria um órgão específico com ou sem vinculação a uma pró-reitoria, mas normalmente 

vinculado à reitoria, tem-se a vantagem de concentrar nela os recursos humanos, de 

infraestrutura (físico, materiais e tecnológicos) e financeiros concernentes à viabilização da 

EaD. Esse modelo não só favorece a otimização de recursos, de processos de tomada de decisão, 

como agiliza o trabalho das equipes pedagógica e de apoio. Contudo, a organização centralizada 

pode não favorecer a quebra da dicotomia presencial versus a distância. 

Ainda que tenham compleição diferenciada, ambos os modelos possuem desvantagens 

em comum. Uma delas é fazer com que a EaD se mantenha numa “bolha” na instituição e, até 

mesmo, na própria unidade acadêmica, o que pode não favorecer a institucionalização da 

modalidade na IES. A outra repousa na autonomia de gestão e de tomada de decisões que, 

resguardadas as proporções de cada organização, pode levar a gestão superior a não tomar para 

si a responsabilidade da administração da modalidade, caso não haja uma sólida política 

institucional de EaD. A consequência é que esses fatores comprometem o processo de 

institucionalização dessa modalidade na IES. 

No rol de elementos intrínsecos ao processo de institucionalização, estão os recursos 

humanos, a infraestrutura e o apoio discente. Esses aspectos foram destacados nos Referenciais 
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de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007) que apontavam os 

elementos básicos para estruturar a modalidade nas IES.  

No que se refere aos recursos humanos, os Referenciais de Qualidade (BRASIL, 2007) 

já indicavam a importância de constituir uma equipe multidisciplinar para ajudar na organização 

e viabilização de cursos EaD nas IES. Docentes, tutores e corpo administrativo e técnico são os 

recursos humanos que têm como função planejar, organizar, apoiar, realizar a gestão e 

implementar as ações pedagógicas, administrativas e tecnológicas.  

Esses recursos humanos são importantes não somente para a qualidade da oferta, mas 

também para o processo de institucionalização da modalidade. Além disso, é necessário que 

esses profissionais recebam atenção por parte da IES quanto à formação geral acerca da 

modalidade, e quanto às particularidades das frentes de atuação individualizada desses 

profissionais, com destaque para a equipe de tutores. Essa ressalva se justifica porque o tutor 

tem função relevante na viabilização dos cursos EaD e por razões, entre outras, de participação 

em questões pedagógicas com docentes, de coordenação de tutoria e de atendimento ao 

estudante, feito de forma remota e presencialmente (BRASIL, 2007). 

A infraestrutura é outro aspecto importante a ser considerado. Ela abarca a estrutura 

física (material permanente), a estrutura de materiais (material de uso contínuo) e tecnológica 

das IES e dos polos de apoio presencial. Normalmente, cabe às IES a coordenação acadêmico-

operacional, que se constitui por espaços e estruturas (centros, núcleos ou secretarias de 

educação a distância) que oferecem suporte (planejamento, produção e gestão) aos cursos a 

distância (BRASIL, 2007).  

Quanto ao apoio ao discente, merecem algumas linhas de considerações o Sistema de 

Comunicação e a Gestão Acadêmico-Administrativa. No que se refere ao Sistema de 

Comunicação, pode-se afirmar que a evolução e a consolidação da EaD estão associadas à 

democratização do acesso às TIC, pois estas favoreceram a diminuição das distâncias e a 

mediatização entre estudantes, professores e tutores. Em relação à Gestão Acadêmico-

Administrativa, é necessário que a IES lance um conjunto de medidas regulatórias para garantia 

dos registros dos cursos EaD, como também faculte ao estudante o conhecimento dos temas 

que lhe dizem respeito, tais como: normas internas referentes à vida acadêmica, assistência 

estudantil, informações sobre o sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem, 

resoluções dos conselhos superiores e do colegiado de curso, entre outros (PETTER; 

SAMBRANO, 2013). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No interior das IPES muito foi e tem sido feito no sentido de favorecer o processo de 

institucionalização da EaD, mas esses esforços ainda não são suficientes, como revelam os 

estudos de Nascimento (2014), Melo (2016) e Petter (2019). 

A partir do exposto, destaca-se que a EaD somente estará institucionalizada quando 

estiver plenamente integrada à cultura da instituição. E para que isso ocorra é imprescindível 

ter uma base sólida no interior da instituição de modo que sua ação não fique restrita a um 

órgão, setor ou poucas unidades acadêmicas. Além disso, são necessários outros requisitos para 

que a EaD seja naturalizada nas práticas institucionais e as resistências a essa modalidade sejam 

diminuídas. Entre tais requisitos, destacam-se a permeabilidade não somente nos setores 

necessários a sua viabilização; visibilidade interna e externa à instituição; reconhecimento 

institucional em todos os segmentos da comunidade acadêmica, inclusive na gestão superior. 
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Os elementos apresentados até aqui são apenas alguns indicativos importantes que se 

deve levar em conta no processo de institucionalização da EaD, observando que cada IES “[...] 

tem seu processo de amadurecimento institucional no ensino, pesquisa e extensão na 

modalidade a distância” (NASCIMENTO; VIEIRA, 2016, p. 312). 

Cabe mais um acréscimo à institucionalização da EaD: Faria (2011), pautada em 

Rodrigues (2007), salienta que a mudança provocada pela inserção da EaD nas IES caracteriza-

se por ser mais estrutural do que cíclica. A explicação está no fato de que as cíclicas não 

provocam mudanças profundas na estrutura da instituição, enquanto a estrutural atinge os 

processos, ações e condutas já nelas sedimentadas. 

Há que se pensar se, de fato, em função da EaD pública ter sido fomentada e ampliada 

por meio de uma política de governo e sua oferta depender de editais e financiamento paralelo, 

as IPES, pela forma da oferta, não estariam sujeitas aos sabores e vulnerabilidades de ações 

governamentais que podem leva-la a não concluir o processo de institucionalização da 

modalidade. 

No contexto acima, o processo de institucionalização pode cair por terra caso as 

instituições não busquem alternativas para a continuidade da oferta diante de um cenário de 

contingenciamento dos recursos financeiros das IPES, mormente as do âmbito federal. 

Infelizmente, duas situações podem advir: não haver mais oferta de cursos de graduação nessa 

modalidade, gerando o enfraquecimento paulatino da EaD nas IPES; ou ter que ofertar cursos 

de aperfeiçoamento e/ou lato sensu autossustentáveis. Os desafios são grandes e de toda ordem 

no interior das IPES, em especial as da rede federal. 
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RESUMO. Neste artigo analisou-se a situação dos estudantes docentes egressos do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), no que se refere à sua localização de atuação e qualificação, 

renda e enquadramento quanto ao nível e área de ensino. Trata-se de uma investigação baseada no 

cruzamento dos dados declarados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no censo anual 

da educação básica (Educacenso) e no Sistema de Gestão da UAB (SisUAB). Busca-se compreender 

a efetividade da política pública quanto ao real atendimento das demandas de formação dos docentes 

da Educação Básica do país. Conclui-se que a disponibilização de cursos e vagas no Sistema UAB 

tem apresentado resultados condizentes com os objetivos estabelecidos. A pesquisa sinaliza para o 

aprimoramento nos processos de análise e atendimento das demandas, bem como para o 

direcionamento da distribuição das ofertas com vistas ao melhor aproveitamento e alocação de 

recursos. 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil (UAB). Egressos. Docentes. Educação Básica. 

 
 

ABSTRACT.  The former students from the  Open University of Brazil: A Sitemic View. This 

article analyzes the situation of former students from the Open University System of Brazil (UAB), 

regarding their location of performance and qualification, income and framing regarding the level and  

education area. This is an investigation based on the cross-checking of data reported in the Annual 

Social Information Report (RAIS), the annual census of basic education (Educacenso), and the UAB 

Management System (SisUAB). We target the understanding of the effectiveness of public policy as 

to the real fulfillment of the teacher´s training demands for Basic Education level in the country. We  

concluded that the availability of courses in the UAB System has presented results consistent with the 

established public program objectives. The research points to the ability to better adjust the processes 

and allocation of resources to meet demands as well as redirecting the vacancies’ distribution. 

Keywords: Open University of Brazil. Former Students. Teachers. Basic Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

As investigações descritas neste artigo têm como objeto o estudante egresso do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), em especial aquele que atua como docente da 

educação básica, a fim de conhecer sua condição salarial, sua alocação territorial e a etapa de 

ensino em que atua, verificando-se a possibilidade de se estabelecer uma relação entre a 

formação recebida no âmbito da política pública de educação a distância e as condições gerais 

de atuação dos profissionais. 

Neste estudo considerou-se como egresso o estudante que consta com o status “formado” no 

sitema de gestão da UAB (SisUAB), declarado formalmente pela Instituição Pública de 

Ensino Superior (IPES) formadora, até o final do ano de 2018. 

Considera-se que a pesquisa apresenta caráter inovador e de impacto para os contextos 

acadêmicos e da gestão de políticas públicas, posto que permite a compreensão da efetividade 

acadêmica e social do Sistema UAB junto ao seu público prioritário. 

Para além do conhecimento da situação dos egressos, objetivou-se também compreender 

medidas de gestão necessárias junto ao Sistema UAB, de modo a prover subsídios técnicos 

para um possível (re) direcionamento da política pública educacional. Assim, o estudo 

apresenta adicionalmente os seguintes objetivos específicos: identificar e analisar o status quo 

do Sistema UAB no que tange ao seu estágio evolutivo e efetividade e, com base nisto, 

identificar e propor medidas de realinhamento, afim de colaborar para o alcance de maior 

efetividade no uso dos recursos. 

Relativamente ao acompanhamento de egressos, Paul (2015) destaca que as pesquisas 

relacionadas a essa temática já vêm sendo realizadas por diversos países (França, Inglaterra, 

Grã-Bretanha, Itália, Brasil, entre outros) há mais de quarenta anos, acentuando que: 

No Brasil, embora algumas pesquisas tenham sido realizadas na década de 1980 e 

os “Portais do Egresso” tenham proliferado nos últimos anos, os estudos de 

egressos continuam esporádicos, pouco utilizados e com insuficiências 

metodológicas que podem estar associadas à falta de observação das experiências 

internacionais. (PAUL, 2015, p. 309) 

Com efeito, as pesquisas verificadas, em sua grande maioria, inclusive quando da 

sistematização deste estudo, apontam para movimentos esporádicos, geralmente baseados em 

levantamentos junto aos egressos por meio de questionários de pesquisas. Nesse sentido, com 

o fim de superar tal fragilidade, o autor recomenda:  

(...) promover sistemas harmonizados de coleta e tratamento das informações no 

âmbito dos estados, o que também permitiria uma maior homogeneidade dos 

mercados de trabalho (PAUL, 2015, p. 324) 

A EaD se constitui, para muitas pessoas, como alternativa viável para o aprimoramento 

profissional, tornando-se relevante estudar os resultados conquistados por egressos desta 

modalidade de ensino, o que possibilita identificar as oportunidades além de realimentar o 

sistema com estratégias que cubram eventuais deficiências na formação profissional 

(FLORIANI E PUFF, 2018).  

Meira (2009), por seu turno, destaca que o egresso do ensino superior enfrenta situações 

complexas no seu dia-a-dia profissional, que o levam a necessidade de por em prática as 

competências desenvolvidas em seu curso. Diante dessa perspectiva, mostra-se fundamental 

o acompanhamento do profissional formado, em especial o profissional docente, em seu 

contexto cotidiano, obtendo mecanismos de registros sistemáticos de seu exercício 
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profissional, sua carreira, sua empregabilidade e renda.  

Segundo Paul (2015) o interesse pelo futuro profissional dos egressos deve ser referenciado 

dentro de um contexto de transformação quantitativa e organizacional do ensino superior, 

situado na evolução do mercado de trabalho. 

Considerando a expressividade do Sistema UAB enquanto política pública de educação a 

distância, além da relevância e atualidade das discussões relacionadas aos egressos da 

educação superior, são evidenciadas neste artigo informações quantitativas e qualitativas 

sobre o perfil dos egressos, com especial recorte para os que atuam como docentes da 

educação básica. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

O Ministério da Educação (MEC), por meio da CAPES, conduz importantes programas de 

Formação de Professores do país, a saber: o Programa Nacional de Formação de Professores 

(Parfor); os programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede 

Pública de Educação Básica (ProEBs), o Residência Pedagógica e o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docênca (PIBID). Este trabalho  aborda o único programa para a formação 

e qualificação de professores, em âmbito nacional, na modalidade a distância, o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

2.1 O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

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" (BRASIL, 2006). 

O Inciso I, § Único, do Art. 1º do Decreto 5.800/2006 estabelece como o primeiro dos 

objetivos do Sistema UAB: “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 

inicial e continuada de professores da educação básica”. Com tal objetivo, a UAB assume o 

caráter de iniciativa fundamental para a equalização da formação dos docentes no território 

nacional, contando com o envolvimento de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), 

municípios, estados e governo federal, os quais devem atuar de forma articulada e conjunta, 

cada um cumprindo os papéis sob sua competência para a consecução das ofertas dos cursos. 

De acordo com dados da Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES), responsável em 

âmbito federal pela gestão da UAB, o programa já formou cerca de 250 mil estudantes, ao 

longo de seus 13 anos de existência. Possui, atualmente, cerca de 140 mil estudantes 

matriculados em seus cursos. A UAB conta, em 2019, com 133 IPES vinculadas, ofertando 

cursos em 771 polos de apoio presencial ativos, distribuídos pelo país. 

A formação prioritária para docentes da educação básica, além de figurar como objetivo 

primeiro no Decreto de instituição do Sistema UAB, vem sendo induzida nos últimos editais 

de seleção de propostas de cursos do programa. Nesse sentido, o Edital 75/2014 previa, em 

seu Capítulo 3.4 “Das vagas”, que: 

3.4.1. As vagas em propostas de oferta no âmbito deste Edital serão destinadas 

ao público em geral, preferencialmente para formação inicial de professores para 

a Educação Básica, a professores em exercício na Educação Básica cadastrados na 

Plataforma Freire do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica – PARFOR e aos cursos caracterizados como “PNAP”. 
3.4.2. Para atender ao especificado no item 3.4.1, o total de vagas constantes em 

propostas de oferta submetidas no âmbito deste Edital, no limite de 250 mil 

mencionado no Item 2, obedecerá aos seguintes porcentuais: 

a) No mínimo 50% (cinquenta por cento) do total das vagas ofertadas no 
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âmbito deste Edital serão reservados para cursos de Licenciatura;  

(CAPES, 2014) 

Do mesmo modo, o edital seguinte, Edital n.º 05/2018, foi lançado apresentando como objeto: 

Selecionar propostas das Instituições Públicas de Ensino Superior integrantes do 

Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB para a oferta de cursos 

superiores na modalidade a distância, com vagas prioritárias para cursos na área 

de Formação de Professores em atendimento à Política Nacional de Formação 

de Professores. (Grifo Nosso) (CAPES, 2018) 

Esse certame ampliou o número de vagas para a formação de docentes, para os quais foram 

destinadas 75% das vagas totais ofertadas. A partir do Edital 05/2018, a Capes estabeleceu, 

também, novas orientações para a localização das demandas de formação nos municípios: 

6.2. A análise e seleção das vagas observará os seguintes critérios: 

(...) 

a) atendimento prioritário das regiões diagnósticadas (SIC) pelo MEC 

com maior carência de professores com formação adequada ao seu nível de 

atuação. (Consulta aos dados do Censo Educação Básica 2017). (...) 

d) coerência com a demanda (curso/quantitativo de vagas) informada pelos 

Polos UAB junto ao SisUAB; (Grifo Nosso) (CAPES, 2018) 

Os critérios estabelecidos pelo Edital 05/2018 permitiram, de maneira sistemática, a 

participação das representações dos polos, para a análise das demandas apresentadas. 

A implementação de dispositivos de indução das vagas dos editais de articulação para a 

priorização da formação de professores representa o realinhamento da política pública ao seu 

objetivo de “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica”. 

Estima-se que ao longo de sua existência, pela capilaridade alcançada (133 IPES, 771 polos 

ativos) e pelo expressivo número de estudantes formados (cerca de 250 mil), o Sistema UAB 

tem sido eficaz no alcance dos objetivos a que se propõe, em especial aqueles previstos nos 

Incisos I, IV, V e VII do Decreto nº 5.800/2006, quais sejam: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; (...) 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País; (...) 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2006) 

Nesse sentido, considerando o Sistema UAB como uma política pública estratégica, do ponto 

de vista da expansão, interiorização e, em especial, da democratização do acesso à educação 

superior à distância, espera-se que a evolução do programa, tenha permitido a adequada oferta 

de cursos superiores em nível regional, oportunizando aos docentes a formação inicial e 

continuada necessária. 

Incumbe à CAPES, em estreita cooperação com os entes participantes do Sistema UAB, o 

acompanhamento pleno dessa política pública, o que implica não somente ações relacionadas 

ao planejamento dos editais, às articulações das ofertas, repasses de fomento e bolsas. A 

responsabilidade do acompanhamento mencionado deve ser extensiva ao planejamento prévio 

das ações a serem executadas, as quais podem ser repensadas a partir da avaliação sistemática 

e contínua dos resultados efetivos do programa. Por se tratar de um programa de formação, 

obviamente o seu real e mais importante resultado é o estudante formado, ou seja, o egresso. 

2.2 As Bases de Dados Verificados neste Estudo 
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A disponibilidades de fontes de dados para a análise de egressos está entre as maiores 

dificuldades para a realização do trabalho com vistas a gestão pública. Além disso, o volume e 

a dispersão dos dados em diferentes órgãos são óbices para o tratamento das informações. Para 

propor-se atividades neste sentido, foram necessárias negociações por parte da CAPES, junto 

às entidades detentoras dos dados. Espera-se que estas difculdades sejam minimizadas com 

vistas à realização de estudos sistemáticos desta natureza. 

2.2.1 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) tem por objetivo o suprimento de dados para o controle da 

atividade trabalhista no país. Tal relação também é utilizada, alternativamente, para o 

provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de 

informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados coletados pela 

RAIS constituem elementos para, entre outros fatores, a identificação dos trabalhadores em 

relação aos benefícios sociais do sistema trabalhista nacional e, ainda, como base para estudos 

técnicos de natureza estatística. 

2.2.2 O Sistema Educacenso 

O Censo Escolar é o instrumento nacional de coleta de informações da educação básica. Sua 

realização é coordenada pelo Inep e realizada em regime de colaboração entre as secretarias 

estaduais e municipais de educação, contando com a participação das escolas públicas e 

privadas do país. A coleta dos dados do Censo tem caráter declaratório e é realizada por 

intermédio do sistema Educacenso. 

O Educacenso utiliza ferramentas web para a coleta, organização, transmissão e disseminação 

dos dados censitários, mediante o cruzamento de informações relacionadas à escola, gestor, 

turma, aluno e profissional escolar. O sistema permite a disponibilização de relatórios com 

informações consolidadas da escola que possibilitam a verificação e análise dos dados 

declarados. 

2.2.3 O Sistema de Gestão da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB) 

O SisUAB é a plataforma de suporte para a execução, acompanhamento e gestão de processos 

do Sistema UAB. Este sistema tem o propósito de compor amplo banco de dados, a partir das 

informações prestadas pelas IPES e pela Capes. No SisUAB é realizado o cadastramento e 

consulta de informações sobre instituições, polos, cursos, material didático, articulações, 

colaboradores e mantenedores do Sistema UAB. O acesso ao público em geral é possível para 

consultar os endereços dos polos, os cursos ofertados e as IPES participantes. 

2.3 Os Egressos do Ensino Superior e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei 

10.861/2004, contempla de forma integrada a avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes. Esse sistema permite a auto avaliação, em que a instituição realiza 

verifica sua qualidade e sua responsabilização social. O Sinaes atribui à avaliação da educação 

superior um caráter sistêmico por meio da integração de diferentes instrumentos de avaliação. 

Entre as dez dimensões que o Sinaes avalia, a nona faz referência à política de atendimento a 

estudantes e egressos. O Roteiro da Autoavaliação Institucional, documento orientador 

proposto pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), ainda no ano 

de 2004, concernente a esta dimensão, apresenta como núcleo básico e comum, a inserção 
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profissional dos egressos e a participação destes na vida da Instituição. Propõe, ainda, como 

núcleo e temas optativos, os seguintes tópicos: 

 Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a 

formação recebida, tanto curricular quanto ética? Quais são? 

 Qual a situação dos egressos? Qual o índice de ocupação entre eles? 

Há relação entre a ocupação e a formação profissional recebida? 

 Existem mecanismos para conhecer a opinião dos empregadores sobre 

os egressos da instituição? Quais? 

 É utilizada a opinião dos empregadores dos egressos para revisar o plano 

e os programas? Como é feita? 

 Existem atividades de atualização e formação continuada para os 

egressos? Quais? 

 Há participação dos egressos na vida da instituição? Como? 

 Que tipos de atividades desenvolvem os egressos? Que contribuições 

sociais têm trazido? (Grifos Nossos) (INEP, 2004) 

Os itens grifados correspondem aos aspectos abordados neste trabalho. Além da extensa 

abordagem no processo de auto avaliação institucional, o qual já era prevista desde o ano de 

2004, a temática dos egressos ainda figura como um dos indicadores a serem avaliados no 

processo de avaliação externa, por meio do qual o avaliador deve julgar a política institucional 

de acompanhamento dos formados. 

Resta claro, assim, que o acompanhamento dos egressos é determinado normativamente pelo 

sistema avaliativo nacional e compete às instituições de ensino estabelecer mecanismos para 

realizar tal procedimento sistematicamente. 

3 METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho foi realizado a partir da consulta aos dados de estudantes formados 

constantes do SisUAB. O sistema é capaz de identificar os alunos com status formado e, a partir 

daí, resgatar os demais dados que irão compor a chave de busca, como o Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) nos demais bancos de dados utilizados nesta pesquisa. Além do SisUAB, o 

trabalho tem como referência a utilização de dois outros repositórios de dados gerais, a RAIS 

e o Educacenso. Nesta pesquisa, o Censo Escolar utilizado limitou-se ao ano de 2015 dado 

que este foi o conjunto disponibilizado por aquele órgão até o momento desde o início dos 

trabalhos. 

A Capes possui dados atualizados sobre os egressos no SisUAB e sua situação enquanto aluno 

UAB. No entanto, não detém os dados sobre sua atuação profissional, tendo em conta as 

diferentes origens dos mesmos e seu difícil agrupamento em uma única base. Tais dados foram 

requeridos junto às bases de dados que permitam a localização e o perfil da atuação profissional 

dos egressos UAB junto ao Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), gestor 

do Educacenso e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Previdência Social, 

responsáveis pela RAIS. 

Desta forma, por meio do cruzamento das três grandes bases de dados, foram extraídas as 

informações referentes aos egressos da UAB dos anos de 2015 do Educacenso e 2015, 2016 

e 2017 da RAIS. A partir daí foi gerado um banco de análise, o qual possui os dados indexados 

pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), chave de identificação do egresso nas três plataformas. 

Todas essas informações levantadas foram reunidas em um banco, no qual foram tratados os 

dados e representados por meio de gráficos. 

Levando em consideração o propósito de analisar longitudinalmente a situação profissional dos 

egressos UAB, a cada carga de dados manteve-se a série histórica das informações consumidas 

pelo sistema. A expectativa da periodicidade do levantamento dos dados é semestral para os 
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dados provenientes do Sisuab e anual para as demais bases de dados. 

O Sistema UAB possui atualmente por volta de 250.000 estudantes egressos. Em números 

absolutos temos uma amostra dos anos de 2015 a 2017 que varia em torno de 140.000 de um 

total de aproximadamente 200.000 alunos egressos, os quais foram identificados ao menos 

uma vez no cadastro da RAIS, nestes respectivos anos.  

Os percentuais representam os números relativos às faixas salariais apresentadas no Gráfico 

1, a seguir, com variação de R$ 500,00 (quinhentos reais) entre uma faixa e outra, excetuando 

a última faixa que corresponde à valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

O quadro apontado no Gráfico 1, revela uma tendência significativa para o aumento do 

percentual para faixas salariais acima de R$ 2.500,00, em detrimento das faixas salariais abaixo 

deste valor. Vale destacar o aumento progressivo de 6,54% na faixa acima de R$ 5.000,00, a 

maior variação entre todas as faixas. 

GRÁFICO 1 - Análise salarial dos egressos com base na RAIS 

 
FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

A maior concentração de profissionais se encontra na faixa de renda superior, contudo temos 

uma distribuição concentrada entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, agregando cerca de 53,2%, 

49,42% e 46,52% nos anos consecutivos. Em contrapartida percebe-se um incremento no 

número de egressos na faixa acima de R$ 3.000,00 que variaram de 38,97% a 49,5% no mesmo 

período. Isto indica um avanço salarial para os egressos neste período. 

Considerando o piso salarial nacional dos professores da educação básica, de R$ 2.135,64, 

estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, mais de 60,19% dos professores 

atuantes encontrados na amostra em 2017, ganham acima desse valor. Estudos posteriores 

podem indicar as razões pelas quais mais de 22% dos professores ganham acima de R$ 

5.000,00. 

O Gráfico 2, abaixo, mostra uma inversão da curva de progressão salarial em relação aos anos 

amostrados. No ano de 2015 as faixas salariais mais baixas apresentam valores de percentuais 

maiores que os anos conseguintes. 
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GRÁFICO 2 - Variação do número relativo de egressos em relação à faixa salarial nos anos de 2015, 

2016 e 2017 

 
FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

Em oposição, o ano de 2017 mostra uma diminuição nestas faixas de salários mais baixos até 

R$ 3.000,00, e aumento nas faixas salariais mais altas destacando o alto percentual de 

profissionais que recebem acima de R$ 5.000,00. Esta faixa teve um incremento de 6,54%. 

Embora não tenha sido objeto da análise deste trabalho, uma das prováveis razões para o 

incremento salarial apresentado no Gráfico 2 pode estar relacionada ao grande número de 

qualificações em nível de especializações lato sensu que, via de regra, são elementos de 

reenquadramento nos planos de carreira dos docentes. Estudos mais detalhados sobre esta ótica 

podem esclarecer melhor os motivos para este resultado. 

GRÁFICO 3 - Análise de egressos e atuação na área de formação 

 
FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

A comparação entre o número de egressos atuantes que foram qualificados nos cursos de 

formação continuada em relação ao número de egressos atuantes oriundos das licenciaturas é 

reflexos do percentual de alunos concluintes. O número elevado de formados nas 

especializações em comparação ao número de alunos licenciados se justifica pelo maior 

quantitativo de vagas ofertadas e maior efetividade na conclusão. Isto pode se justificar com 

base nas características específicas de cada formação, entre elas, a duração. 

Nos três anos estudados o número percentual de alunos de licenciatura formados não 

ultrapassou 30% do total e se manteve nesta faixa. Isto significa que estimativas podem ser 
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feitas para cumprir metas de percentuais de formados nos dois graus. O número de formados 

é cumulativo, mas o cruzamento dos dados as referencias de atuação RAIS e Educacenso é de 

2015. 

A adoção de processos indutivos de distribuição de vagas nos editais de articulação deve ser 

uma das medidas que pode ajustar a proporção de formados de acordo com as metas 

estabelecidas pelo programa. 

A redução no número de professores atuantes ao longo dos anos estudados pode ser atribuída 

a vários fatores, como a oscilação do número de professores atuantes na rede particular de 

ensino ou contratos precários na rede pública, além do crescente número de aposentadorias. 

GRÁFICO 4 – Distribuição dos Egressos por Entidade de Atuação (Públicas X Privadas) 

 
      FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

A comparação dos dados dos egressos da UAB com os dados da RAIS permitiu verificar a 

natureza das entidades de atuação em relação à classificação das empresas às quais estão 

vinculados. Como esperado, em razão do direcionamento do programa aos professores da rede 

pública, somente cerca de 20% dos egressos atuam em empresas privadas. 

Considerando que alguns professores devem estar atuando nos dois segmentos, estes 

estimativos indicam um percentual ainda menor de profissionais atuando no setor privado. 

Percebe-se desta forma, que o programa está cumprindo com o atendimento prioritário ao setor 

público. 

O número da amostra colhida para a análise do Gráfico 5, adiante, foi reduzido em razão da 

especificidade do censo, cujo cruzamento de informações é menos expressivo do que o 

cruzamento com a RAIS, pois contempla somente professores em atividade na educação 

básica declarados no censo.  

O cruzamento de dados foi realizado concentrando o número acumulado de egressos dos anos 

2015 a 2017 contra o cadastro no Censo da Educação Básica de 2015, o que resultou em 

gráficos muito semelhantes e previsivelmente apresentaram resultados semelhantes. 
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GRÁFICO 5 - Distribuição de egressos com relação à formação na UAB e local de atuação (interior X 

grande centro) 

 
FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

Por meio do Gráfico 5 é possível verificar que em 2017, 71% dos alunos qualificados no 

interior (cidades com menos de 200.000 habitantes) atuavam no interior. O tamanho das 

amostras anuais 51.391, 49.696 e 49.180 representam por volta de 25% do total de egressos, 

apresentando um discreto decréscimo de 3,2% e menos de 1% no primeiro e segundo intervalos 

de tempo aferidos. Este cenário se repete nos demais anos em razão da manutenção do cadastro 

do Censo de 2015 nas comparações. 

Para efeito deste trabalho tornou-se útil indicar a variação de localização dos egressos atuantes 

em 2015, em comparação aos locais de trabalho e qualificação. Importante ressaltar uma 

tendência de migração, positiva em direção ao grande centro variando em 4%, ou seja, 10% 

de fluxo do interior para o grande centro e 6% do grande centro para o interior. O dado mais 

relevante é que 82% dos egressos atuam onde se qualificam sendo 71% no interior. A amostra 

de 49.180 alunos representada no Censo da Educação Básica em 2017 representa cerca de 

25% do total de egressos da base de dados do SisUAB. 

GRÁFICO 6 - Análise de egressos e atuação na área de formação 

            FONTE: Painel de Egressos - CAPES 
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O Gráfico 6, acima, representa o número de alunos formados e o quantitativo destes alunos que 

atuam na mesma área de formação, estabelecida por uma tabela de correspondência entre os 

cursos do Sistema UAB e as áreas identificadas no Educacenso. 

Considerando o alto número de qualificações em nível de especialização lato sensu em relação 

às licenciaturas, e o não enquadramento de muitas destas especializações nas áreas de atuação 

na educação básica, pode-se dizer que, em termos relativos, a diferença entre formados e 

atuantes na área é superestimada. Contudo, percebe-se que ainda há espaço para uma melhor 

adequação das ofertas às áreas de atuação, ou, por outro lado, para o reenquadramento do 

professor em sua rede de ensino. 

GRÁFICO 7 - Análise dos egressos da UAB por área de atuação e etapas de ensino. 

   FONTE: Painel de Egressos - CAPES 

Em relação à área e nível de atuação dos egressos apresentadas no Gráfico 7, acima, foi 

considerada a efetiva qualificação com vistas ao enquadramento dos docentes. 

As áreas e níveis de atuação foram instituídas por uma tabela de correspondência entre os 

cursos do Sistema UAB e as áreas identificadas no Educacenso. Como consequência, muitas 

formações não foram passíveis de enquadramento direto. Apesar disso, é possível perceber a 

distribuição dos egressos em seus respectivos níveis de ensino, disciplinas de atuação e áreas. 

Nas principais áreas da licenciatura observa-se um adequado enquadramento entre a área de 

formação e a área de atuação, o que corresponde ao que esperado, a exemplo do 

enquadramento nas disciplinas de biologia e ciências, as quais remetem ao ensino médio e 

fundamental, consecutivamente. Os dados mostram que em algumas áreas, como geografia, 

história, artes e educação física, aparece uma maior concentração dos docentes no Ensino 

Fundamental I. 

Algumas pequenas inconsistências são verificadas, como no caso de enquadramentos das 

disciplinas de sociologia e química no Ensino Fundamental. Essas inconsistências podem ser 

atribuídas a alguns fatores como atuação do professor em mais de uma área ou erro declaratório 

no Censo Escolar, entretanto, para efeito de gestão do Sistema UAB, este resultado pode indicar 

as futuras ações de correção e indução para atendimentos às áreas e/ou disciplinas e níveis de 

ensino mais carentes de professores. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu importantes reflexões acerca do 

acompanhamento dos egressos do Sistema UAB. Com ele foi possível investigar a efetividade 

dos cursos realizados e compreender a relevância de estudos desta natureza para o 

estabelecimento de tomadas de decisões gerencias e acadêmicas no âmbito dessa política 

pública. 

Constatou-se haver ainda poucas referências em relação a estudos sistemáticos e continuados 

sobre egressos, muito embora haja a obrigatoriedade normativa estabelecida por meio do 

SINAES. Os estudos localizados, foram, em sua maioria focados em aplicação de 

questionários e levantamentos de opiniões junto aos formados, a respeito de suas impressões 

sobre a formação. 

O cruzamento de bancos de dados de referência, tais como a RAIS, o Educacenso e o SisUAB, 

revelou-se ferramenta eficaz para a compreensão dos aspectos relacionados à renda, atuação, 

e localização dos docentes formados. A adoção sistemática das informações geradas a partir 

destes cruzamentos pode otimizar os processos decisórios por parte dos entes partícipes da 

UAB. 

Os dados da pesquisa trazem importantes indicações acerca do perfil dos docentes formados 

pelo Sistema UAB. Observa-se que há a possibilidade de adequação das ofertas dessa política 

pública para melhor atendimento às demandas de formação locais de acordo com as áreas de 

atuação docente. 

No que se refere à renda, nota-se que ela aumentou após a formação recebida, 

comparativamente entre 2015 e 2017, conforme Gráfico 2,  e que em sua maioria o 

profissional formado pela UAB tem renda acima do piso salarial nacional. 

Quanto à localização, o Sistema UAB atende ao seu objetivo de interiorização da educação 

superior, já que os egressos se formam e atuam majoritariamente, (71%) no interior no país. A 

migração de professores, do interior para a capital, foi de 5.192 no ano de 2017, contra 3.340 

da capital para o interior. Embora aponte positivamente em relação ao grandes centros, revela-

se pouco significativa perante o total de 49.170 egressos desta amostra. 

O estudo dos egressos desponta como ferramenta de valor para o desenvolvimento de 

estratégias de melhorias gerenciais e acadêmicas do sistema UAB. Reafirma-se assim a 

riqueza da presente pesquisa, por meio da qual foi possível extrair informações para a gestão 

da UAB, bem como propor uma nova sistemática de acompanhamento da política pública. 

5 REFERÊNCIAS 

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975. 

Institui a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e dá outras providências. 

Diário Oficial da União. Seção 1. Brasília, DF, 24 dez. 1975 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D76900.htm> Acesso em 12 ago. 

2019 

  .. Congresso Nacional. Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a 

alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/L11738.htm> Acesso em: 

Ago. 2019. 

156

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D76900.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/L11738.htm


 

  . Presidência da República. Decreto n° 5.800, de 8 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: jul 2019. 

  . Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

Censo Escolar 2017. Notas Estatísticas. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_

est atisticas_Censo_Escolar_2017.pdf> Acesso em ago. 2019. 

  . Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP. Instrumento de Avaliação Institucional. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/

2017/IE S_credenciamento.pdf> Acesso em: jul. 2019. 

  . Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). Roteiro de 

Autoavaliação Institucional 2004. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/Roteiro+de+auto- 

avalia%C3%A7%C3%A3o+institucional+orienta%C3%A7%C3%B5es+gerais+2004/55b43

5 d4-c994-4af8-b73d-11acd4bd4bd0?version=1.2> Acesso em: ago. 2019. 

  . Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

SISUAB. Sistema Universidade Aberta do Brasil. Disponível em: 

<https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/paginas/polo/manter-polo/consulta.xhtml>. Acesso 

em: jul. 2019. 

  . Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Edital 

CAPES n.º 75/2014. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/editais-ded/7281-edital-n-

75- 2014-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab> Acesso em: ago. 2019. 

  . Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

Edital CAPES n.º 05/2018. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/editais-

ded/8771-edital-5- 2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-

modalidade-ead-no-ambito-do- programa-uab> Acesso em: jul. 2019. 

FLORIANI, R.; PUFF, S. B. Resultados Profissionais Alcançados por Egressos de Curso 

EaD.  2013. Disponível em: 

<https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/ENG_EaD/article/view/572/243> Acesso 

em: out. 2019. 

MEIRA, M. D. D.; KURCGANT, P. Avaliação de cursos de graduação segundo egressos. 

2009, vol. 43, n. 2, p. 481-485. ISSN 0080-6234 

PAUL, J. J. Acompanhamento dos Egressos do Ensino Superior: experiência brasileira e 

internacional. Cad. CRH vol.28 no.74 Salvador May/Aug. 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792015000200005>. Acesso em: ago 2019. 

 

157

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_Censo_Escolar_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_Censo_Escolar_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_Censo_Escolar_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.pdf
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/Roteiro%2Bde%2Bauto-avalia%C3%A7%C3%A3o%2Binstitucional%2Borienta%C3%A7%C3%B5es%2Bgerais%2B2004/55b435d4-c994-4af8-b73d-11acd4bd4bd0?version=1.2
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/Roteiro%2Bde%2Bauto-avalia%C3%A7%C3%A3o%2Binstitucional%2Borienta%C3%A7%C3%B5es%2Bgerais%2B2004/55b435d4-c994-4af8-b73d-11acd4bd4bd0?version=1.2
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/Roteiro%2Bde%2Bauto-avalia%C3%A7%C3%A3o%2Binstitucional%2Borienta%C3%A7%C3%B5es%2Bgerais%2B2004/55b435d4-c994-4af8-b73d-11acd4bd4bd0?version=1.2
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/Roteiro%2Bde%2Bauto-avalia%C3%A7%C3%A3o%2Binstitucional%2Borienta%C3%A7%C3%B5es%2Bgerais%2B2004/55b435d4-c994-4af8-b73d-11acd4bd4bd0?version=1.2
https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/paginas/polo/manter-polo/consulta.xhtml
https://www.capes.gov.br/editais-ded/7281-edital-n-75-2014-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/7281-edital-n-75-2014-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/7281-edital-n-75-2014-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/8771-edital-5-2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/8771-edital-5-2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/8771-edital-5-2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/8771-edital-5-2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-uab
https://www.capes.gov.br/editais-ded/8771-edital-5-2018-chamada-para-articulacao-de-cursos-superiores-na-modalidade-ead-no-ambito-do-programa-uab
https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/ENG_EaD/article/view/572/243
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792015000200005


 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EAD NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: ABORDAGENS VIA ESTRATÉGIAS GERENCIAIS CRIATIVAS 

E INOVADORAS 

Ana D’Arc Maia Pinto
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/FACC 

NUPAD- Nú cleo de Pesqúisa em Administraça o – ana.darc@terra.com.br 

 

 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo de pesquisa apresentar uma reflexão sobre o 

panorama das políticas públicas da educação a distância no segmento da educação superior 

por vias de estratégias gerenciais criativas e inovadoras. Assim, buscou-se como metodologia 

para sua realização a pesquisa bibliográfica exploratória qualitativa. Em conclusão, verificou-

se que explorar os pressupostos da gestão criativa inovadora como alternativa gerencial por 

parte do Estado para o campo da educação a distância - EaD no ensino superior, ainda carece 

de esforços de pesquisa. Para o caso da EaD a criatividade acompanhada de inovação pode 

favorecer  métodos gerenciais mais efetivos de forma a consubstanciar processos  políticos 

educacionais dinâmicos ultrapassando a formalidade da preposição de metas. 

 

Palavras Chave: “Políticas Públicas, Educação a Distância, Gestão Estratégica, Criatividade e 

Inovação”. 

 

 

Abstract: Distance Education Public Policies in the Context of Higher Education: 
Approaches via Creative and Innovative Management Strategies.  This study aims to present a 

reflection on the panorama of public policies of distance education in the higher education 

segment through creative and innovative management strategies. Thus, the qualitative 

exploratory bibliographic research was searched as methodology for its accomplishment. In 

conclusion, it was found that exploring the assumptions of innovative creative management as 

a managerial alternative by the state to the field of distance education - EaD in higher 

education, still needs research efforts. In the case of distance education, creativity 

accompanied by innovation can favor more effective management methods in order to 

substantiate dynamic educational political processes beyond the formality of preposition of 

goals. 

 

Keywords: “Public Policy, Distance Education, Strategic Management, Creativity and 

Innovation”. 

 

 

 

 

 

 

 

158



 

 

1-Introdução  

 

Promover ações que estabeleçam o desenvolvimento dos setores indispensáveis para a 

sociedade, mostra-se como um grande desafio para o Estado. Esta realidade se intensifica em 

razão da especificidade que este processo demanda. São estratégias governamentais que 

devem se fazer comprometidas em:  

 

   “Superar os desafios brasileiros para o desenvolvimento estratégicos 

   com a  ações de médio e longo prazo, que requerem, por sua vez, a 

   articulação e a cooperação de diferentes atores e organizações em prol 

   de objetivos comuns, ou seja, princípios que possam assegurar direitos 

   e bem estar social”.(ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVI- 

                                    METO E CONÔMICO E SOCIAL, 2018, p.11). 

 

Arrolado a estas responsabilidades e entendido como um dos pilares para promoção da 

equidade social está o processo educacional. No Brasil, a promoção das políticas públicas 

educacionais acentuaram-se a partir dos anos 80 do século XX, tendo como ponto de partida a 

abertura econômica, o ajuste fiscal, privatizações de alguns dos serviços públicos, a influência 

de agências multilaterais, e de instituições nacionais ou transnacionais hegemônicas a reboque 

da revolução tecnológica (PINTO, 2016, p.03). 

Cenário este de grande efervescência política, econômica e tecnológica influenciados 

pelo sistema produtivo capitalista que cada vez mais se consolida e se entranha nas iniciativas 

públicas. Persuadido por todos estes fatores, o Estado preocupado em corresponder às 

demandas de mercado e incorporar tais avanços aos seus esforços, busca implementar a 

expansão da oferta da educação superior não limitada somente pela modalidade presencial, 

mas também a distância - EaD.  

Esta realidade é sustentada pela inegável necessidade em promover princípios de 

democratização dos saberes. Movido por esta perspectiva e fomentado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação a EaD passou a se apresentar como uma alternativa 

política educacional promissora uma vez que a sua capacidade de disseminação massiva de 

conhecimentos é otimizada por meio da extensão e capilaridade geográfica de seu alcance. 

Com esta característica, a EaD tornou-se um recurso chave promoção de interações com 

vistas à aprendizagem contudo, suas formas de implantação merecem estudos mais rigorosos 

uma vez que os processos políticos gerenciais da modalidade ainda perpassam pela 

administração burocrática tendo em vista seus poucos marcos regulatórios e um único 

documento que versa sobre a qualidade e sustentação da oferta da modalidade.  

Segenreich et al (2019) afirma a partir de seus estudos que desde a institucionalização 

da EaD como integrante do sistema de educação formal no Brasil a partir da LDBEN/96, a 

modalidade vem ocupando destaque no cenário da Educação Superior.  

Este esforço do Estado pode ser identificado a partir das políticas públicas 

estabelecidas para o acesso ao ensino superior implantada no final dos anos de 1990 

justamente quando a educação a distancia reaparece com ênfase deixando para traz um status 

de clandestinidade ou excepcionalidade. 
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Para Morais et al (2015) essas circunstâncias, revelam a EaD como um fenômeno 

emergente que se encontra em fase de discussão na esfera acadêmica, e que ainda se faz 

necessário que haja uma compreensão de como incorporar práticas, procedimentos, ações, 

políticas e diretrizes para que de fato a modalidade venha a estar em consonância com a 

evolução das práticas difundidas nas instituições de ensino superior. 

Considerando este panorama, acredita-se que o presente estudo possa contribuir para 

suscitar a seguinte problemática: De que forma abordagens criativas e inovadoras podem 

contribuir para a promoção de estratégias de políticas públicas de EaD mais efetiva levando 

em conta o contexto da educação superior? 

Para dar conta do problema em pauta, buscou-se como metodologia para realização do 

estudo a pesquisa bibliográfica exploratória levando em conta estudos realizados sobre o 

objeto em questão assim como e a análise de documentos e marcos regulatórios que 

subsidiam a oferta. Neste sentido, dois objetivos asseguram este esforço de pesquisa: (i) 

apresentar uma breve contextualização sobre o panorama político de como vem sendo feita a 

oferta de EaD no segmento da educação superior; (ii) explorar os pressupostos da gestão 

criativa inovadora como alternativa gerencial para construção de novas abordagens por parte 

do Estado para o campo da - EaD no ensino superior. Tendo em vista os objetivos 

apresentados acima, o texto segue organizado por três seções. Na primeira, considerou-se 

importante fazer um breve relato das políticas públicas do Estado voltado para a oferta da 

modalidade no campo da educação superior. Na segunda seção, apresenta-se o percurso 

metodológico aplicado para elaboração do artigo. Na terceira seção, levou-se em conta 

abordar os pressupostos de criatividade e inovação de maneira que estes conceitos possam 

propiciar uma reflexão para novas estratégias gerenciais por parte do Estado levando em conta 

as especificidades da modalidade para o segmento da educação superior. Por fim, apresentam-

se algumas considerações finais a fim de subsidiar novos estudos.   

 

1- Uma breve relato das políticas públicas do Estado voltado para a oferta da 

modalidade na educação superior 

 

É fato concreto afirmar o quanto o ensino superior brasileiro vem sofrendo profundas 

transformações no que diz respeito aos modelos de sua oferta. Este quadro se torna mais 

representativo quando observado o intenso crescimento e a difusão do segmento por meio das 

instituições de ensino superior privada - IES no território brasileiro em resultante aos 

movimentos das políticas públicas por parte do Estado. Em paralelo a este esforço, surge 

como alternativa para os esforços de democratização do segmento a EaD mediado pelas novas 

tecnologias de informação como um recurso vigoroso, assumindo  dimensões cada vez mais 

significativas no segmento.   

Estudos revelam que nos anos 1970 e 1980 a educação a distância era desvalorizada 

educacionalmente.  Contudo, foi a partir da década de 90 em diante que estas concepções 

ganham novos contornos, impulsionada pela consolidação das estratégias políticas em 

democratizar o acesso à educação. São movimentos sociais, políticos econômicos que 

vislumbram fortaleceram a competitividade e a exigência de uma maior eficiência e eficácia 

das organizações capitalistas. Embalado por estas tendências mundiais, uma nova forma de 

estruturação do Estado brasileiro foi sendo implantada por meio de reformas administrativas 

(PINTO, 2016, p. 24).  
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Em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995) estabeleceu 

objetivos e diretrizes para a reforma administrativa no país. Esta reforma visou estabelecer 

uma redefinição do papel do Estado que, a partir de então, configura-se não mais diretamente 

responsável pelo desenvolvimento econômico e social do país, mas sim como um agente 

responsável em desempenhar a função de regulador desse desenvolvimento.  

Para Bresser Pereira (2017), a reforma do Estado brasileiro teve como principal 

motivação a crise fiscal e a crise do Estado burocrático - industrial, havendo a necessidade de 

uma reconstrução estatal que promovesse o ajuste fiscal, o redimensionamento da atividade 

produtiva do Estado e a abertura comercial. Nesta reconstrução, haveria o aprofundamento do 

regime democrático e a ampliação do espaço público não estatal. 

Isto porque para o autor, no mundo contemporâneo, cabe ao Estado enquanto regime 

político assumiu a forma de estado social e, como aparelho ou organização, a de estado 

gerencial. Governar é fazer os compromissos para alcançar a maioria, é definir as leis e 

políticas públicas, é tomar decisões estratégicas voltadas para o interesse público e nacional 

— é aperfeiçoar e garantir o Estado enquanto regime político.   

Esta concepção faz emergir o público não estatal e representa a descentralização e a 

redução dos níveis hierárquicos, no sentido de que a administração pública seja permeável à 

maior participação dos agentes privados e/ ou organizações da sociedade civil. Assim, estaria 

se consolidando um Estado social liberal, o qual deve proteger os direitos sociais ao financiar 

as organizações públicas não estatais que defendem direitos ou prestam serviços de educação, 

saúde, cultura, assistência social, e seja mais eficiente ao introduzir a competição e a 

flexibilidade na provisão desses serviços. "Um Estado que além de social e liberal seja mais 

democrático, pelo fato de que suas atividades sejam diretamente submetidas ao controle 

social" (BRESSER - PEREIRA, 2017). 

 Estes pressupostos ideológicos estão cada vez mais presentes nas estratégias políticas. 

Em 20 de dezembro de 1996 promulgou-se a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação para todos os níveis de ensino (LDB/96). Faz jus mencionar que a partir deste 

dispositivo regulatório, o ensino a distância, conforme disposto no parágrafo 4°, do inciso IV, 

do artigo 32, apresenta-se como uma modalidade utilizada para "complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais"; e segundo o inciso 2, do artigo 87, aponta que 

cada município deve ser responsável em "prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e 

adultos insuficientemente escolarizados." Já o artigo 80 da mesma lei estabelece que "o poder 

público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada" (BRASIL. MEC, 1996). 

Em 9 de janeiro de 2001, no então governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

sanciona a Lei nº 10172, responsável pela aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 

de 2001 à 2010. Neste documento, a educação a distância e as Tecnologias Educacionais, são 

identificadas como modalidade de ensino e são claramente propostas a serem utilizadas no 

contexto da educação superior para todas as áreas. Indiscutivelmente, este argumento sustenta 

a compreensão de que a modalidade é tida como um recurso educacional para enfrentar/ 

minimizar "os déficits educativos e as desigualdades regionais". Com o advento da 

industrialização, as nações buscaram se reorganizar em todos os aspectos, incluindo o campo 

educacional.  

Esta conjuntura acrescida aos avanços científicos e tecnológicos impulsiona o Estado 

em estabelecer procedimentos que atendam as demandas de marcado. Esta necessidade fez 

com que os intelectuais neoliberalistas vislumbrassem para educação um novo sentido, 
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impondo-lhe ser um recurso imprescindível para o desenvolvimento da sociedade. Creditou-se 

então na educação, um status de gerador de mão de obra especializada ou "preparadora" 

destas expectativas.   

Uma “lógica” que atendesse as expectativas do mercado consumidor onde a educação 

é tida como um suporte para atender demandas. Não diferente disto, as políticas públicas 

educacionais brasileiras envolvidas em assegurar o alcance de metas e de acordos com 

corporações e instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial, acabaram sendo influenciadas ideologicamente por esta visão capitalista e 

faculta à educação a estratégia propulsora de desenvolvimento e consequentemente, tida como 

um recurso para fazer reverter às idiossincrasias sociais existentes.  

Estes fatos nos ajudam a alinhar uma reflexão crítica sobre em que circunstâncias 

política fundamentam a elaboração e implementação do Plano Nacional de Educação. Peroni 

em (2016) salienta que no Brasil, o processo de reformas na área de educação neste período, 

deu-se de duas formas: uma por meio da apresentação de um projeto global para a educação – 

a Lei de Diretrizes e Bases (LDB/ 9394/96 de 20 de dezembro) e outra que se consolidou por 

meio de um conjunto de planos setoriais e decretos do Executivo (PERONI,2016, p. 06).  

Desta forma, a elaboração do PNE não foi diferente já que o Estado, na perspectiva 

lógico/ histórica aqui adotada, tem na vida material dos indivíduos sociais a sua base 

(PERONI, 2016, p.10). 

Apesar das diretrizes estabelecidas pela LDBEN/96, até a aprovação da 

Regulamentação Geral da EaD pelo Decreto n º.  5.622 de dezembro de 2005 (BRASIL. 

MEC, 2005) a EaD foi ofertada através de normas ou por portarias pontuais. Apesar das 

poucas referencias legais, este panorama não foi suficientemente intimidador para impulsionar 

o Plano Nacional de Educação (PNE), 2001-2010/2014-2024 em estabelecer em seu 

conteúdo, suporte para inicialização e utilização da modalidade no ensino superior. Frente a 

esta possibilidade, o que se viu foi uma exponencial expansão de sua utilização pelo setor 

privado que, de imediato, identificou nesta forma educativa uma alternativa de ascensão para 

o segmento.  

Segundo os dados do Censo da Educação Superior (2017) o número de matrículas na 

modalidade a distância continua crescendo. Atingindo quase 1,8 milhões em 2017, o que já 

representa uma participação de 21,2% do total de matrículas de graduação. Ainda o mesmo 

documento revela que o número de matrículas em cursos de graduação presencial diminuiu 

0,4% entre 2016 e 2017. Já na modalidade a distância, o aumento é de 17,6% no mesmo 

período, maior percentual registrado desde 2008.  E que entre 2007 e 2017, as matrículas de 

cursos de graduação a distância aumentaram 375,2%, enquanto na modalidade presencial o 

crescimento foi apenas de 33,8% nesse mesmo período (CENSO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, 2017, p. 18). 

Faz-se necessário reforçar que estes números são expressivos frente à oferta da 

modalidade pelo setor privado de ensino superior. Este panorama pode ser compreendido com 

maior detalhamento se considerarmos os estudos promovidos por Segenriech (2011, 2013, 

2016, 2019) que já evidenciava desde então em suas pesquisas, este percurso expansionista. 

Para a autora, os impactos nas práticas institucionais implementadas por estas políticas 

públicas assim como a avaliação deste processo estavam sendo realizados deixaram “brechas” 

que dificultam enxergar os dados mais precisos deste panorama. Com programas como o 

Universidade para Todos – ProUni, e com o Financiamento da Educação Superior – FIES 

acredita-se que este número seja ainda mais relevantes se considerarmos a realidade atual. 
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2- Caminhos Metodológicos 

 

 

Com o propósito de alcançar o objetivo deste estudo, optou-se por uma pesquisa 

bibliográfica exploratória de abordagem qualitativa de modo que pudesse subsidiar a 

realização da mesma. Para assegurar o bom resultado do tratamento dos dados colhido foi 

necessário estabelecer uma meticulosa revisão da literatura assim como procedimentos a fim 

de evitar percalços do processo.   

Segundo Ferenhof e Fernandes (2016) a revisão da literatura é a base para a 

identificação do atual conhecimento científico.  Ainda os mesmos autores afirmam que é por 

meio de seus procedimentos (revisão da literatura) que podemos identificar hiatos a serem 

explorados em determinados assuntos. Levando em consideração estes aspectos foram 

utilizados os seguintes passos: Passo I – mapeamento do campo a partir das seguintes palavras 

chave: Políticas Públicas de EaD para Educação Superior, Educação a Distancia no Ensino 

Superior, Gestão Estratégica, Criatividade e Inovação. Passo II – seleção dos dados 

encontrados a partir da fonte e ano de publicação. Em relação ao ano de publicação, 

utilizamos um corte temporal levando em conta artigos e materiais bibliográficos indexado 

nos últimos cinco anos. Já como procedimento final, ou seja, passo III- realizou-se a extração 

dos dados para composição do estudo. 

Esta dinâmica mostrou-se preponderante para atender a sistematização do estudo e 

garantir o esforço da pesquisa. Ainda como garantia para o processo de busca, foi utilizado o 

recurso das aspas (“”) como um delimitador ao interpretador das bases de dados utilizadas. 

Tratar o termo como sendo um só mostra-se como um procedimento valioso na busca dos 

dados. Tendo em vista a finalização dos procedimentos descritos acima iniciou o processo de 

escrita deste estudo.   

 

3- Criatividade e Inovação como abordagens gerenciais por parte do Estado para o 

campo da educação a distância no ensino superior. 

 

Pensar sobre novas abordagens gerenciais por parte do Estado com o propósito de 

promover eficácia ao processo de desenvolvimento da educação a distância pode ser uma 

alternativa para a promoção da gestão criativa e inovadora para o ensino superior. 

Segundo Araújo et al (2017)  inovar tem sido a questão principal das organizações que 

buscam manterem-se ativas no atual contexto dinâmico e turbulento em que estamos vivendo. 

Para os autores, a inovação pode ser considerada a fonte da juventude das organizações, uma 

vez que ela possibilita a manutenção e renovação do público a que se destina, revigora seu 

espaço no contexto em que atua, produz conhecimento, e fortalece reputação.  

Para este atingimento, se faz necessário um movimento de análise diante do 

reconhecimento de que algumas características do padrão de gestão pública educacional no 

Brasil precisam ser superadas. Trata se de um esforço reflexivo, que deve buscar ampliar o 

conhecimento acerca da relação entre os temas: Estado e suas políticas públicas educacionais 

voltadas para oferta da modalidade, educação superior, inovação e gestão pública em sistemas 

de educação a distância. Estes temas entrelaçados podem fomentar o desenvolvimento de 

novos olhares sobre os repertórios técnicos e teóricos a respeito da efetividade da gestão.  
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Segundo Mazzucato e Penna (2016) a política de inovação tem o papel de identificar e 

articular novos desafios que possam estimular novos padrões de produção, distribuição e 

consumo entre diferentes setores. Esta perspectiva acerca da inovação no âmbito das políticas 

públicas educacionais voltadas para oferta da educação a distância no segmento da educação 

superior pode suscitar reflexões acerca de iniciativas para aprimoramentos na gestão desses 

sistemas. A perspectiva de inovação deve ser compreendida pela tentativa de tonar substancial 

as alternativas criadas, compreendendo que a ideia de reforma deve ser superada uma vez que 

esta tramita pela perspectiva da transformação estratégica de políticas educacionais já 

existentes. A inovação diz respeito à invenção, a criação. No segmento da educação superior, 

cabe ao Estado um esforço maior do que sistematizar uma prática pela prática. 

Araujo et al (2017) salienta que inovar faz parte da história da humanidade. Ainda os 

autores advertem que a inovação é um processo que engloba criação e o uso de conhecimento 

para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços com a introdução de algo novo e 

útil. No contexto organizacional, o fenômeno da inovação emerge da busca em se promover 

um novo desenho a processos já existentes. Esta ligada a avaliação de condutas, e advém de 

um processo criativo em torno de aprimorar sobre aquilo que se é praticado.     

Levando em conta este entendimento, o Estado e suas políticas públicas educacionais 

não podem deixar escapar aspectos elementares para fazer cumprir seu papel efetivo.  Alonso 

(2014) aponta a partir de seus estudos que cuidar da qualidade dos processos estruturais em 

que sustentam a modalidade são práticas essenciais para a readequação das políticas públicas 

o avanço sobre as lacunas existentes no processo.  

Tratando-se de educação a distancia e sua aplicabilidade na educação superior esta 

reflexão se toma mais aguda uma vez que estamos tratando de um segmento que tem sido 

amplamente utilizado como tática para formar os futuros profissionais do Brasil nas suas mais 

diversas categorias. Esta dimensão reforça a natureza do papel do Estado e o quanto se faz 

necessário estabelecer estratégias que possam atender a seus princípios (PINTO, 2017, p. 

1139). 

Avançar com políticas públicas de universalização e democratização da educação 

concomitantemente a inserção das políticas de inserção das tecnologias da informação e 

comunicação não pode ser o fim, mas sim, um meio para se alcançar patamares mais 

expressivos para o contexto. Levando em conta estes fatores, a inovação parece mostrar-se 

como um recurso valioso para o redesenho gerencial das políticas públicas educacionais do 

Estado.  

Faz-se necessário esclarecer que inovar gerencialmente não estará desprezando os 

acertos já construídos, mas oportunizando-se a experimentar novos recursos operacionais; 

critérios outros que possam consubstanciar iniciativa políticas para o segmento da educação 

superior ofertada a partir da EaD; perspectivas para identificar problemas e soluções a estes 

mais criativos; carências, forças e fraquezas, de modo a antecipar-se as dificuldades futuras, e 

a tirar proveito de eventuais facilitadores do processo; meios para envolver, informar e 

convencer os demais acerca da importância em se monitorar o ambiente interno e o ambiente 

externo ao sistema, de modo a compreender a influência dos aspectos mais relevantes à 

efetividade da inovação (PINTO, 2017, p. 1140).  

Sem perder de vista este panorama, cabe ao Estado e seus órgãos normativos, conferir 

credibilidade à educação a distância, transmitir a condições necessária a todos que queiram 

ofertá-la ou estejam envolvidos em processos dessa natureza (estudantes, profissionais da 

área, instituições de ensino e sociedade em geral).  
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Considerações Finais: 

 

Em vista do discutido, faz jus mencionar que este estudo aponta evidências sobre a 

necessidade da promoção de pesquisas mais aprofundadas sobre o tema em questão.  No que 

tange sobre as estratégias gerenciais tecidas pelo Estado na promoção das políticas públicas 

para educação a distância voltada para o segmento da educação superior, observou-se que em 

suas entranhas articulam-se concepções ambíguas que mesmo pautadas por pressupostos 

democráticos acabam consolidando as correntes neoliberalistas.  

Num contra fluxo deste cenário, fazer brotar uma perspectiva crítica dessas relações 

pode suscitar a promoção de novas ideias e práticas das quais, por sua vez, venham a valorizar 

e incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras de modo que estas possam fazer frente 

aos desafios e responsabilidades que o Estado tem para com o segmento, para com a 

modalidade e aos demais atores envolvidos neste processo. 

Com relação às abordagens da gestão criativa inovadora como uma alternativa 

gerencial para por parte do Estado aplicada ao campo da EaD no segmento do ensino 

superior, verifica-se uma enorme carência em relação a promoção desta perspectiva 

suscitando de grandes esforços de pesquisa. Trata-se de um recurso estratégico gerencial 

promissor para o redesenho gerencial das políticas públicas educacionais do Estado. 

Para o caso da EaD a criatividade acompanhada de inovação mostram-se promissores 

para consubstanciarem processos  gerenciais mais efetivos de forma que as ações políticas 

educacionais se apresentem mais dinâmicas ultrapassando a mera formalidade da preposição 

de metas. 

No segmento da educação superior, cabe ao Estado um esforço maior do que 

sistematizar uma prática pela prática. Tratando-se de educação a distancia e sua aplicabilidade 

na educação superior esta reflexão se torna mais aguda uma vez que estamos tratando de um 

segmento que tem como premissa formar futuros profissionais do Brasil.  
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RESUMO: A educação superior no Brasil tem passado por inúmeras mudanças ao longo dos 

últimos anos e, no que diz respeito à educação a distância, não acontece de forma diferente. 

Apenas no que concerne aos números, saiu-se de cerca de 5 mil polos em 2016 para cerca de 

14 mil cadastrados no sistema e-MEC no ano de 2018. Não obstante a essa expansão, também 

cresce a insegurança de um cenário concorrencial que, de um lado baixa os preços, de outro 

investe-se menos na qualidade dos cursos ofertados. Este trabalho é resultado de uma 

pesquisa bibliográfica, que na forma de uma revisão de literatura, visa demonstrar que a 

educação superior a distância brasileira passa por uma encruzilhada do preço baixo e da 

necessária oferta de qualidade dos cursos mesmo com baixo investimento. 

Palavras-chave: Competitividade. Educação a distância. Preço. 

 

ABSTRACT.  Higher education in Brazil has undergone numerous changes over the past few 

years and, with respect to distance education, it does not happen differently. In terms of 

numbers alone, it went from around 5,000 poles in 2016 to around 14,000 registered in the e-

MEC system in 2018. Despite this expansion, the insecurity of a competitive scenario is also 

growing, which, on the one hand, lowers prices and, on the other, invests less in the quality of 

the courses offered. This work is the result of a bibliographic research, which, in the form of a 

literature review, aims to demonstrate that Brazilian distance learning higher education goes 

through a crossroads of low price and the necessary quality offer of courses even with low 

investment. 

Keywords: Competitiveness. Distance education. Price. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação superior no Brasil, de maneira geral tem se modificado ao longo dos anos, 

do mesmo modo acontece no caso específico da educação superior a distancia. O cenário é de 

passagem de casos isolados ou complementares para situações mais gerais e específicas, ou 

seja, cada vez mais o público jovem tem procurado a educação superior a distância como uma 

forma de continuar estudando e, ao mesmo tempo, continuar e/ou entrar no mercado de 

trabalho. 

Neste cenário, os polos de educação superior a distancia, em especial a educação 

superior a distancia particular, veem nesse público um alvo certo para ofertas de cursos na 

moralidade EaD por um preço que possa ser pago por estes estudantes e que podem ser 

conciliados com o seu dia a dia de trabalho, de problemas familiares ou com os mais diversos 

tipos de rotinas e horários, já que boa parte destes cursos são 90% a distância. 

O problema por trás deste crescimento da educação superior EaD brasileira é a falta de 

união dos lados da discussão, qual seja, (i) a qualidade dos cursos/ensino e um consequente 

melhor aproveitamento dos conhecimentos com (ii) a grande oferta de cursos pelas IES 

particulares e o grande investimento delas em propaganda e, consequentemente, baixo 

investimento da qualidade destes cursos e aproveitamento do conhecimento disseminado.  

Neste diapasão, cabe questionar: Como fazer com que a expansão da educação 

superior a distancia particular caminhe pari passu à qualidade do ensino? Assim, o presente 

trabalho pretende investigar como conciliar a [necessária] expansão da educação superior a 

distância com a [necessária] qualidade do ensino ofertado a baixo custo.  

A pesquisa compõe-se em um estudo bibliográfico que por meio do método lógico-

dedutivo visa demonstrar que a qualidade do ensino superior a distância está vinculado a um 

processo multifacetado que envolve fatores de logística, fiscalização e, sobretudo, 

investimento em pesquisa e extensão, mesmo que isso desconfigure – em partes – a própria 

categoria de “EaD”. 

Este trabalho está estruturado em cinco partes principais, a começar por esta breve 

introdução; o desenvolvimento divide-se em três tópicos principais, onde no primeiro traça-se 

um breve histórico da educação superior EaD no Brasil, no segundo é trazido a lume os 

números atuais da educação superior EaD brasileira e, por fim, em um terceiro momento, são 

apresentados argumentos que fazem frente ao problema levantado acima, além de algumas 

considerações finais e referências bibliográficas.  
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2. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 
 

 

A educação a distância no Brasil é definida no decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 

2005 como sendo a “modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação” (art. 1º do decreto nº 5.622/2005). 

Desde aquele curso na Gazeta de Boston ministrado pelo Professor Caleb Phillips 

onde o mesmo oferecia tutoria por correspondência, em 1728, certo é que a educação a 

distância tem galgado novos e ousados horizontes ao longo dos séculos (VASCONCELOS, 

2010). Hoje, quase todos os países ao redor do globo, oferecem a educação a distância como 

meio de levar àqueles que não têm acesso à educação formal em tempo hábil ou não dispõem 

de tempo e/ou dinheiro para frequentar um curso regular (GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006).  

No Brasil, por exemplo, em 1904, com a oferta de um curso de datilografia por 

correspondência, já se registra os prenúncios de um projeto educacional que perpassaria as 

décadas e que se consolidaria, cada vez mais, com o advento dos microcomputadores e da 

internet, dentre outros meios tecnológicos. 

A tabela abaixo apresenta um resumo de todos os momentos que marcaram a 

existência da educação a distância no Brasil: 

Tabela 1 – Histórico da Educação a Distância no Brasil 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA NO BRASIL 

1904 Jornal do Brasil registra, na sua seção de classificados, a primeira oferta de curso de datilógrafo 
EaD 

1923 Inicia-se a educação a distância pelo rádio no Brasil, com cursos de Português, Francês, 
Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia 

1934 Nasce a rádio-escola municipal do Rio de Janeiro onde os alunos tinham acesso prévio a 

esquema e material de aulas e era utilizada a correspondência para contato  

1939 Em São Paulo surge o instituto monitor, ofertando cursos profissionalizantes na modalidade EaD  

1941 Surge o Instituto Universal Brasileiro, responsável por formar mais de 4 milhões de pessoas ao 

longo dos anos e funcionando até hoje 

1947 Surge a nova Universidade do Ar com o objetivo de oferecer cursos comerciais radiofônicos, 
com ela os alunos estudavam com apostilas e tinham ajuda de monitores 

1959 Surge, em Natal, o Movimento Estudantil de Base (MEB), que utilizando-se de um sistema 
rádio-educativo promoveu o letramento de jovens e adultos  

1962 Em São Paulo é fundada a Ocidental School, escola de origem americana e que oferecia cursos 
EaD voltados para área de eletrônica 

1967 O Instituto Brasileiro de Administração Municipal inicia suas atividades oferecendo cursos 

voltados para educação pública na modalidade EaD 

1970 Nasce o Projeto Minerva, que tinha a intenção de integrar e educar adultos por meio do rádio 

1974 Na TV Ceará, o Instituto Padre Reus começa a exibir cursos televisivos de 5ª à 8ª série, que 

também era composto de materiais impressos e monitores 

1976 É criado o sistema nacional de Teleducação, que ofereceu cursos com material teleinstrucional 

1979 A universidade de Brasileiro, que foi a pioneiro no Brasil a oferecer cursos superiores na 
modalidade EaD, cria cursos veiculados por jornais e revistas 

1981 É criado o Centro Internacional de Estudos Regulares, que tinha a intenção de oferecer o ensino 
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fundamental e médio na modalidade EaD no Brasil 

1983 É iniciado o projeto “abrindo caminhos”, pelo SENAC, com o objetivo de oferecer orientação 
profissional na área de comércio e serviços  

1991 O Projeto “Um Salto Para o Futuro”, exibido pela TV Escola, leva formação continuada e 
aperfeiçoamento para professores  

1992 É criada a Universidade Aberta de Brasília, um marco para educação na modalidade EaD dentro 
do Estado brasileiro 

1995 É criado é Centro Nacional de Educação a Distância e a MultiRio, onde cursos de 6º ao 9º ano 

são ministrados através de cursos televisivos e material impresso 

1996 É criada a SEED – Secretaria de Educação a Distância pelo MEC, ano também em que a 
educação a distância para a existir oficialmente no Brasil  

2000 Forma-se a UniRede, rede superior de educação a distância que oferece cursos de graduação, 
extensão e pós-graduação na modalidade EaD 

2002 Incorporação da CEDERJ à Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância do 
Rio de Janeiro, dando origem à Fundação CECIERJ 

2004 Iniciam-se vários programas para formação inicial e continuada de professores, pelo MEC, como 

o Proletramento e o Mídias na Educação,  

2005  É criada a Universidade Aberta do Brasil, parceria do MEC, estado e municípios para integração 
de cursos de educação superior a distância no Brasil 

2006 Inclui-se a modalidade a distância nos sistemas de avaliação da educação superior, em 
obediência ao que dispõe o decreto Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006 

2007 o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 altera dispositivos do Decreto n° 5.622 que 
estabelecia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

2008 No estado de São Paulo é criado uma lei que permite que até 20% do Ensino Médio seja 

ofertado na modalidade EaD 

2009 A Portaria nº 10, de 02 julho de 2009 estabelece os critérios mínimos para dispensa de 
avaliações in loco, dentro outros aspectos para a educação superior EaD no Brasil 

2011 A secretaria de educação superior é extinta, migrando seus projetos para a pasta de educação 
básica e/ou superior 

Fonte: MAIA & MATTAR, 2007; MARCONCIN, 2010; RODRIGUES, 2010; SANTOS, 2010. 

 

De lá pra cá, o ensino a distância têm se modernizado e chegado aos mais diferentes 

lugares e públicos e transformado a vida de pessoas ao redor do globo. A realidade brasileira, 

embora se adeque à global, tem suas peculiaridades e entraves que vão muito além da simples 

questão temporal, ou seja, a crescente oferta dos cursos EaD, em especial os de nível superior, 

nos últimos anos, tem ocorrido porque a procura por esses cursos cresceu. Logo, objetivando 

atender uma demanda, os polos de educação superior públicos e privados têm se espalhado 

pelo Estado brasileiro. 

No capítulo posterior os números da educação superior pública e privada são 

apresentados em detalhes para, em sequência, discutir-se qual a consequência dessa expansão 

vertiginosa do número de polos/vagas para o resultado que se espera dos graduandos e pós-

graduados egressos desses cursos de modalidade EaD e, assim, tentar chegar a uma resposta 

de como esse número de vagas pode fazer frente a uma qualidade do ensino/conhecimento 

adquirido. 
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3. EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO BRASIL EM NÚMEROS 

 

Com a edição do decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, a educação superior a 

distância no Brasil ganhou um novo marco na sua história. A possibilidade das instituições 

adquirirem credenciamento mesmo sem a oferta de cursos presenciais facilitou de forma 

significativa a regularização daquelas instituições ociosas e/ou que atuavam de forma 

irregular. 

O supracitado decreto regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), especificadamente para tratar da educação superior na modalidade a 

distância. Mas, o que de novo e que mais sucinta debates é a possibilidade de as instituições 

ofertarem cursos superiores na modalidade EaD sem que fosse preciso ofertar, também, na 

opção presencial, como já citado acima. 

O artigo que traz a supracitada previsão versa da seguinte forma: 

 

Art. 11. As instituições de ensino superior privadas deverão solicitar 

credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância 

ao Ministério da Educação. 

(...) 

§ 2º É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior 

exclusivamente para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato 

sensu na modalidade a distância. 

§ 3º A oferta de curso de graduação é condição indispensável para a 
manutenção das prerrogativas do credenciamento de que trata o § 2º. 

 

Portanto, a norma que regulamenta a oferta de vagas na modalidade EaD pelas IES 

particulares, flexibilizou a criação de cursos superiores pela iniciativa privada e facilitou a 

criação para as instituições públicas. Com isso, o número de polos subiu de 6.583 para 

15.394, sendo que a principal motivação para a flexibilização trazida pelo decreto é o alcance 

da meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), que previa a matrícula de mais de 50% da 

população entre 18 e 24 anos no ensino superior (BALMANT, 2018), in litters: 

 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público (MEC, 2014, p. 13). 

 

Essa meta do PNE deveria ser compromisso do Governo Federal e Estados, no 

entanto, os municípios acabam, também, se vinculando à proposta uma vez que participam da 
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elaboração das propostas, pois “é no ensino superior que tanto os professores da educação 

básica quanto os demais profissionais que atuarão no município são formados, contribuindo 

para a geração de renda e desenvolvimento socioeconômico local” (MEC, 2014, p. 13). 

Para Pequeno, 

 

tal crescimento, apontado no Censo EAD.BR 2017, indica que o total de 

matrículas, junto com o aumento de polos e a definição mais ampla de 

cursos semipresenciais também apresenta um crescimento muito 

significativo, chegando a 7.773.828 alunos contabilizados (2017, p. 13). 

 

No ano de 2017 23,8% (vinte três vírgula oito por cento) dos jovens na faixa etária 

entre 18 e 24 anos cursavam faculdade, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad). Para o Ministério da Educação, esse baixo número de jovens na educação 

superior se dá por falta de acesso a IES em suas cidades de residência, motivo pelo qual o 

MEC objetiva criar cerca de 600 novos polos de educação superior a distância a cada novo 

ano (BALMANT, 2018). 

A problemática por trás dessa expansão planejada é que, pouco mais de um ano após 

a edição do decreto e da nova regulamentação da educação superior a distância no Brasil, o 

que se viu foi a disparada vertiginosa da oferta de cursos superiores nessa modalidade. Dados 

do Ministério da Educação do ano de 2018 apontam que houve um crescimento de mais de 

133% (centro e trinta e três por cento) desde a publicação do decreto, sem que haja uma 

preocupação além do quantitativo com esses cursos. 

Se por um lado a flexibilização melhora o acesso, a oferta e o número de vagas nas 

faculdades e nos cursos de educação superior, por outro resta a preocupação com a expansão 

que visa atender um critério objetivo sem uma maior preocupação com as consequências 

qualitativas deste processo, como é preocupação desta pesquisa.  

Logo, o aumento do número de vagas devia fazer frente a uma estruturação obrigatória 

das instituições. O barateamento desses cursos na modalidade EaD faz com que as IES 

privadas não se comprometam com nada além da disponibilização de aulas online e de 

materiais em PDF e, obrigatoriamente, o ensino e o conhecimento vão além de mídias 

digitais, eles têm que ser minimamente concretos e auferidos. Por isso, o dilema que ainda se 

insere o ensino superior a distância no Brasil é o mesmo que sempre vigorou nas suas 

entranhas: o de ir além do preconceito de que educação a distância não forma tanto ou tão 

bem quanto a educação presencial. 
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4. EAD: ENTRE A QUALIDADE E A COMPETITIVIDADE POR PREÇO 

 

O vertiginoso crescimento da Educação Superior a Distância no Brasil poderia, sim, 

ser visto com bons olhos se não houvesse a preocupação com a qualidade desses cursos. 

Parece que é comum haver no Brasil uma cultura do formal em detrimento do real. Assim, 

pegando como exemplo a própria legislação que flexibilizou a criação de novos polos e vagas 

de educação superior a distância no Brasil, para atender à meta preestabelecida pelo PNE, 

esses cursos continuam sendo um excelente exemplo de como algo pode funcionar 

perfeitamente na teoria, mas pecar na prática. 

O atendimento do critério objetivo que pretendia o PNE redundou na criação de um 

grande número de cursos e uma enxurrada de novas IES sem que uma maior preocupação 

com o alunado se fizesse presente. Neste diapasão, para Longo, 

 

esse crescimento traz intrinsecamente uma expectativa de preços mais 

baixos, já que a criação de um ambiente concorrencial intenso e a oferta de 

cursos e vagas muito maiores que a demanda existente nas cidades vem 

provocando, entre outros, uma guerra de descontos e promoções que geram 

preços médios mais baixos, aumento dos custos de propaganda para captação 

de alunos, redução nas margens de lucro das IES e, com isso, uma menor 

capacidade de investimentos na modalidade a distância por essas instituições 

(2017, p. 17). 
 

 

A preocupação do supracitado autor é genuína e sugere novos rumos para essa 

modalidade de ensino que não está (e nem deve) diminuindo ao longo dos anos, ou seja, ao 

invés de se pôr em xeque a EaD como forma de levar educação àqueles que não dispõe de 

tempo e dinheiro para fazer um curso superior em período regular, é mais fácil buscar 

alternativas que melhorem o aprendizado dessa demanda que não desaparece ao longo dos 

anos, pelo contrário, é frequente e requer novos ares, novos saberes e novas práticas. 

Por este motivo, Pequeno (2018), em seu Qual é o papel da ABED na discussão da 

qualidade da EAD no Brasil? aduz que os pilares para uma educação a distância de qualidade 

são três, a saber: (i) Material Didático, (ii) Avaliação e (iii) Tutoria, mas, enquanto 

pesquisador, abre os olhos dos avaliadores para outro pilar, (iv) a Metodologia Empregada. 

Para ele, o uso das chamadas “metodologias ativas” fortalecem a educação a distancia 

propiciando mais autonomia do estudante na construção do conhecimento. 

Segundo Xanthopoylos, 
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os métodos ativos colocam em primeiro plano o estudante mais autodidata, 

buscando trilhar seu caminho na aprendizagem por meios como a sala de 

aula invertida, PBL (aprendizagem baseada em problemas ou projetos, 

usando-se a mesma sigla), jogos, estudo Blended ou Híbrido, simuladores e 

tecnologias baseadas em realidade virtual, realidade aumentada, Learning 

Analytics, entre outras (2017). 

 

Como bem aduziu Xanthopoylos, a transformação de uma educação 100% EaD em 

uma educação híbrida, por exemplo, onde os alunos pudessem praticar em ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVAs) e, de forma periódica ter encontros presenciais, resultaria em um 

salto qualitativo do aprendizado que não se resumiria ao mero grau acadêmico, mas resultaria 

na formação de formadores de opinião, de pesquisadores e, consequentemente, em 

profissionais e pessoas úteis à sociedade. 

Longo aduz, ainda, que o papel do professor-coach é de salutar importância neste 

processo, uma vez que “ele usa sua experiência para apoiar os grupos de alunos no processo 

de „aprender a aprender‟ de forma autônoma e criativa” (2017, p. 18). Isso sugere que é 

necessário, mesmo que de maneira esporádica, haja uma espécie de tutor apontando o 

caminho, ou seja, que ajude os alunos a se tornarem protagonistas do seu aprendizado, papel 

que deve ser assumido pelo professor.  

Logo, assim como demonstrado pelos estudos feitos pela Consultoria Educa Insights 

no XI Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, o futuro da educação superior a 

distância no Brasil perpassa o enfrentamento dessas questões e a adoção de novas práticas, 

que se inserem tanto na adoção dos ambientes virtuais, quanto na contratação de professores 

para executarem esse papel de tutoria/coach. 

Portanto, somente um sistema híbrido de educação a distância/semipresencial 

poderia resultar em uma melhora e, também, em uma superação dos problemas da educação 

superior a distância no Brasil, sobretudo, a superação do preconceito de que os cursos EaD 

não têm a mesma qualidade ou que os alunos dessa modalidade de ensino não aprendem ou 

dispõem de tanto conhecimento quanto os alunos da educação superior regular. Claro está 

que, os mesmos problemas que enfrenta a educação superior a distância os enfrenta também a 

educação superior presencial (precariedade dos polos, ausência de biblioteca, má formação de 

professores, baixo investimento em ensino, pesquisa e extensão como um todo), então, não há 

como dizer que o problema está na modalidade de EaD, mas na forma como os problemas 

característicos de cada  modalidade é encarado pelos responsáveis.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou demonstrar, ainda que sem pretender esgotar o tema, como a 

flexibilização da oferta de cursos na modalidade EaD, trago a lume pelo decreto nº 9.057, de 

25 de maio de 2017, trouxe consigo a angústia da dúvida que até o presente momento amarga 

tanto estudantes quanto professores e demais profissionais envolvidos com esta modalidade 

de ensino vivenciam no seu dia a dia, qual seja, a da desqualificação dessa modalidade de 

educação que já enfrenta preconceitos e resistência de alguns setores da sociedade civil. 

Neste ínterim, objetivou-se responder, por meio de um estudo bibliográfico de 

revisão de literatura, ao seguinte questionamento: como fazer com que a expansão da 

educação superior a distancia particular caminhe pari passu à qualidade do ensino? O 

resultado das leituras feitas ao longo deste estudo e que pode-se apresentar como resposta ao 

questionamento levantado como problema de pesquisa é o de que, a modalidade de ensino 

100% a distância, já não satisfaz as mais diversas demandas e nem atendem aos objetivos 

exigidos pelos profissionais egressos daquelas IES e que procuram por uma oportunidade de 

trabalho ao concluírem suas graduações e pós-graduação lato sensu na modalidade EaD.  

A inserção dos chamados AVAs, ambientes virtuais de aprendizagem, dotados de 

laboratórios e de recursos que vão muito além dos materiais em PDF e das videoaulas, dando 

lugar, realmente, ao aluno como protagonista na construção do seu saber, além de efetivar as 

chamadas metodologias ativas contribuem de forma salutar para melhoria da visão da 

educação a distância pela sociedade e dos resultados que espera-se dela, que, ao contrário do 

que por ventura venha buscar os governos, vão muito além do atendimento de metas em 

Planos de Educação ou de números a longo prazo.  

Assim sendo, não cabe mais falar em números, a não ser que sejam de investimentos 

na qualidade desses cursos, até porque, qualquer aluno estaria disposto a pagar um pouco 

mais por uma educação que lhe rendesse um melhor ambiente de estudos, um melhor 

aprendizado e uma maior recepção do mercado de trabalho aos egressos de cursos de 

educação superior a distância. Isto posto, vê-se que não há qualquer problema com a criação 

de novos polos e/ou vagas de cursos de educação superior na modalidade EaD, tampouco com 

o valor que eles custarão, mas com o necessário investimento na qualidade da formação dos 

pagantes e numa preocupação genuína com os resultados sociais dessas formações de nível 

superior. 
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RESUMO. Este trabalho tem como objetivo avaliar o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

na Universidade Federal do Piauí (UFPI), em seus dez primeiros anos de implementação (2007-2016). 

Para tal, avaliaram-se os resultados dos cursos ofertados nos vestibulares de 2007 e de 2012, através do 

Índice de Eficiência (IE), e os motivos que os levaram a alçancá-los. Alguns autores consideram o 

sistema UAB como um grande avanço nas políticas de acesso ao ensino superior, destaca-se Costa e 

Pimentel (2009), Martins e Souza (2009) e Damasceno (2014). Os achados desta pesquisa apontam para: 

a expansão e interiorização da EaD na UFPI e os motivos que conduzem aos IE estão relacionados a 

multifatores, mas, principalmente, à motivação interna do estudante. 

Palavras-chave: Política Pública. Educação a Distância. Universidade Aberta do Brasil. Universidade 

Federal do Piauí. Indicadores de eficiência 

 

ABSTRACT. DISTANCE EDUCATION IN PIAUÍ FEDERAL UNIVERSITY: AN 

EVALUATION OF RESULTS. This paper aims to evaluate the Open University of Brazil System 

(UAB) at the Federal University of Piauí (UFPI) in its first ten years of implementation (2007-2016). 

To this end, we evaluated the results of the courses offered in the entrance exams of 2007 and 2012, 

through the Efficiency Index (EI), and the reasons that led them to achieve them. Some authors consider 

the UAB system as a major breakthrough in access policies to higher education, such as Costa and 

Pimentel (2009), Martins and Souza (2009) and Damasceno (2014). The findings of this research point 

to: the expansion and internalization of DE at UFPI and the reasons that lead to IE are related to 

multifactors, but mainly to the student's internal motivation. 

Keywords: Public Policy. Distance Education. Open University of Brazil. Federal University of Piaui. 

Indicators of efficiency. 

 

 

 

 

 

 

178

mailto:danniellev@hotmail.com
mailto:francinetedamasceno@yahoo.com.br


 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Através da política pública do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) a Educação 

a Distância (EaD) foi adotada como modalidade educativa com a proposta de expandir e 

interiorizar o ensino superior no Brasil. Como justificativa para essa ação partiu-se do baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)1 que apontou a necessidade de formar 

600 mil professores em exercício na escola básica (COSTA; PIMENTEL, 2009), bem como de 

sanar um déficit educacional histórico, no ensino universitário, ao longo do território nacional. 

O sistema UAB foi criada pelo Decreto nº. 5.800, de 8 de junho de 2006, formado por 

uma parceria entre o Governo Federal, através do MEC/CAPES/DED, com a condução central 

do processo; as Instituições de Ensino Superior (IES), com a oferta dos cursos a distância; e os 

municípios e estados, sediando os polos de apoio presencial2 (COSTA; PIMENTEL, 2009). 

Neste processo, um conjunto de instituições aderiram à modalidade a distância, entre 

elas a Universidade Federal do Piauí (UFPI), como uma das IES responsáveis pela 

interiorização do ensino universitário através da UAB. A instituição participou da chamada 

pública do edital nº. 01/2005-SEED/MEC, de 16 de dezembro de 2005, obtendo, em 2006, o 

credenciamento para a oferta de cursos na modalidade a distância.  

Na UFPI, a UAB vem atuando há mais de uma década, chegando a ofertar 15 cursos de 

graduação, em 41 polos e com mais de 24.910 vagas. No entanto, nunca teve seus resultados 

avaliados. O que suscitou como objetivo para essa pesquisa, avaliar os resultados do sistema 

UAB na UFPI, partindo-se das seguintes questões: em que medida os objetivos propostos na 

formulação do programa, de expansão e interiorização da formação em nível superior, estão 

sendo alcançados? Quais os motivos que levaram a alcançar ou não esses resultados? 

Costa e Castanhar (2003), ressaltam a crescente necessidade de avaliação das ações, 

programas e políticas públicas e, que conhecer indicadores possibilita a avaliação dos cursos, e 

auxilia na tomada de decisão e nos processos de acompanhamento e monitoramento.  

Partindo dessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo avaliar os resultados da oferta 

de vagas do Sistema UAB enquanto política pública implantada na UFPI, no período de 2007 

                                                 
1  Dados do Educacenso 2006. 

2  O art. 5º da Resolução CNE/CES nº 01, de 11 de março de 2016, define polo de EaD como [...] a unidade acadêmica 

e operacional descentralizada, instalada no território nacional ou no exterior para efetivar apoio político-pedagógico, 

tecnológico e administrativo às atividades educativas dos cursos e programas ofertados a distância, sendo responsabilidade da 

IES credenciada para EaD, constituindo-se, desse modo, em prolongamento orgânico e funcional da Instituição no âmbito local 

(BRASIL, 2016) 
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a 2016.  O foco principal é a oferta de cursos de graduação na modalidade de EaD, na relação 

quantidade de ingressos versus quantidade de egressos e os resultados por ela alcançados.  

A pesquisa é justificada por alguns autores considerarem o sistema UAB como um 

grande avanço nas políticas de acesso ao ensino superior e, particularmente, para a formação 

de professores, atendendo uma demanda histórica e crescente que o ensino presencial não vem 

sendo capaz de acolher, além de impulsionar maior equidade, com o desenvolvimento humano 

e regional do país (COSTA; PIMENTEL, 2009). Martins e Souza (2009) e Damasceno (2014), 

no entanto, alertam que há problemas que interferem no alcance dos resultados, como a 

configuração do fazer da EAD.  

Assim, de forma sumária, se exploram os resultados de uma política pública nacional 

dentro da UFPI, a partir de uma perspectiva pouco utilizada, que considera, de forma conjunta, 

as ofertas, seus resultados e o que os motivou. Com isso, acredita-se que possa oferecer 

subsídios para a gestão dessa política, em virtude de apresentar dados sobre o seu desempenho. 

O fazer deste trabalho constitui-se em um estudo de campo, associado a pesquisa 

bibliográfica e documental, de caráter descritivo e analítico, conduzida através das abordagens 

quantitativa e qualitativa. Delimitou-se o campo da pesquisa ao Centro de Educação Aberta e a 

Distância (CEAD) da UFPI no que se tange à oferta de cursos nos Polos de Apoio Presencial. 

Inicialmente, realizou-se a análise descritiva das informações utilizando-se como 

método revisão bibliográfica, como também pesquisa documental principalmente sobre a EaD 

e UAB na UFPI. Em uma segunda etapa, foi realizada a coleta de dados sobre os cursos de 

graduação UAB oferecidos pela UFPI, bem como as vagas iniciais de cada curso, polos e 

quantidade de matriculados por curso e polo, de estudantes formados, evadidos e ativos.  

De posse desses dados, buscou-se avaliar os resultados de duas ofertas da UAB na UFPI, 

nos processos seletivos EaD 2007 e 2012, através do cálculo do índice de eficiência (IE) e de 

evasão presumida (IEP) dos cursos nos polos, conforme fórmulas adotadas pela Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação - SEED/MEC, apresentadas a seguir: 

IE =              Formados     IEP = (Ingressantes – Ativos – Formados) 

           (Ingressantes – Ativos)                                       Ingressantes 

 

O índice de eficiência (IE) é obtido pela divisão do número de formados pela diferença 

entre o número de ingressantes no primeiro semestre do curso e a quantidade de estudantes 

ativos no curso após o período de finalização do mesmo. O índice de evasão presumida (IEP), 

por sua vez, é obtido da subtração do número de estudantes ativos e formados do número de 

ingressantes, com o resultado sendo dividido pelos ingressantes novamente. Em síntese, o valor 
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do índice representa uma medida do sucesso ou não da UAB no estado do Piauí, mais 

especificamente nos cursos ofertados pelo Centro de Educação a Distância (CEAD) - UFPI. 

Salienta-se que a Capes ainda não dispõe de parâmetros à avaliação dos indicadores de 

eficiência propostos, porém possui uma relação das médias regionais e nacionais para todos os 

cursos UAB, a partir dos dados informados no SisUAB (LONDERO; BENDER FILHO, 2018). 

A fase qualitativa ocorreu por meio de entrevistas realizadas com os gestores (diretor 

do CEAD, coordenadores de curso e de polos) e estudantes formados. Para análise das 

entrevistas optou-se pela Metodologia da Entrevista Compreensiva (DAMASCENO, 2014; 

KAUFMANN, 2013), por orientar o caminho a ser percorrido na compreensão das falas, na 

intenção de compreender os motivos que conduziram aos resultados alcançados ou não. 

Assim, o artigo segue apresentando um contexto conceitual da importância da avaliação 

de política pública; depois apresenta-se a UAB na UFPI em números, com avaliação sumária 

dos resultados da oferta de 2007 e 2012 e, por último as principais conclusões acerca do tema.  

2. A POLÍTICA PÚBLICA DA EAD: A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 

 

Ao propor avaliar os resultados alcançados pela UAB na UFPI, parte-se da avaliação 

como a mensuração da intervenção da política para verificar se os seus objetivos foram 

alcançados, na perspectiva de responder se o programa vem funcionando ou não (COSTA, 

2010). E, sendo assim, vale lembrar que não se objetiva avaliar a política, pois esta pesquisa 

não se insere no campo da análise, mas avaliar para a política, ponderando essa avaliação como 

parte importante e essencial para a tomada de decisões, conforme explica Seraine (2017) . 

Existem diversas formas de classificar a avaliação, dentre elas, considera-se importante 

ressaltar a avaliação de impacto e de resultados, diferenciadas advertidamente conforme Cotta 

(1998): 

“... depende eminentemente do escopo da análise: se o objetivo é inquirir sobre os 

efeitos de uma intervenção sobre a clientela atendida, então, trata-se de uma avaliação 

de resultados; se a intenção é captar os reflexos desta mesma intervenção em contexto 

mais amplo, então, trata-se de uma avaliação de impacto.” (1998, p. 113) 

De forma sumária, a avaliação de resultados busca medir os resultados intermediários, 

e a avaliação de impacto, visa os resultados finais da intervenção. A importância dessas duas 

avaliações, após a implementação do programa, é verificar se os seus objetivos foram 

alcançados e quais foram os resultados, respondendo se o programa funcionou ou não. Após 

essa avaliação os gestores possuem um suporte para outras decisões, como continuar ou não 

com o programa, ou formular outros. 

Nesse sentido, entende-se que avaliar uma política pública é não só processual, mas 

também complexo, podendo partir da mensuração, bem como da análise dos efeitos produzidos 
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por essa política na sociedade, especialmente no que diz respeito aos resultados e os efeitos 

previstos e não previstos. Assim, a avaliação pode servir de retroalimentação do processo. 

No que se refere à política da UAB na UFPI, cabe, pois, avaliar os resultados dessa 

oferta, na tentativa de prover bases mais sólidas para sua gestão, bem como propiciar uma maior 

transparência quanto ao desempenho dessa política. 

3. A UAB NA UFPI (2007 – 2016): AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Ao apresentar os resultados alcançados pela UAB na UFPI em seus dez primeiros anos 

de implementação (2007-2016), esta pesquisa centrou-se na avaliação dos números da oferta 

de vagas dos anos de 2007 e 2012, por serem os dois vestibulares que representam as fases 

inicial e final do período deste estudo (2007-2016). 

3.1 A oferta da UAB na UFPI em 2007 

No ano de 2007, enquanto a UFPI ofertava 4.880 vagas na modalidade presencial em 

seus quatro campi (Teresina, Parnaíba, Picos e Bom Jesus), o seu primeiro vestibular da EaD, 

ofertou 2.550 vagas distribuídas em 08 cursos, entre bacharelados e licenciaturas, em 15 

(quinze) polos no Piauí, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve um acréscimo em 52,25% das vagas disponibilizadas pela UFPI, e em diversas 

           Figura 1 - Cidades do Piauí que receberam oferta de cursos da UFPI 

           Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada. 
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outras cidades do interior do Estado que não possuíam cursos de graduação, proporcionando 

assim, uma expansão e interiorização dos cursos de nível superior. 

Nesse sentido, não se pode atribuir como indicativo de sucesso da política, apenas o 

número de vagas ofertadas, mas a relação entre o quantitativo dos estudantes matriculados e 

dos que concluem os cursos, através do calculo dos IE e de IEP dos cursos, como forma de 

mensurar em que medida os objetivos propostos na formulação da política dentro da UFPI estão 

sendo alcançados. Para tal, realizou-se um levantamento e mapeamento da oferta de vagas em 

2007, por curso e por polo, e, os números das matrículas por semestre letivo até chegar ao 

quantitativo de formados de cada turma, conforme apresentados na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: Números das matrículas por semestre letivo, formados, IE e evasão dos cursos e polos do 

vestibular EaD 2007 

 Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa realizada. 
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Para mensurar em que medida os objetivos propostos na formulação do programa foram 

alcançados, efetuou-se a média de todos os IE dos cursos, apresentados na tabela anterior, o que 

indicou uma taxa de sucesso de 0,39. Ou seja, apenas 39% dos estudantes matriculados 

concluíram o curso no tempo previsto, um total de 969 formados de 2.371 matriculados.  

Diante disso, não se pode avaliar o índice de eficiência médio da EaD ofertada pela 

UFPI como baixo, por não conhecer outras pesquisas que indiquem valores que possam ser 

usados como parâmetros, nem mesmo disponibilizado pelo MEC/CAPES. Nesse cenário, o que 

se pode é tomar esse índice médio como parâmetro para avaliar o IE dos cursos e polos, na 

busca dos motivos que conduziram esse resultado. Assim, optou-se por avaliar os extremos, o 

maior e o menor de todos os IE, na busca dos elementos que corroboraram para que os 

resultados acontecessem, destoando tanto da média. 

1.1.1 O maior e o menor índices de eficiência entre todos os cursos e polos 

Com o maior IE entre todos os cursos e polos apresentou-se o curso de Bacharelado em 

Administração, no polo de Uruçuí, com 0,76, e a menor taxa de evasão presumida, 0,24. No 

outro vértice, com o menor índice de eficiência, encontrou-se o curso de Bacharelado em 

Sistema de Informação na cidade de Floriano, com apenas 0,08 como taxa de sucesso e, 

consequentemente, a maior taxa de evasão presumida, 0,92, o que conduz à análise de dois 

contextos: sob o ângulo do curso e do polo. 

1.1.1.1 O maior índice: o curso de Administração no polo de Uruçuí 

No contexto do curso de Administração no polo de Uruçuí, ao questionar o diretor do 

CEAD3 sobre o que justifica a posição de destaque desse curso em relação aos demais, ele 

lembra que: “contava-se com coordenação experiente, tendo participado da equipe de 

coordenação do curso de Administração do projeto piloto, o qual, no ano de 2008, encontrava-

se nos módulos finais”. Além disso, segundo ele, havia um coordenador de tutoria atuante, e a 

logística do curso já era conhecida. Assim, para o diretor, a experiência e comprometimento da 

gestão do curso foram fatores que contribuíram para esse índice. 

Nessa perspectiva, se a justificativa pauta-se no fato de a coordenação do curso ser 

experiente, infere-se que todos os polos que ofertaram o curso de Administração devem ter 

resultados similares, e, nesse aspecto, observando a Tabela 1, calcula-se uma diferença, de 0,45, 

entre o maior e o menor índice, que pode ser qualificada como alta, ao considerar que ambos 

os índices correspondem à taxa de sucesso do curso de Administração em polos distintos, mas 

                                                 
3  Entrevista realizada no dia 28 de abril de 2018, na sala da coordenação do polo de apoio presencial da UAB – Floriano. 
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ofertado nos mesmos moldes, provenientes do planejamento e logística de uma mesma 

coordenação de curso, mesmo material didático e de apoio. Nesse caso, cabe analisar as 

diferenças que se situam não no curso, mas no contexto local dos polos. 

Nesse sentido, ao ser questionado se o contexto local do polo exerceu influência sobre 

esse IE, o diretor do CEAD ressaltou uma particularidade da cidade sede, onde a oferta do curso 

de Administração veio a atender a uma demanda por formação de toda uma microrregião do 

cerrado piauiense e maranhense, bem como das empresas localizadas na região, o que gerou 

grande motivação nos estudantes, imbuídos da vontade de concluir o curso para entrar no 

mercado de trabalho, o que trouxe, consequentemente, a sua alta taxa de sucesso. 

Ainda sobre o contexto local, ao se questionar se a estrutura de atendimento no polo 

também influenciou esse índice de forma positiva, o diretor ressaltou que a estrutura não foi 

fator preponderante. Prova disso, segundo ele, é que o polo em questão obteve o mais alto índice 

de eficiência, embora, na época, tivesse um coordenador ausente, dificuldades de acesso à 

internet, prédio compartilhado e problemas de disponibilidade de salas de aula, além de um 

difícil acesso à cidade de Uruçuí. Assim, ele afirma que “uma infraestrutura boa, pode 

influenciar, mas não é determinante porque na EaD há outros caminhos. Por exemplo: o aluno 

pode usar computador em casa”. E afirma que a vontade do estudante é o que faz a diferença. 

A fala do diretor vai ao encontro do que Padilha e Selvero (2012, p. 3) sustentam: “que 

o estudante motivado, busca espontaneamente pelo que deseja, não necessitando ser 

pressionado pela família ou por amigos”. Os autores ainda afirmam que a motivação afeta a 

perseverança e a sustentação do estudante, sendo fator primordial para a aprendizagem. 

Ao questionar a coordenadora do curso a respeito desse cenário, ela diz que não se pode 

avaliar apenas por uma variável, pois “[...] há a participação da construção do curso, 

desempenho dos tutores [...]”. No que se refere à estrutura do polo, ela cita que “[...] de um 

modo geral, a infraestrutura dos polos não agrega valor ao resultado que os alunos obtêm, 

porque é o mesmo padrão de deficiência e carência.”. E destaca como decisivo, o perfil e a 

motivação dos alunos: “[...] eles foram com tudo, ficaram deslumbrados com a possibilidade 

de alguém lá do interior ter uma formação acadêmica através dessa universidade. 

A mesma ainda reforça: “ foi o sonho de uma pessoa da família ser graduado”, 

configurando não só a vontade do estudante como decisiva, mas mostrando que a política vem 

conseguindo atingir seu objetivo de expansão e interiorização. 

Assim, no que se refere ao IE alcançado pelo curso de Administração no polo de Uruçuí, 

os gestores relacionaram à vontade do estudante, a sua motivação e desejo por formação na 

perspectiva de alcançar uma inserção no mercado de trabalho. E, nesse caso, entende-se que 
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motivação é fator preponderante associado ao êxito dos estudantes, o que vai ao encontro de 

pesquisa realizada por Damasceno (2014) com formandos de três cursos do vestibular 2007, na 

qual foram identificados os potenciais de mudança ou de superação das dificuldades, bem como 

os potenciais de bloqueio que atuam como dificultadores do processo. A pesquisa identificou a 

vontade do estudante (motivação intrínseca) como a mola propulsora da superação das 

dificuldades na EaD, sua automotivação, o que já era esperado, já que, como afirma Piaget 

(1970, p. 84), “[...] não existe estrutura alguma (cognição) sem um elemento ativador 

(motivação) e vice-versa”.  

1.1.1.2 O menor índice: o curso de Sistemas de Informação no polo de Floriano 

 

Com menor IE encontra-se o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na 

cidade de Floriano, apresentando apenas 0,08 como taxa de sucesso e, consequentemente, a 

maior taxa de evasão presumida, 0,92. 

Na busca dos elementos que justifiquem esses resultados, tanto a coordenadora do polo 

de Floriano, que também foi tutora presencial dessa primeira turma, quanto o diretor do Centro 

e o coordenador do curso dizem que esse fato se deu por ser um curso difícil, por requerer 

conhecimentos da área computacional somados aos de muitas outras áreas também 

consideradas difíceis, como matemática, física, álgebra e estatística.  

Para comprovar, ou não, o que foi dito pelos gestores, buscou-se a visão do egresso do 

curso, o qual afirmou que um dos motivos para a desistência de alguns alunos foi justamente a 

grade do curricular do curso. 

Eu lembro de uma menina que estudava com a gente. Ela achava que, como era 

Sistemas de Informação iríamos mexer no word, excel, ... essas coisas. Quando 

deparou-se com disciplinas de cálculo, não demorou nem três períodos, ela desistiu. 

E a maioria foi assim (EGRESSO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

– FLORIANO, 2018)4 

 

O mesmo complementou, dizendo que “ [...] disciplinas como cálculo, álgebra e outras 

matérias, é muito difícil estudar sozinho”. 

No caso específico do polo de Floriano, que obteve o menor índice, a coordenadora do 

polo e o coordenador do curso pontuam um diferencial: o polo está implantado em uma cidade 

que conta com outras IES ofertantes de diversos cursos, alguns deles na mesma área, como é o 

caso da UESPI, com o curso de Licenciatura em Computação, e do IFPI, com o curso de 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistema. 

                                                 
4  Entrevista realizada no dia 15 de junho de 2018, através de aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas 

de voz para smartphones. 
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A coordenadora do polo pontua que muitos dos alunos ingressantes na EAD já estavam 

em outro curso na modalidade presencial e com o andamento das disciplinas, não conseguiram 

conciliar e desistiam da EAD. Houve, também, casos de estudantes que depois foram aprovados 

na modalidade presencial e escolheram por esse último. Assim, o número de desistentes foi 

crescendo e implicando em um baixo IE, em função de ofertas presenciais na mesma cidade. 

A essa desistência, a coordenadora também relaciona a dificuldade de adaptação do 

estudante ao: “[...] novo fazer educacional, diferente do que estavam acostumados, e a pequena 

quantidade de encontros presenciais atuou como um bloqueio para muitos”, configurando o 

fazer da EaD como um potencial de bloqueio, conforme presente em Damasceno (2014).  

A coordenadora quando interpelada se houve relação entre o baixo IE e a estrutura física 

e de gestão do polo, descarta qualquer possiblidade frisando que, por ser situado dentro de um 

Colégio Técnico da UFPI, disponibiliza uma estrutura adequada para atender os cursos.  

Portanto, no que se refere ao baixo IE do curso de Sistema de Informação e em Floriano, 

pôde-se entender que não esteve associado à infraestrutura de apoio ao aluno, mas a fatores 

particulares do curso, do fazer da modalidade, do contexto local de ofertas de cursos presenciais 

e da vontade/preferência dos alunos. O mesmo foi constatado na análise do curso de 

Administração em Uruçuí, que obteve um alto IE, em uma estrutura não favorável. 

3.2 A oferta da UAB na UFPI em 2012 

Em 2012, o CEAD lançou o seu quarto vestibular, através do Edital nº 07/2012 

EaD/UFPI, com a oferta de 3.125 vagas, distribuídas em 16 polos e 11 cursos. Ao comparar 

esse vestibular com o realizado em 2007, percebe-se que houve um acréscimo na oferta da 

EaD/UFPI no que se refere à quantidade de cursos (de 8 para 12), de vagas (de 2.550 para 

3.125) e de polos (de 15 para 16), conforme apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Comparativo entre a oferta de cursos, vagas e polos dos vestibulares UAB/UFPI 

nos anos de 2007 e 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa realizada. 
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Nesse contexto, o CEAD expande e interioriza ainda mais a oferta de graduações da 

UFPI no estado, reforçando a necessidade de se continuarem avaliando seus resultados.  

Nesse sentido, buscou-se novamente sumarizar o número de vagas ofertadas e o 

quantitativo de formados, para o cálculo dos IE e IEP, tomando-se para análise o maior e o 

menor índices alcançados entre todos os cursos e polos, conforme apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – O índice de eficiência e de evasão presumida por curso – Vestibular EAD/UFPI 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa realizada. 

 

 

A média de todos os IE dos cursos ofertados no vestibular UAB/UFPI 2012, indica que, 

das 3.125 vagas oferecidas, foram matriculados no primeiro período 2.886 estudantes, sendo 

que 47% (0,47) concluíram o curso no tempo previsto, num total de 1.365 formados. 

 

3.2.1 O maior e o menor índices de eficiência entre todos os cursos e polos 
 

O curso com maior IE, entre todos os cursos e polos, foi o de Pedagogia, em Simões, 

com 0,82, registrando apenas 0,18 como IEP. Por outro lado, com o menor IE, encontra-se 

novamente o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, na cidade de Uruçuí, com 

apenas 0,05 de taxa de sucesso.  
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3.2.1.1 O maior índice de eficiência: o curso de Pedagogia no polo de Simões 

  

Sobre o curso de Pedagogia, a coordenadora relaciona o índice alcançado à crescente 

demanda por pedagogos no mercado de trabalho, além do fato do curso possuir flexibilidade de 

atuação profissional, podendo trabalhar como professor ou como técnico educacional.  

Em relação ao polo de Simões, o diretor do Centro e a coordenadora do curso destacam 

como favoráveis a localização do polo e a ausência de oferta de cursos de graduação por outras 

instituições, o que, consequentemente, aumenta a demanda pela formação: “[...] a graduação 

EaD é a única forma de ingresso no ensino superior na região, e é a oportunidade de professores 

que atuavam na gestão escolar, mas não possuíam formação na área pedagógica”(DIRETOR 

DO CENTRO, 2018). Por outro lado, a maior dificuldade, é o acesso à internet: “[...] a internet 

é fragilizada. Não atende à demanda da quantidade de alunos”.  

Ao ser questionada sobre o sucesso do curso no polo, a coordenadora foi incisiva ao 

dizer que o sucesso da EaD está no aluno: “[...] quem está à frente[...], são os nossos alunos”.  

3.2.1.2 O menor índice do vestibular 2012: o curso de Sistemas de Informação no polo de 

Uruçuí 

 

Com o menor IE entre todos os cursos e polos situou-se, mais uma vez, o curso de 

Sistemas de Informação, com 0,05, mas, dessa vez, no polo de Uruçuí, contrapondo-se ao 

resultado alcançado na sua primeira oferta, do vestibular de 2007, quando esse polo atingiu o 

maior índice do referido curso, 0,46.  

Nesse caso específico, o coordenador do curso cita como um dos fatores que levaram 

ao decréscimo no IE o fato de que “[...] os alunos não conseguiam passar em todas as 

disciplinas, foram atrasando e desestimulando. Além de ter acontecido um revezamento muito 

grande de tutores e a turma parecia não ser unida”.  

A única egressa da turma de Uruçuí também reforça os pontos anteriores e acrescenta 

problemas com a coordenação, como: “[...] não ter mais a reoferta de disciplinas para o nosso 

polo, fazendo assim com que cada um procurasse um polo pra poder terminar o curso”.  Assim, 

percebe-se um conjunto de elementos que, de forma conjunta, atuaram como obstáculos, como 

as dificuldades inerentes ao curso, problemas de tutoria e com a gestão.  

Sobre a atuação dos tutores, em haver um grande revezamento, muitos estudos revelam 

a importância desses profissionais para a motivação dos estudantes na EaD (GONZALEZ, 

2005; NEDER, 2000).  O tutor deve conhecer a motivação dos estudantes de forma a ajudá-los 
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a manter suas expectativas e entusiasmo durante os estudos, como afirma Gonzalez (2005).  

Neder (2000) destaca que deve existir um processo dialógico constante entre tutores e 

estudantes, a fim de que as expectativas, dúvidas e dificuldades dos discentes sejam atendidas. 

Nesse sentido, cada troca de tutor enseja uma quebra nessas relações, o que dificulta o processo.  

Assim, em relação ao polo com o maior e o menor IE do curso de Sistemas de 

Informação, conclui-se que a infraestrutura e a gestão do polo não são pilares para a sua taxa 

de sucesso, mas esta está ligada ao do fazer do curso e ao interesse dos estudantes.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, o estudo indicou que a política da UAB na UFPI proporcionou um 

acréscimo significativo da oferta de cursos de graduação distribuídos em diversas cidades-polos 

do estado do Piauí, possibilitando o acesso àqueles que não podem se deslocar aos grandes 

centros, o que vem mostrar que a mesma vem atendendo aos seus objetivos no que se refere à 

expansão e à interiorização da oferta de formação superior pública. 

Ao buscar mensurar em que medida essa expansão e interiorização, vêm ocorrendo, bem 

como os fatores que contribuíram para alcançá-los ou não, o cálculo dos índices de eficiência 

dos cursos, bem como as falas dos interlocutores evidenciaram uma discrepância multifatorial 

entre os cursos, os polos e as ofertas. 

As variações entre os IE, revelaram-se relacionados a fatores de diversas ordens. De 

forma específica, encontrou-se relação com fatores como comprometimento e empenho da 

coordenação do curso e de tutoria; desempenho dos tutores; gestão e infraestrutura do polo; 

interações entre tutores e estudantes, bem como entre os estudantes; mas, principalmente, com 

o perfil do estudante, sua motivação interna e desejo por formação. 

Nesse sentido, a dedicação da coordenação do curso e do polo, bem como uma estrutura 

adequada, não se faz imperativa quando o curso é considerado difícil e o perfil do aluno não é 

o de EaD. Fatores intrínsecos ao curso também fazem parte do rol daqueles que interferem nos 

IE, como é o caso de Sistemas de Informação, que obteve o menor índice médio entre todos os 

cursos. A dificuldade das disciplinas da sua grade curricular implica diretamente em reprovação 

e evasão. Ainda, o fato de que o curso é difícil, inclusive para os tutores darem o suporte 

necessário aos alunos, por ser complexo dominar a grande diversidade de disciplinas e áreas 

que compõem o curso. Nesse caso específico, não cabe a seleção de tutores por turma, para 

acompanhar todas as disciplinas durante todo o curso, como acontece, e sim a seleção e 

distribuição de tutores nas turmas por grupos de disciplinas. 

190



 

A oferta local de cursos por outras instituições, especialmente na educação presencial, 

também interfere nos resultados alcançados. Nesse sentido, é preciso atentar para uma oferta 

diferenciada através da EaD, para que esta não seja uma segunda opção ou por falta de opção. 

Além disso, o objetivo do programa é expandir e interiorizar e não gerar uma concorrência, 

perdendo alunos para o presencial. 

Diante disso, faz-se necessário que a oferta da EaD seja avaliada não somente após, mas 

antes da sua efetivação, na perspectiva das condições do polo, da real demanda por cursos e 

vagas na região. Que essas ofertas não sejam impostas pelos gestores dos polos, das IES, de 

cima pra baixo, mas pensada em função das reais necessidades locais. 

Como contribuição final, este trabalho sugere possíveis ações a serem desenvolvidas no 

sentido de contribuir com a gestão dessa política: realização de seminários de acompanhamento 

dos cursos envolvendo toda a comunidade acadêmica; um evento para discutir os índices e o 

andamento dos cursos, com apresentação de trabalhos e de experiências exitosas e não exitosas; 

o acompanhamento constante dos índices de evasão por semestre, a identificação do gargalo de 

cada curso e seus contextos, com o desenvolvimento de medidas para diminuir esses índices. 

Assim, não objetivando avaliar a política, mas para a política, espera-se que essa 

avaliação ajude a subsidiar discussões em prol de melhorias nos contextos de ofertas e índices 

alcançados pela política da UAB nessa instituição de ensino superior. 
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Ana Maria di Grado Hessel (digrado@uol.com.br, PUC-SP) 
 
 
RESUMO. O artigo investiga a possibilidade das Comunidades de Prática Virtuais (VCoP) serem 
utilizadas na gestão da Educação a Distância (EaD). Para tanto, a Teoria Social da Aprendizagem, 
especificamente nas abordagens da Aprendizagem Situada e das Comunidades de Prática (CoP), em 
conjunto com o conceito de Autopoiese, constituem referenciais importantes para este estudo. As 
discussões, que consideram a revisão da literatura, mostram que a VCoP tende a melhorar o 
engajamento dos membros das instituições em torno de suas práticas, por meio da constante interação 
entre eles. Essa melhoria pode ser percebida na mudança individual e coletiva de seus membros, que 
podem produzir conhecimento, importante para a manutenção da própria instituição. 

Palavras-chave: VCoP. EaD. CoP. Comunidade de Prática. 

 

ABSTRACT.  The article investigates the possibility of Virtual Communities of Practice (VCoP) to 
be used in the management of Distance Education (DE). Therefore, the Social Theory of Learning, 
specifically in the Approaches of Situated Learning and Communities of Practice (CoP), together with 
the concept of Autopoiesis, constitute important references for this study. The discussions, which 
consider the literature review, show that VCoP tends to improve the engagement of institution 
members around their practices through constant interaction between them. This improvement can be 
seen in the individual and collective change of its members, which can produce knowledge, important 
for the maintenance of the institution itself. 

Keywords: VCoP. EaD. CoP. Community of Practice.  
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1. INTRODUÇÃO  

Estudos anteriores já apresentaram a Comunidade de Prática Virtual (VCoP) como 
uma convergência entre os conceitos de redes, o ciberespaço, de inteligência coletiva e de 
ciência cognitiva (CRUZ NETO, 2018). Contudo, qual a possibilidade de uma VCoP ser 
aplicada na gestão de cursos de Educação a Distância (EaD)? O objetivo deste estudo é 
investigar se a Comunidade de Prática Virtual (VCoP) reúne requisitos teóricos e 
metodológicos para auxiliar a gestão da modalidade a distância, em uma Instituição Pública 
de Ensino Superior (IPES). Para tanto, a motivação inicial da pesquisa foi a observação dos 
procedimentos e das dificuldades que uma IPES tem para promover a gestão do conhecimento 
referente à modalidade de ensino junto à sua equipe.  

Do ponto de vista pedagógico, a legislação referente à EaD em vigor (BRASIL, 2017) 
assegura que as atividades presenciais dos cursos a distância, como tutorias e avaliações, só 
para citar as mais lembradas, podem ser executadas em três lugares distintos: na sede da 
instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou, ainda, em um chamado ambiente 
profissional, como uma fábrica, por exemplo. Para subsidiar as ações pedagógicas, há de se 
considerar que o tutor e o coordenador de polo também precisam ser assistidos pela 
instituição de ensino. Além das questões administrativas da gestão dos cursos, programas de 
capacitação continuada surgem como alternativa para alinhar o fazer institucional entre os 
parceiros. Entretanto, em muitos casos, existem polos que podem estar distantes da sede, fato 
que inviabiliza o deslocamento frequente da gestão institucional, se forem considerados os 
aspectos logísticos e financeiros.  

Isso leva a crer que a maior parte da comunicação entre gestão institucional e os polos 
se dá por meio virtual. O crescente uso de aplicativos de mensagens instantâneas parece ter 
sobreposto o contato telefônico. No domínio destes aplicativos, evidencia-se que o uso 
disseminado dos grupos virtuais como forma de agregar pessoas com mesmo interesse ou 
pertencentes a uma organização já faz parte da chamada cibercultura, como ensinam Barbosa, 
Santos e Ribeiro (2018). Além de ser uma forma rápida de estabelecer contato e compartilhar 
informações de vídeo e voz, os aplicativos de mensagens instantâneas potencializam a 
interação entre seus usuários, são fáceis de se utilizar e, com a popularização dos 
smartphones, se tornaram acessíveis. 

Como será visto adiante, uma CoP é um espaço de discussão que reúne pessoas com 
os mesmos interesses e que desejam compartilhar suas práticas. A convivência entre estas 
pessoas pode determinar mudanças nelas mesmas e nas outras, mudanças no pensar e no agir, 
no aprender e no ensinar. 

Ao estudar as estratégias que levam um grupo de pessoas a aprender, produzir e 
compartilhar seus saberes quando estão reunidos em meio virtual, sob forma de uma rede, é 
possível que as instituições percebam mudanças na gestão do seu conhecimento, algo que é 
importante para sua evolução e sobrevivência.  

2. O QUE É UMA COP? E UMA VCOP? 

Conforme Wenger (2002), uma comunidade de prática é um grupo de pessoas, 
chamadas de praticantes, que amam ou se preocupam com alguma coisa, assunto ou atividade 
e, por terem este interesse em comum, se aproximam e interagem, com vistas melhorar o que 
fazem por meio do compartilhamento de suas práticas. 
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Ressalta-se, na definição apresentada anteriormente, a presença dos termos grupo e 

interação. Ao fazer uma comparação desses termos e as funcionalidades do app de mensagem, 
por exemplo, percebe-se a relação entre as necessidades de um e as características 
encontradas no outro. Isso sugere a possibilidade de uma CoP poder ser organizada por meio 
de um aplicativo de dispositivo móvel. 

A abordagem da CoP surgiu no final dos anos 80 e, portanto, pode ser considerada 
recente. A internet, embora tenha surgido no período da guerra fria, tomou forma 
comercialmente a partir dos anos 90. Mas o que a abordagem das CoP e a internet tem em 
comum? Musso (1994 apud SANTAELLA, 2010, p. 7) afirma que a noção de rede é 
“onipresente e onipotente”, ou seja, interdisciplinar e que tem na interação seu elemento 
gerador do processo comunicativo. Contudo, a interação não pode ser considerada a 
responsável pelo sucesso de uma iniciativa de aprendizagem por meio de uma CoP. Lave e 
Wenger (1992) observam que a participação dos aprendizes é fundamental para o sucesso da 
CoP. Assim, para esclarecer como é possível aprender por meio da prática, torna-se 
necessário investigar a base da abordagem da CoP. 

2.1 Aprendizagem Situada 

A aprendizagem situada é uma abordagem que faz parte da Teoria Social da 
Aprendizagem. Essa teoria afirma que a aprendizagem se dá por meio da relação social que os 
humanos desenvolvem entre si. Diferente das teorias que tratam a aprendizagem como um 
processo cognitivo que ocorre “dentro do cérebro”, esta teoria é concebida como aquela em 
que a aprendizagem e, portanto o conhecimento, ocorre também no mundo exterior, ou seja, 
sujeito a um contexto histórico-cultural e nas atividades coletivas, principalmente aquelas em 
que haja compartilhamento de saberes, como por exemplo, em uma tutoria (LAVE; 
WENGER, 1992).  

Como parte da Teoria Social da Aprendizagem, a CoP deve desenvolver 
características para a participação social esteja integrada aos processos de aprender e de 
conhecer. Para tanto, as características seguintes são consideradas seus fundamentos: 

• Significado: aprender por aprender, como um processo automático ou obrigatório, 
costuma não ser relevante para o aprendiz. Pouco ele vai compreender do processo, 
não registrará nenhum vínculo significativo com ele para que possa efetivamente 
consolidar em sua memória. Ao contrário, ao ver o mundo a partir do seu redor 
como um campo de experiências, portanto de práticas, tanto individuais como 
coletivas, pode reforçar o vínculo do aprendizado, tornando-o significativo; 

• Prática: ao praticar algo, existe uma tendência a se envolver, engajar. Em uma 
comunidade que compartilha práticas, reforça-se o envolvimento de seus 
praticantes em torno de modelo, recursos e perspectivas sociais e históricas 
imbricados no contexto; 

• Comunidade: existe algo que agrega as pessoas voluntariamente em torno de 
objetivos definidos e que costuma ser prazeroso, satisfatório, e que Wenger (2002) 
costuma chamar de paixão. Os processos de ensinar e de aprender reforçam os laços 
entre os participantes de uma configuração social e desenvolvem suas identidades; 

• Identidade: o aprender costuma imprimir mudanças no aprendiz, alterando sua 
história, o que será chamado adiante de ontogenia. As histórias pessoais de 
formação são características marcantes no contexto de uma comunidade que 
aprende pelo compartilhamento de suas práticas entre seus membros. 
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Desta forma, o conceito de aprendizagem situada se relaciona ao conhecimento que se 

adquire a partir do momento que se convive e compartilha com os outros. Neste contexto de 
aprendizagem, a prática, representada nas diversas ações que os indivíduos organizam e 
realizam quando estão juntos, isto é, em grupo ou outra percepção social, ganha importância, 
pois é a partir dela que a aprendizagem adquire sentido ou significado. Ao inverter a forma de 
aprender, onde o ponto de partida do processo cognitivo parece não estar apenas na teoria, a 
prática ganha importância porque, em uma comunidade, seus membros podem desenvolver 
habilidades mais rapidamente e, assim, aumentar seu engajamento. 

O ponto central da aprendizagem situada é a chamada participação periférica legítima 
e que pode ser entendida no contexto de uma comunidade ativa, que é organizada sob 
qualquer assunto ou interesse, como uma CoP. Neste tipo de comunidade é comum haver 
participantes mais experientes e outros mais novos, que foram agregados recentemente a ela. 
Costuma-se dizer que os participantes mais experientes estão no centro do processo de 
disseminação de práticas, de conhecimento, são os organizadores de atividades da 
comunidade e possuem identidades definidas. Os participantes mais novos, considerados 
membros periféricos dessa comunidade, são motivados a se engajarem nas ações em um 
movimento que os traz para o centro das atividades desse grupo. Esse movimento de 
construção e de aproximação é considerado rico de saberes e, nesta dinâmica, possibilita a 
aprendizagem, em um contexto socialmente dito colaborativo. 

Ainda em relação ao movimento que possibilita engajar praticantes de uma 
comunidade, tornando-os mais experientes, há um elemento fundamental a ser considerado: as 
interconexões entre história e cultura. Colocar em um mesmo locus pessoas com o mesmo 
interesse, mas com saberes diferenciados é estabelecer uma rede, onde seus elementos 
estabelecem conexões variadas em prol de um objetivo definido, que é o aprender. Em 
comunidades de práticas presenciais, o diálogo, a conversa é o meio pelo qual essas conexões 
se formam.  

2.2 Compreensão do homem no sistema social do ponto de vista biológico  
Com papel de destaque na Teoria Social da Aprendizagem, o homem, enquanto ser 

vivo que convive em grupo, também é objeto de estudos de Maturana, que diz: 
Cada vez que os membros de um conjunto de seres vivos constituem, com sua 
conduta, uma rede de interações que se opera para eles como um meio no qual eles 
se realizam como seres vivos, e no qual eles, portanto, conversam sua organização e 
adaptação, e existem em uma co-deriva contingente com sua participação em tal 
rede de interações, temos um sistema social. (MATURANA et al., 1999, p.199) 

Em um sistema social, os seres vivos consolidam outra característica importante: a 
autopoiese. A característica de ser produtor de algo a partir de si mesmo e daquilo que retirar 
do meio, ao mesmo tempo em que também consome o que produz e o que é produzido pelo 
meio é determinante para sua mudança estrutural. É a partir dessa mudança que é possível 
dizer que cada indivíduo possui sua ontogenia, suas características próprias resultantes das 
interações que fez com o meio onde vive. São essas características que determinam a riqueza, 
ou não, de saberes que o homem constitui durante sua vida. 

Portanto, há aqueles que sabem mais e outros que sabem menos, mas que por meio da 
interação, podem formar redes e determinar um sistema social. Uma das formas de interação 
mais conhecida é o conversar. 

Para Maturana et al. (1999), que enfoca o aspecto biológico ao analisar a organização 
da sociedade, o ato de conversar aciona mecanismos que implicam a emoção. Ao se 
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emocionar em uma conversa, por exemplo, mudam-se as ações em curso durante o ato e isso 
também provoca mudança no raciocínio dos interlocutores.  

A linguagem, como uma característica que define o homem como ser social, não pode 
ser considerada isoladamente. Os ancestrais do homem já compartilhavam, sobretudo os 
alimentos, entre si. Os machos colaboravam entre si nas operações de caça e “... no âmbito de 
grupos pequenos (...) na passagem de coisas de uns para os outros” (MATURANA et al., 
1999, p. 175). 

Como pode ser notado, a linguagem ao lado do agrupamento e do compartilhamento 
são características presentes na ontogenia humana, isto é, que foram adquiridas com o passar 
do tempo por meio das mudanças que operaram no domínio individual daquela classe de seres 
vivos. 

Em outro momento, Maturana e Varela (2011) tratam das mudanças que operaram no 
domínio coletivo. O termo acoplamento estrutural diz respeito à interação que duas unidades 
autopoiéticas começam a interagir até integrarem-se mutualmente. Juntos, a ontogenia e o 
acoplamento estrutural são temas que tem relação direta com a constituição e a dinâmica de 
uma CoP pelo fato de se constituírem sob as interações que base da constituição das redes. 

2.3 CoP e o avanço das tecnologias de interação 
Em uma atualização tecnológica de sua própria obra, Wenger, White e Smith (2012) 

abordaram as tecnologias que promoviam as comunidades, entre elas, a de prática, diante das 
recentes evoluções que na época eram promissoras. Tempos depois, percebe-se que as 
tecnologias quem proporcionam a interação intensificaram sua evolução e abrangência. Do 
ponto de vista do hardware, o surgimento dos smartphones, sua capacidade de ser cada vez 
mais portátil e a sua acelerada disseminação permitiram contemplar diversas possibilidades de 
convergência digital. Ao considerar o software, o desenvolvimento e popularização dos apps 
criam condições para compreender como os smartphones tornaram-se ícone da cultura digital 
contemporânea.  

Por meio dos smartphones foi possível acelerar o processo de interconexão, iniciado 
nos anos 90 por meio dos aparelhos de telefone celular. O termo internauta, que se referia à 
comunidade daqueles que se estabeleciam e conviviam na internet, pode ter caído em desuso 
porque a noção de comunidade, tão pervasiva no contexto do mundo real, também se tornou 
comum na internet. Contudo, desde a ARPANET, pode-se notar que a comunicação de dados 
serviu o propósito de interconectar comunidades, inicialmente as militares e acadêmicas. Um 
exemplo atualizado disto seria: 

Open-source software development is a good example of how communities can use 
technology to collaborate as well as invent and transform the tools that are available 
to meet their needs. The community that has formed around the Apache HTTP 
server is remarkable not only because it has built the dominant software for an 
essential function that powers the web, but also because it has developed lasting 
partnerships between organizations and individuals. (WENGER; WHITE; SMITH, 
2012, p.703) 

Não é novidade que as comunidades se reúnam em torno de uma causa ou objetivos. O 
que pode ser considerado inovador é que elas usem a tecnologia como meio para aproximar 
seus praticantes. Dentre as comunidades de tecnologia, o uso de recursos como páginas da 
web dotada de fóruns e ferramentas online onde seja possível colaborar em torno de projetos é 
uma realidade crescente. A plataforma GitHub é outro exemplo disso. Nela, programadores 
entre outros usuários, dispostos em qualquer parte do mundo e que possuam um vínculo com 
a comunidade, contribuem na elaboração de projetos de natureza privada ou pública.  

197



 
A própria noção de plataforma como um software baseado na web e que possui uma 

gama de serviços aos usuários facilita a criação de comunidades virtuais, de variadas 
finalidades. Na educação a distância, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem (ou 
LMS – Learning Management Systems) que também são comumente associados à ideia de 
plataforma, disponibilizam uma gama de serviços aos seus usuários, que são estudantes e 
tutores. 

Mas, e as CoPs? As comunidades de prática podem usufruir das possibilidades 
tecnológicas que os dispositivos e seus softwares podem oferecer?  Wenger, White e Smith 
(2012) deram pistas de uma nova estrutura, o habitat digital, precisava ser organizada para 
favorecer a aprendizagem das CoPs: 

communities of practice need habitats to learn together. These habitats have to 
provide the places and support the ways in which members experience togetherness. 
Increasingly, these community habitats include technology-based connections and 
places in addition to physical ones. By digital habitat we refer to the portion of a 
community’s habitat that is enabled by a configuration of technologies. The digital 
habitat may be a more or less significant portion of a community’s habitat, but for a 
growing number of communities it has become the whole habitat. (WENGER; 
WHITE; SMITH, 2012, p.1062) 

Concretamente, as CoPs já se organizam no meio virtual. Na revisão de literatura a 
seguir, buscou-se determinar quais iniciativas de uso da VCoPs – Virtual CoPs, ocorrem. 

3. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AS APLICAÇÕES DAS VCOPS 

Para situar o presente estudo, foram consultadas as bases de dados da CAPES (Portal 
de Periódicos da CAPES) e o Sistemas de Publicações Eletrônicas de Teses e Dissertações da 
PUC SP (TEDE). Seus resultados delimitam uma janela temporal das publicações e ajudam a 
compreender as tendências de uso das VCOP. 

Para o recurso Portal de Periódicos da CAPES, foi utilizado inicialmente o descritor 
no idioma inglês para as comunidades de práticas virtuais, que é “vcops”, na busca por 
assunto. Posteriormente, foram acrescidos o critério de periódicos revisados por pares, ou 
seja, se o artigo foi submetido a análise de especialistas, os quais podem conferir qualidade à 
mesma, por meio de sugestões e outras contribuições. Depois, foi acrescido o critério de busca 
por artigos publicados nos últimos cinco anos. Por fim, para desambiguação, aos descritores 
já estabelecidos foi acrescido o termo “Communities of Practice”.  

Para o recurso TEDE, a busca por “vcop” ou “vcops” em todo o repositório não 
retornou resultados. Contudo, ao ser realizada a busca pelo termo “cop”, seis trabalhos são 
retornados, sendo quatro dissertações e duas teses. Em especial, apenas uma tese trata das 
Comunidades de Prática Online, está relacionada à presente pesquisa e, portanto, considerada 
nesta delimitação. 
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Tabela 1 – Resultados da pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES 

Descritor e Critérios Resultado da busca por Artigos 
“vcops” 236 
“vcops” + periódicos revisados por 
pares 

78 

“vcops” + periódicos revisados por 
pares + período de publicação entre 
2014 e 2019 (cinco anos) 

34 

“vcops” + periódicos revisados por 
pares + período de publicação entre 
2014 e 2019 (cinco anos) + com a 
presença do termo “Communities of 
Practice” 

14 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Se forem aplicados os mesmos critérios para o descritor “vcop”, ou seja, o termo 
singular para Comunidades de Prática Virtuais, ao resultado da Tabela 1 é acrescentado 
apenas um artigo. Com este resultado, baseado em 15 artigos, constituiu-se o conjunto de 
trabalhos utilizados na delimitação dos estudos anteriores. 
Figura 1 – Gráfico resultante na frequência de artigos nas áreas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Ao realizar uma breve análise estatística com trabalhos encontrados na busca, 
relacionando-os com a área principal na qual a VCoP foi empregada, obtém-se o gráfico da 
Figura 1. 

Nota-se que, para os critérios utilizados na busca por artigos na base de dados do 
Portal de Periódicos da CAPES, houve uma concentração desses trabalhos na área de Gestão 
do Conhecimento e Educação, cada um com quatro artigos. A seguir, passa-se a relatar com 
detalhes apenas os trabalhos relacionados à VCoPs referentes às duas áreas citadas, num total 
de oito artigos, que são considerados importantes para este estudo. 

Para Wang, Zhang, Hao e Chen (2019), as VCoPs possuem características 
interessantes a serem exploradas. Nesse estudo, dedicado a investigar os fatores de 
motivacionais que geram colaboração entre os participantes da VCoP em torno do 
conhecimento formado por ela, os autores analisaram tipos de comunidades de prática cujo 
funcionamento é considerado dinâmico, como o de colaboradores do Wikipédia. Com essa 
abordagem, foi possível categorizar motivações intrínsecas e extrínsecas às VCoP e validar a 
metodologia de estudos baseados na dinâmica desses sistemas. Como benefícios, o estudo 
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pode servir de base para elaboração de políticas que regulam as Comunidades de Prática 
Virtuais.   

No estudo de Hafeez et al. (2019), o propósito foi medir a força que os 
empreendedores produzem ao compartilhar conhecimentos na VCoP chamada Start-up-
Nation. Assim, o estudo de caso observou um conjunto de índices baseado na troca de 
mensagens entre os participantes com o intuito de identificar o nível de engajamento deles. 
Segundo os pesquisadores, o mérito do estudo foi confirmar a importância dos papéis 
desempenhados pelos participantes mais experientes e pelo moderador da VCoP, assim como 
identificar aqueles tópicos que parecem despertar maior engajamento entre os participantes. 

Ao propor uma VCoP chamada INTERACT, Hajisoteriou, Karousiou e Angelides 
(2018) tiveram a intenção de promover um espaço onde os professores pudessem melhorar 
seus conhecimentos interculturais. Por meio da observação e da entrevista a um grupo de 
docentes participantes dessa VCoP, os pesquisadores conseguiram determinar novas práticas 
pedagógicas que nasceram da intensa colaboração entre eles na comunidade virtual formada. 
Na esteira das descobertas que a INTERACT proporcionou, os professores testemunharam 
que se tornaram mais reflexivos pelo fato de serem ouvidos e compartilharem seus pontos de 
vistas. 

O estudo, considerado piloto por Rodman e Trespalacios (2018), teve a Guarda 
Costeira Norte-americana como objeto. Por ter uma rotina de trabalho que não lhes permitem 
participar de processos capacitação regulares, foram levantadas as potencialidades de uso de 
uma VCoP para sua profissionalização. Os pesquisadores quiseram identificar quanto de 
confiança, vontade compartilhar saberes, reciprocidade de ações e disponibilidade para 
estudar online os guardas que permanecem embarcados apresentavam para utilizar uma 
VCoP. Por meio da análise dos resultados obtidos nas entrevistas, concluiu-se que além da 
alta receptibilidade que a VCoP teve entre os pesquisados, outros fatores poderiam contribuir 
para o sucesso da iniciativa. 

Para Tate e Jarvis (2017), uma VCoP para complementar a formação de estudantes 
sobre os Sistemas de Informações Geográficas ou GIS (Geographical Information Systems), 
poderia prepará-los melhor para o futuro ambiente de trabalho. A proposta, então, foi abordar 
a teoria da Aprendizagem Situada no contexto da aprendizagem informal, ou seja, diferente 
daquela normalmente baseada em sala de aula. Os resultados mostram que as VCoPs 
melhoram a percepção dos estudantes a respeito da prática profissional na área onde vão 
atuar, além de ampliar a visão deles a respeito das várias fronteiras que a pesquisa sobre GIS 
pode ter. 

A proposta de Corcoran e Duane (2017) se aproxima muito do presente estudo: para 
estimular o compartilhamento de informações em uma Instituição de Educação Superior, foi 
proposta a criação de uma espécie de rede social baseada em uma VCoP. Por meio dela, foi 
proposta uma pesquisa-ação para estudar os efeitos do uso dessa comunidade virtual no 
ambiente organizacional. Como resultados, o estudo mostrou que o engajamento dos 
participantes da VCoP depende da cultura organizacional que a empresa possui. Contudo, as 
atitudes, ações e comportamentos dos líderes e administradores da empresa são fundamentais 
para uma mudança em toda a organização. 

Um interessante uso da VCoP foi empregado no estudo de Bartolacci et al. (2016). 
Nele, duas ferramentas da Administração (ba e SECI), de origem oriental e voltadas à criação 
do conhecimento, foram instrumentalizadas em uma VCoP, como parte de um projeto que 
buscou determinar ambientes virtuais de inovação em negócios. Como resultado, a pesquisa 
concluiu que um espaço ba implementado sobre a VCoP potencializa as fases da ferramenta 
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SECI, principalmente quando as organizações, que estão interligadas, interagem em larga 
escala em um cenário próprio da economia globalizada da atualidade. 

De forma semelhante, o estudo de Duffield (2016) procurou utilizar uma VCop para 
aplicar o modelo Syllk, acrônimo de Systemic Lessons Learned Knowledge, que por si é uma 
variante do Modelo de Queijo Suíço, proposta por James Reason, para explicar a ocorrência 
de falhas em sistemas de saúde e que causam danos aos pacientes. O estudo procurou 
identificar barreiras e sucessos no uso de VCoP governamentais, quando estas objetivam a 
gestão de conhecimentos no desenvolvimento de projetos. Segundo Duffield (2016), essas 
barreiras se relacionam às pessoas (aprendizado, cultura e fatores sociais) e aos sistemas 
(tecnologia, processos e infraestrutura) por elas utilizados e, quando combinadas ou, nas 
palavras dos pesquisadores “alinhadas”, podem levar ao sucesso. Desta forma, o êxito do 
estudo foi mostrar a possibilidade de melhoria da gestão do conhecimento organizacional por 
meio da VCoP, devidamente organizada pelo modelo Syllk.  

Como citado anteriormente, a tese de Silva (2013), encontrada no recurso TEDE da 
PUC-SP, aborda o uso da CoP no domínio virtual. Em seu texto, a autora destaca que, mesmo 
sendo um tema recente para a época, a abordagem das Comunidades de Prática era objeto de 
estudo recorrente na área de gestão do conhecimento organizacional, o que corrobora as 
informações do Gráfico 1. Assim, neste estudo foram pesquisados os potenciais indicadores 
que caracterizaram as VCoPs nas quais a finalidade era a formação de professores, no Brasil e 
em Portugal. Posteriormente, estes indicadores foram analisados no contexto da CoPFUCA, 
uma VCoP com a mesma finalidade, e que foi organizada no âmbito do Projeto Um Aluno por 
Computador - UCA, lançado em 2007 pelo Ministério da Educação brasileiro, por meio da 
extinta Secretaria de Educação a Distância - SEED, em conjunto com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID. Como resultados, foram evidenciados entre os participantes os 
pilares da concepção das CoP, que são a troca de experiências, ou compartilhamento, e a 
colaboração na construção conjunta de conhecimentos. Outros resultados alcançados também 
relacionam a motivação dos professores em construir conhecimento em conjunto e divulga-los 
como uma produção resultante de sua prática, em vários meios de comunicação. 

4. A GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
A EaD, após sua nova regulamentação realizada a partir de 2017, criou novas 

perspectivas para que as instituições pudessem se organizar tanto no campo jurídico quanto 
pedagógico. A dualidade entre sede e polo ficou mais clara a partir da Portaria Normativa 11, 
de 21 de junho de 2017, que quantificou a possibilidade anual de abertura de polos de EaD e, 
de certa forma, permitiu que se iniciasse uma expansão vigorosa desta modalidade. 

Na esteira das mudanças, o papel dos gestores, sejam de sede, de polos EaD, de cursos 
e das demais funções que necessitem de ações coordenativas pode ter se tornado complexo 
porque passou a agregar mais pessoas em torno de uma forma de ensinar e aprender 
diferenciada. A legislação diz que que estudantes e os profissionais da educação podem estar 
em “lugares e tempos diversos” (BRASIL, 2017). Considerando que esses profissionais se 
encontram mobilizados tanto na sede da instituição de ensino quanto nos polos EaD, é 
possível pensar numa forma de gestão que possa abranger esses entes em torno de objetivos 
específicos, considerando que nem sempre estarão presencialmente presentes para uma 
reunião de trabalho ou uma capacitação, por exemplo. Assim, é estratégico pensar que a 
mediação tecnológica, importante para os processos formativos da EaD, também pode ser 
aliada na gestão da própria modalidade. 

Para Silva (2013), a cultura, a política e os fundamentos pedagógicos são alguns 
fatores estruturantes da gestão da EaD. Em alguns casos, a sede e o polo EaD são entes 
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jurídicos diferentes, o que remete às questões pertinentes à gestão de empresas. A partir deste 
olhar, que considera tanto polo EaD quanto sede como organizações, como empresas, é 
possível pensar que elas lidam como informação e podem utilizá-la para criar significados e 
construir conhecimentos que impactam diretamente em seu próprio caminho. Constitui-se, 
assim, um desafio para as instituições de ensino a gestão dos processos de educação a 
distância.  

5.1 Conhecimento Organizacional na EaD frente à proposta das VCoPs 
O conhecimento que uma organização reúne sobre si é importante para determinar sua 

posição competitiva no mercado. Entretanto, não se pode perder a ideia de que uma 
organização é sistema social e, portanto, dependente do comportamento dos seus membros. 
Capra (2005) ensina que uma organização possui vida e esta é gerada a partir da comunicação 
intensa que seus membros fazem. Por sua vez, esses membros, ao se comunicarem geram 
“pensamentos e um significado, os quais dão origem a novas comunicações” (CAPRA, 2005, 
p. 119). São essas novas comunicações, originadas pelas conexões que os membros da 
organização estabelecem entre si, que conferem seu caráter autopoitético.  

E por realizarem conexões entre seus membros, as organizações podem ser 
consideradas um emaranhado de redes, distribuídas pelos seus departamentos, setores ou 
outro tipo de representação para um grupo de funcionários. Wenger (1998) afirma que grupos, 
onde as pessoas tinham os mesmos interesses, compartilhavam as mesmas práticas, gerando 
significados, formavam comunidades. Assim, uma organização pode ser considera um 
“conglomerado de comunidades” (CAPRA, 2005, p. 121) e seus significados, gerados a partir 
de uma forma de aprendizagem social, perfazem o conhecimento. 

Para Choo (2006, p. 188), o conhecimento em uma organização pode ser diferenciado 
em:  

1. Conhecimento Tácito: é o conhecimento expresso nas habilidades, aprendidas 
com o tempo e de difícil verbalização. É importante porque é partir deste 
conhecimento que a organização, por meio dos seus membros, pode aprender e 
inovar. Este conhecimento é objeto deste estudo;  

2. Conhecimento Explícito: é o conhecimento conhecido, formalmente expresso por 
meio das regras e códigos e que, a partir dele, derivam as normativas que 
estabelecem juridicamente uma organização; 

3. Conhecimento Cultural: é o conhecimento baseado nas estruturas cognitivas e 
emocionais dos membros da organização, que as usam para descrever e explicar a 
realidade onde estão inseridos; 

Se for considerado que “o conhecimento nas organizações é quase sempre 
compartilhado tacitamente por membros de grupos sociais” (CHOO, 2006, p. 198), pode-se 
concluir que aprender em um organização, independente do seu tamanho, é algo que se faz na 
prática, no dia a dia das relações entre os praticantes, que são os seus membros.  

Ao trazer essa discussão par o contexto da EaD, parece estar claro que o conhecimento 
tácito, representado pelos saberes que os coordenadores de curso, de polo EaD, os tutores, os 
professores, os membros da equipe multidisciplinar entre outros e que não está nos manuais, 
portarias e regulamentos, pode ser utilizado para inovar na gestão de uma modalidade de 
ensino que passou por mudanças recentes e para a qual parece não existir uma receita pronta. 
Para agregar esse contingente de pessoas em torno do conhecimento produzido por ela 
mesma, considerando que podem estar dispostos em lugares e tempos diversos, é possível que 
a VCoP se apresente como ferramenta estratégica da gestão. 

202



 
5. DISCUSSÃO  

Se anteriormente Cruz Neto (2018) apresentou a CoP como uma convergência de 
conceitos como redes e ciberespaço, inteligência coletiva e ciência cognitiva, buscando 
assegurar a atualidade da abordagem, neste estudo os autores procuraram pavimentar um 
caminho que pudesse ligar a realidade das VCoPs à gestão da EaD. Para tanto, a motivação 
inicial já apresentava a intencionalidade de aliar as experiências das CoPs à possibilidade de 
construção virtual da mesma, de forma que pudesse envolver seus praticantes, distribuídos 
geograficamente em sede e polos EaD, por exemplo. 

Como fora dito anteriormente, a maior parte da legislação sobre a EaD é recente. Isso 
pode implicar na necessidade de capacitar as equipes de uma organização, cuja atuação se dá 
no ensino, precisamente na gestão da EaD. Isto representa um desafio para essas 
organizações, pois não se trata de desconsiderar as experiências anteriores das equipes 
presentes na sede e no polo e que já lidam com a EaD. Mas, ao contrário, significa uma forma 
de aprimoramento entre o conhecimento explícito, presente na regulação da modalidade e o 
conhecimento tácito, que está presente nos praticantes da EaD. Este tipo de conhecimento não 
pode ser desprezado. A EaD é uma modalidade de ensino que representa evolução, sobretudo 
no sentido tecnológico, de uma gama de conhecimentos, muitos deles também aplicados nos 
cursos presenciais. Logo, toda a instituição precisa ser capaz de aprender por meio das redes 
que seus membros formam e disseminar o conhecimento que produzem. 

Quando se aplica ações de capacitação de forma isolada, visando suprimir a 
necessidade formativa dos seus membros frente aos novos desafios que a gestão implica, é 
possível que as instituições não obtenham o retorno esperado, devido ao nível de engajamento 
que seus membros apresentam. Programas de capacitação que compartimentam o 
conhecimento podem desvencilhar a prática da realidade dos cursistas e, ainda, podem 
considerar a aprendizagem como um processo individual. Por isso, vale a pena reafirmar 
Wenger (1998, p. 3) que diz: “o envolvimento na prática social é o processo fundamental pelo 
qual aprendemos e nos tornamos quem somos.” 

Ao organizar uma VCoP como forma de capacitar, por exemplo, os gestores da EaD, 
tem-se em mente que os praticantes, nos mais diferentes níveis de conhecimento sobre a 
gestão, passarão a conviver, conversar, discutir e compartilhar seus saberes. Esse sistema 
social, chamado aqui de comunidade de prática, atinge seu propósito quando possibilita a 
criação de significados a partir do compartilhamento das práticas, quando reforça, constrói e 
descontrói identidades por meio da convivência e quando agrega entre seus membros pessoas 
que tem interesse que melhorar o que já fazem.  

A tecnologia pode se tornar aliada quando possibilita e potencializa a interação entre 
os praticantes da CoP. Tal afirmação foi reforçada com a apresentação dos estudos que já 
existem sobre o uso do VCoP. Parece não ter sido coincidência que as áreas da Gestão do 
Conhecimento e da Educação possuíssem a maior quantidade de iniciativas de estudos que 
envolvem as VCoPs. As organizações, que desejam inovações nos seus processos formativos 
e que procuram alternativas para melhorar a produção e a gestão do seu conhecimento, podem 
encontrar no uso da VCoP a oportunidade de agregar praticantes em torno da melhoria de suas 
práticas. Em uma instituição de ensino que tem cursos EaD, a proposta da VCoP pode 
significar mudança e melhorias, a partir do momento em que os praticantes estão dispostos a 
compartilhar suas práticas, aprender com elas e, assim, construir novos saberes, importantes 
para a manutenção de si mesmos enquanto membros de um sistema social. 

Não se pode esquecer que a CoP e, por consequência, a VCoP, tem como base o ser 
humano, que possui uma formação complexa e dependente do meio em que vive. Como 
mostra Maturana (1999), o homem é produto de uma cadeia de evoluções nas quais ele foi, ao 
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mesmo tempo, protagonista e coadjuvante, consumidor e produto. Os conceitos de autopoiese 
e acoplamento estrutural ajudam a compreender que, do ponto de vista biológico, o ser 
humano muda em si mesmo e muda com o semelhante. Em relação ao acoplamento estrutural, 
é a interação constante entre esses seres vivos que desencadeia uma série de mudanças que os 
torna uma única estrutura, reforçando a ideia de que eles estão em uma comum unidade. 
Assim, uma VCoP é uma oportunidade de estudar o comportamento dos seus praticantes 
quando inseridos em um sistema social virtual. 

6. CONCLUSÃO 

Este estudo procurou mostrar a viabilidade das VCoPs quando aplicadas a gestão da 
EaD. Considerando a discussão apresentada, pode-se afirmar que uma VCop auxilia a gestão 
da EaD quando ela permite que seus membros compartilhem seus saberes em prol da 
melhoria de seus diversos processos, que lhes são inerentes. Conviver na VCoP pode agregar 
segurança ao gestor, das diversas atividades da referida modalidade, na tomada de decisão em 
sua instituição, pois a prática, ora compartilhada, discutida com seus pares, em um processo 
contínuo de interação, torna seus conhecimentos significativos, reforça a identidade dos 
gestores, seja pelas mudanças que opera em si mesmos, seja pelas mudanças que opera nos 
outros. Embora a revisão de literatura mostre que a VCoP tem sido aplicada nas áreas de 
gestão de conhecimento e educação, carecem iniciativas que tenham por objeto a VCoP 
aplicada à gestão da educação. Como trabalho futuro, os autores pretendem construir uma 
VCoP que agregue gestores da EaD em torno de suas práticas e, em um contexto de uma 
pesquisa-ação, obter a comprovação dos resultados sugeridos na discussão. 
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RESUMO: o presente artigo tem como objetivo apresentar os caminhos percorridos para a criação e 

implantação do programa Universidade Aberta do Piauí - UAPI, criado por decreto estadual em 

dezembro de 2016, que visa universalizar a oferta de ensino superior no estado por meio de mediação 

tecnológica, como estratégia de governo e política afirmativa para enfrentamento das desigualdades 

sociais através da democratização do acesso a educação. Partindo da experiência adquirida ao longo de 

dez anos do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, retomando o processo histórico e os 

avanços na implementação da educação a distancia no Brasil. Para tanto serão apresentadas as 

políticas de criação desse novo sistema educacional, as ações governamentais e os parceiros 

institucionais que integram o programa com a finalidade de promover o desenvolvimento dos 

territórios estaduais, elevando o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e elevando a expectativa 

de inserção no mercado de trabalho, acarretando benefícios sociais e econômicos para todo o estado e, 

sobretudo para a economia local. 

 Palavras-Chaves: Universidade Aberta do Piauí; Educação Superior; Mediação Tecnológica; 

 

ABSTRACT: Open University of Piauí: challenges, ways and perspectives in the 

universalization of higher education. This article aims to present the paths taken for the creation and 

implementation of the Open University of Piauí - UAPI program, created by state decree in December 

2016, which aims to universalize the offer of higher education in the state through technological 

mediation. , as a government strategy and affirmative policy to confront social inequalities through the 

democratization of access to education. Starting from the experience gained over ten years of the Open 

University of Brazil - UAB system, resuming the historical process and the advances in the 

implementation of distance education in Brazil. To this end, the policies for the creation of this new 

educational system, the governmental actions and the institutional partners that make up the program 

will be presented with the purpose of promoting the development of the state territories, raising the 

Human Development Index - HDI and raising the expectation of insertion in the program. labor 

market, bringing social and economic benefits to the entire state and, above all, to the local economy. 

Keywords: Open University of Piauí; College education; Technological Mediation; 
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1. INTRODUÇÃO: Os avanços na EaD e a Universidade Aberta do Brasil 

 

O mundo contemporâneo passa por diversas mudanças nas diferentes áreas sociais, na 

educação essa transformação pode ser observada nas mais sofisticadas técnicas desenvolvidas 

para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, percebido num processo rápido devido 

ao acesso a tecnologia como meio facilitador de comunicação e da informação entre os 

homens frente à sociedade.  

No Brasil, podemos observar ao longo de diferentes momentos da nossa história que 

os avanços tecnológicos disponíveis em cada época foram sendo empregados na educação, 

como uma importante ferramenta no processo de aperfeiçoamento e democratização do 

ensino, especialmente na modalidade de educação a distancia (EaD). No inicio do século XX 

as primeiras iniciativas no âmbito nacional voltadas para o ensino a distancia foram 

experimentadas por meio do envio de materiais impressos pelos correios, os cursos por 

correspondência, como ficaram conhecidos. Nas décadas seguintes com a disseminação do 

rádio e da televisão surgiram novos projetos utilizando estes recursos para a oferta 

educacional. 

No processo de implante da Educação a Distancia no Brasil foram apresentados 

diversos projetos e programas relevantes que foram essenciais para impulsionarem a sua 

expansão por todo o país. Dentre estes projetos e programas ressaltamos O Projeto Minerva, o 

Projeto Conquista, O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), Projeto Saci, 

Programa LOGOS, Telecurso 2000, TV Escolar, POSGRAD, Um Salto para o Futuro. 

(SCHLUNZEN, 2009). 

A revolução tecnológica permitiu importantes quebras de paradigmas, sobretudo, no 

que tange a informação, fazendo com que ela se tornasse fator-chave na oferta de bens e 

serviços, interferindo não somente na produção de bens de natureza material, mas, 

especialmente, naqueles de natureza simbólica. Dessa forma, é possível afirmar que as 

tecnologias da informação, especificamente, constituem um dos elementos mais dinâmicos da 

moderna economia mundial. Se observarmos com atento os diferentes momentos históricos da 

humanidade a pedagogia e a tecnologia sempre andam juntas, propondo caminhos e desafios 

para os sistemas educacionais e especialmente para os docentes. (BELLONI, 2003). Paulo 

Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia apresenta elementos que reportam à necessidade 

da construção da prática docente atrelada as novas demandas e condições de ensino engajado 

e vivenciado, ao afirmar: 

 

Saber ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção [...]. É preciso insistir: este saber necessário ao 

professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa ser 

apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser [...] mas também precisa 

ser constantemente testemunhado, vivido (FREIRE, 1996, p. 52). 

 

Compreendemos como Freire, que ao se referir ao processo de ensino e 

aprendizagem caberá ao professor, não apenas a transmissão dos conteúdos, para apropriação 

dos conhecimentos por parte dos alunos, mas, que sejam propiciadas condições, com 

estratégias metodológicas inovadoras, para que os alunos tenham aprendizagem significativa, 

que tenham sentido para sua vida. Dessa forma, os novos recursos tecnológicos devem ser 

utilizados pelos docentes de forma criativa utilizando metodologias inovadoras adaptadas as 
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realidades locais em que se encaixam as escolas de EaD, As tecnologias atreladas à educação 

assumem um importante papel também no sentido de tornar esse processo mais dinâmico, 

mais atraente e participativo para alunos e professores. 

A EaD mostrava-se cada vez mais necessária no cenário nacional, visto que na 

década de 80 do século XX, destacava-se a emergência de um mercado educacional 

globalizado, voltado para reformas nos tipos de instituições, perfis dos professores e 

modalidades de ensino que permitissem a ampliação de matrículas, mas que mantivessem a 

qualidade do ensino.  No entanto, esse modo de ensino somente foi oficializado em 1996 com 

a promulgação, no Brasil, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

de 20 de dezembro de 1996, a qual incentivou o desenvolvimento de programas de educação à 

distância, em todos os níveis de ensino. (BRASIL, 1996).   

O Ministério da Educação (MEC) retoma as discussões sobre EaD e utiliza como 

ponto de partida a execução do Fórum das Estatais pela Educação. Este compreendia um 

encontro entre Governo Federal, MEC, estatais brasileiras e representantes da sociedade com 

o objetivo de discutirem as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e para a 

elaboração de estratégias que solucionassem os problemas da educação. Neste Fórum foi 

criada ainda a Fundação de Fomento à Universidade Aberta do Brasil que tinha, entre os seus 

vários objetivos, o de estruturar e implantar um Programa de Bolsas de Pesquisa em EaD 

(BRASIL, 2004).  

O programa de educação a distancia que alavancou o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto educacional voltado para o ensino superior, foi o sistema 

Universidade Aberta no Brasil (UAB). O Ministério da Educação demonstrava interesse nesse 

tipo de ensino desde a década de 70, e conseguiu concretizá-lo por meio da criação de uma 

instituição com oferta somente de cursos superiores não presenciais, denominado single mode, 

entretanto, o modelo de ensino que vigora no Brasil é dual mode, que compreende instituições 

que oferecem o modelo tradicional de ensino (presencial) e a educação à distância. (COSTA 

2007) 

Um passo importante para a consolidação da Universidade Aberta no Brasil 

aconteceu em Dezembro de 1999, com a formação da Universidade Virtual Pública do Brasil 

(UniRede). Esta reuniu 82 instituições públicas de ensino superior e sete regionais com o 

objetivo de ofertar cursos de graduação, pós-graduação e extensão, democratizando assim a 

educação. Em Agosto de 2000 acontece a formalização da UNIREDE em que 62 instituições 

de ensino superior, entre elas Universidades Federais, Estaduais e Centros de Educação 

Tecnológica, assinam o Termo de Adesão, o qual objetivava potencializar o acesso, de todos, 

ao ensino Público Universitário (UNIREDE, 2013). 

Em 2004 promulgou-se a Portaria nº. 4.059, a qual possibilitava a oferta de 

disciplinas semipresenciais, além de permitir o desenvolvimento de metodologias focadas na 

auto-aprendizagem, por meio de recursos tecnológicos de informação e comunicação 

(BRASIL, 2004). Com todos os avanços da revolução tecnológica vivenciada no alvorecer do 

século XXI, a EaD passou a ser mediada por tecnologias digitais, a era da informática 

otimizou a utilização do tempo e dos espaços, onde professores e educandos tem maior 

flexibilidade em organizar seus horários e locais de estudo. As atividades podem sem 

desenvolvidas individualmente ou em grupos, podendo ser síncronas ou assíncronas, de 

acordo com a proposta pedagógica de cada curso ou programa de EaD. O uso de plataformas 

virtuais vem sendo a grande facilitadora da nossa época.  

Em Dezembro de 2005, foi aprovado o Decreto nº. 5.622,o qual caracteriza a EaD 

brasileira como uma modalidade educacional que objetiva a realização de atividades didático-

pedagógicas por meio de tecnologias de informação e comunicação, permitindo que docentes 
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e discentes desenvolvam ensino-aprendizagem em locais e horários diversos conforme as 

condições locais (BRASIL, 2005). O Decreto de número nº 5.800, de 2006 oficializou, 

definitivamente, o sistema UAB. Este seria responsável por expandir os programas de 

educação superior no Brasil, por meio da oferta de cursos à distância em articulação com os 

pólos de apoio presencial, nas instituições públicas (BRASIL, 2006).  

O governo brasileiro em 2007 determina que é obrigatório todo curso à distância 

incluir também momentos presenciais nos quais o aluno realizará avaliações e cumprimento 

de estágios presentes na matriz curricular, bem como apresentação de trabalhos de conclusão 

de curso (BRASIL, 2007). Destacamos também, que desde 2007 são publicados no site do 

MEC os Referenciais de Educação à Distância, documento este que não tem força de lei, 

porém, determina de forma esclarecedora, os critérios e exigências para aprovação de um 

curso nessa modalidade (COSTA, 2007). Para formalizar os cursos nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) à distância, faz-se necessário o conhecimento de critérios definidos pelo MEC, 

só havendo assim, reconhecimento para o curso se estiver de acordo com estas exigências. 

Esse fato é de extrema importância para garantir a qualidade dessa modalidade. 

O Sistema UAB foi instituído com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior no País, fomentar a modalidade de educação à 

distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoiar pesquisas em 

metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e 

comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e 

estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos pólos de apoio 

presencial em localidades estratégicas. O objetivo maior desta rede é levar Ensino Superior 

público de qualidade aos municípios que não têm oferta desses cursos para, desta forma, 

poder atender todos os cidadãos brasileiros. 

O Brasil, com seu vasto território e as inúmeras especificidades regionais, encontrou 

na EaD uma forma de expandir o acesso a educação e de modificar realidades, se colocando 

atualmente como fato inquestionável, uma alternativa que vem a cada ano se expandindo, 

conquistando importantes adesões. Apesar da grande resistência que esta modalidade de 

ensino ainda enfrenta, principalmente no que se refere a qualidade da educação ofertada, o 

receio em relação a gradativa desvalorização da figura do professor, preconceitos, entraves 

políticos, ideológicos e financeiros. 

A UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulam 

a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as instituições 

públicas de ensino superior. Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em 

locais distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Desse modo, atua como uma política afirmativa eficaz para a universalização do acesso ao 

ensino superior, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes 

centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.  

Dez anos após a criação do sistema UAB e o inicio desta experiência com educação 

superior a distancia no estado do Piauí, diante do conhecimento e aprendizagem acumulados 

integrando a gestão deste sistema, as instituições estaduais de educação do Piauí criaram um 

sistema inovador e desafiador, a Universidade Aberta do Piauí.  

 

2. A UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ: criação e implantação de um novo 

modelo educacional 
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Motivados pelo Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, em assentar a 

universalização do ensino superior como uma das metas principais do Plano de Governo, a 

então Secretária Estadual de Educação Rejane Dias, em parceria com o então Superintendente 

de Ensino Superior da Secretaria de Educação do Piauí, Ellen Gera de Brito Moura e a equipe 

técnica da SUPES, pensaram uma proposta de criação de um sistema educacional semelhante 

a UAB dentro da esfera estadual, com o intuito de levar o ensino superior para os municípios 

do estado, com o diferencial da mediação tecnológica, utilizando a estrutura já disponível no 

Canal Educação.  

Após algumas tratativas, esta proposta foi levada ao reitor da Universidade Estadual 

do Piauí, Nouga Batista e ao Núcleo de Educação a Distancia – NEAD/UESPI, a época 

coordenado pelo Prof. Dr. Arnaldo Silva Brito e pelo Prof. Dr. Vinicius Oliveira, que 

receberam a proposta de organizar a plataforma pedagógica para o curso piloto do sistema 

UAPI.  

O curso superior selecionado pelos parceiros do sistema UAPI como piloto foi 

Bacharelado em Administração com foco em empreendedorismo, por compreender a 

necessidade de profissionais formados nesta área para atender as demandas locais no que se 

refere às iniciativas públicas e privadas nos municípios do estado. O curso de Administração 

abre um leque de oportunidades e empregabilidade para gestores atuais e futuros, melhorando 

as atividades locais, a prestação de serviços e a socialização de conhecimentos e novas 

práticas profissionais. 

O Programa Universidade Aberta do Piauí (UAPI) instituído por meio do Decreto nº 

16.933/16, publicado no Diário Oficial do Estado nº 234 de 19/12/2016, é um programa de 

ensino voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distancia com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

Estado do Piauí, por meio de estratégias de inovação tecnológica. São objetivos da 

Universidade Aberta do Piauí: 

 

1. Fomentar o desenvolvimento educacional, cultural, social e econômico do 

Estado do Piauí 

2. Oferecer cursos superiores, tecnológicos, de pós-graduação e de extensão nas 

diferentes áreas do conhecimento 

3. Reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do Estado 

4. Estabelecer no âmbito do Estado do Piauí a Educação Superior a distância  

5. Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade educação a 

distancia, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

 

O funcionamento da UAPI se organiza de forma semelhante a UAB, porém com 

algumas especificações. O curso é ofertado na modalidade semipresencial por mediação 

tecnológica, os encontros presenciais ocorrem aos dias de sábado quinzenalmente nas salas de 

aula dos pólos com o kit de mediação tecnológica. A rede mundial, Internet, apesar dos 

problemas que não cabem ser discutidos aqui, trouxe inúmeros benefícios para a disseminação 

de conhecimento de forma ágil, prática e eficiente, se colocando como a ferramenta mais 

atrativa da atualidade para os sistemas educacionais a distancia. 

O sistema UAPI atua por meio de estratégias de inovação tecnológica e tem como base 

o uso do Canal Educação, visando expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
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educação superior na modalidade a distancia. Para isso, o sistema estabeleceu parecerias, 

entre as esferas federais, estaduais e municipais de governos. São parceiros da UAPI: a 

Secretaria Estadual de Educação do Piauí – SEDUC, a Universidade Estadual do Piauí – 

UESPI e a Fundação de Amparo a Pesquisa no Piauí – FAPEPI, que possui a atribuição de 

pagamento e gerenciamento de bolsas. 

Inicialmente ofertando, no segundo semestre de 2017, o curso de Bacharelado em 

Administração em 60 cidades, em parceria com a UESPI. A UAPI esta integrada ao Sistema 

UAB e possui autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior- CAPES/MEC para funcionamento. Os recursos para financiamento do programa 

UAPI são em sua maioria, provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza- FECOP. 

Com o intuito de expandir a UAPI, entre março de 2017 ate abril de 2019 o Governo do 

Estado do Piauí criou a Coordenadoria do Programa de Educação por Meio de Mediação 

Tecnológica - COPEMTEC, órgão responsável por instaurar a segunda etapa da UAPI, com a 

abertura de 60 novos pólos com o curso de Bacharelado em Administração, em parceria com 

a SEDUC, UESPI e FAPEPI. Após a extinção da Coordenadoria no início do ano de 2019 a 

SUPES/SEDUC incorpora todas as suas atribuições. 

A criação e ampliação da UAPI se apresentam como uma importante política afirmativa 

ao propiciar o Ensino Superior público de qualidade às pessoas que possuem dificuldades de 

deslocamento, para acessar centros tradicionais de formação, para que tenham expectativa de 

transformação social que possibilite melhores condições de crescimento pessoal e de inserção 

no mercado de trabalho. 

Tendo como base o uso do Canal Educação, inicialmente foi ofertado o curso de 

Bacharelado em Administração em 60 cidades na primeira fase, em parceria com UESPI e 

FAPEPI. No ano de 2018 a UAPI foi expandida para atender mais 60 cidades. Para continuar 

com total prioridade a gradual ampliação e oferta de vagas que possibilite o acesso ao ensino 

superior público, gratuito e de qualidade para o maior número possível de piauienses através 

dos Pólos de Apoio Presencial no Estado do Piauí de responsabilidade da Secretaria de Estado 

da Educação do Piauí, está em planejamento a terceira fase de expansão para as cidades, 

ainda, não contempladas. Na terceira fase da UAPI serão atendidos 62 municípios, 

universalizando assim o ensino superior no Estado do Piauí, atingindo a totalidade dos 224 

municípios.  

A população estimada do Piauí, segundo dados do IBGE do ano de 2017 é de 

aproximadamente 3.219.257 habitantes, deste total 2.881.789 já dispõem de IES públicas, 

segundo levantamento realizado pela equipe técnica da SUPES/SEDUC no ano de 2019, isso 

corresponde a 89.52% da população com a oferta de ensino superior em seu próprio 

município, que satisfaz a 162 municípios do estado com a oferta de ensino superior público na 

modalidade presencial e/ou EaD, num universo de 224 municípios. Assim para 

universalização do ensino superior no estado faltam apenas 62 municípios com população 

total de aproximadamente 337.464 habitantes, que corresponde a 10,48% da população. Como 

podemos visualizar no gráfico abaixo: 
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2.1 Parceiros que integram o sistema UAPI:  

 

2.1.1 Superintendência de Ensino Superior – SUPES/SEDUC 

 

O Governo do Estado criou no ano de 2007 a Superintendência de Ensino 

Superior/SUPES dentro do corpo institucional da Secretaria Estadual de Educação, e do 

conjunto de ações que integram os esforços governamentais para assegurar educação de 

qualidade em todos os níveis e com acesso garantido a toda a população piauiense, a qual tem 

a missão primordial de contribuir para elevação do IDH estadual por meio do gerenciamento 

das políticas públicas e ações do ensino superior. Segundo documentos oficiais referentes à 

criação da SUPES esta tem as seguintes competências: 

 

1. Diagnosticar a oferta e o acesso do ensino superior existentes no Estado do Piauí;  

2. Propor medidas de ampliação da oferta e do acesso do ensino superior no Estado 

do Piauí; 

3. Implementar ações que resultem na  ampliação da oferta e do acesso do ensino 

superior no Estado do Piauí; 

4. Diagnosticar, coordenar e orientar a implantação de Cursos de nível superior de 

Graduação (Tecnólogo, Licenciatura, Bacharelado), Aperfeiçoamento, Pós-

Graduação (Lato Sensu, Stricto Sensu); 

5. Orientar, fiscalizar e propor adequações/reformulações, em conjunto com o 

Conselho Estadual de Educação, os Cursos Superiores ofertados pelas Instituições 

de Ensino Superior existentes no Estado do Piauí; 

6. Realizar eventos de caráter técnico – cientifico que viabilizem o debate e a 

proposição de ações na área da educação superior no Estado do Piauí; 

7. Garantir a implantação e o perfeito funcionamento da Universidade Aberta do 

Brasil no Estado do Piauí (UAB/PI); 

8. Assegurar, através da gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, 

garantido pelo Governo do Estado do Piauí por meio da SEDUC/PI, a 

sustentabilidade dos Pólos de Apoio Presencial da UAB/PI. 

 

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí /SEDUC como órgão mantenedor do 

ensino à distância no Piauí iniciou suas atividades em 2007 em parcerias com as IES públicas 

212



do Piauí. Em 2007 foi lançado o Edital da UAB, para oferta de cursos de graduação na 

modalidade à distância, a SEDUC/SUPES entrou com a manutenção de 10 pólos.  Assim, a 

modalidade de EaD passou a fazer parte do cotidiano da Secretaria de Educação Estadual do 

Piauí. 

Com a criação da SUPES, a SEDUC passou a planejar e construir pólos presenciais 

nos municípios do Piauí, atualmente são 50 pólos de apoio presencial da UAB, sendo 37 de 

manutenção da SUPES / SEDUC e 13 de Prefeituras/IFPI/UFPI, devidamente credenciados 

pela CAPES/MEC. 

 

2.1.2 Universidade Estadual do Piauí- UESPI 

 

A Universidade Estadual do Piauí – UESPI é a Instituição de Ensino Superior Pública 

que integra o programa UAPI, e está presente desde as tratativas iniciais para articulação e 

criação do programa juntamente com os demais parceiros. A contribuição da UESPI tem sido 

de extrema relevância não apenas no que tange as questões pedagógicas, mas também no 

planejamento e formatação do programa. Para atender a demanda da UAPI a UESPI adaptou 

o projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Administração em consonância com os 

dispositivos legais e dispositivos regimentares institucionais, entre eles: 

 

•LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 

20.12.1996);  

•DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado 

(Resolução CNE/CES nº 4 de 13.07.2005);  

•SINAES – Dispositivos legais e orientações do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior;  

•Resolução nº 02, do Conselho Federal de Educação (CFE) em 04 de outubro de 

1993, que fixava os mínimos de conteúdos e duração do curso de graduação em 

administração;  

•Lei nº 4.769/65 que regulamentou a profissão de administrador no Brasil;  

•Parecer CNE/CES 329 de 11/11/2004, estabelece que os Cursos de Bacharelado em 

Administração serão ministrados com a carga horária mínima de 3.000 horas; 

•Decreto Federal Nº 91851 de 30 de outubro de 1985;  

•Portaria Ministerial Nº 451 de 18 de março de 1991. (Cartilha 

UESPI/NEAD/UAPI, 2017) 

 

A UESPI dispõe de uma equipe multidisciplinar para conduzir o programa UAPI 

dentro do NEAD e uma equipe pedagógica composta pelo coordenador pedagógico, 

coordenador do curso de administração e o coordenador de tutoria. Esses profissionais 

integram o quadro de professores da UESPI e estão diretamente envolvidos nas atividades 

acadêmicas do curso, comprometidos com uma educação pública responsável e de qualidade 

para a formação de profissionais capacitados. 

A partir das experiências acumuladas com a UAB e a utilização do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem- AVA-, os alunos da UAPI utilizam a plataforma Moodle (Modular Object 

Oriented Distance Learning) um software livre de apoio a aprendizagem. Através do acesso a 
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este ambiente virtual, os discentes, docentes, coordenadores de pólo e tutores da UAPI têm 

acesso aos conteúdos, material didático complementar e comunicação através de chats. 

A Plataforma Moodle constitui o ambiente virtual de ensino, de fácil manuseio, 

destinado a oferecer suporte teórico e metodológico aos professores ministrantes e mediadores 

do programa, bem como para socializar as produções educativas. Sua estrutura é composta de 

diretórios de acesso, nos quais são postadas as vídeo aulas, informações administrativas e 

pedagógicas, legislação educacional, material de ensino – vídeo, áudio, slides, textos, livros, 

revistas, jornais e outros de interesse geral – didático e formação de professores, além de 

produções discentes. 

Para operacionalizar todo esse programa há o envolvimento de diversos atores 

sociais, como: professores, mediadores, tutores e alunos. Os professores formadores e 

assistentes fazem parte do quadro de docentes da UESPI. Para desenvolver a função de 

professores formadores ou assistentes ocorre uma seleção por disciplinas. Cada professor atua 

em uma disciplina por período letivo. É exigido que estes profissionais tenham boa formação 

sobre concepção e diretrizes pedagógicas com mediação tecnológica; conhecimentos da 

tecnologia utilizada e um planejamento pedagógico-metodológico voltado para a utilização da 

interatividade proporcionada pela solução tecnológica adotada, bem como sobre pesquisa e 

produção de material pedagógico e construção de ferramentas avaliativas que contemplem as 

necessidades e especificidades do público alvo. As propostas que os professores elaboram 

para as aulas são apresentadas e discutidas com a equipe técnica do Canal Educação com 

antecedência para que sejam produzidos artifícios que melhorem a apresentação. Os 

professores podem ainda realizar testes e treinamentos nos estúdios, simulando as aulas ao 

vivo para minimizar possíveis dificuldades. 

Os professores assistentes atuam como suportes dos professores formadores, ficam a 

disposição nos chats interagindo, tirando dúvidas dos alunos e sugerindo que os professores 

formadores enfatizem determinadas explicações, tudo em tempo real. Estes podem ainda 

substituir os professores formadores caso necessário. 

Os tutores são profissionais formados na área de administração, que recebem um 

treinamento a cerca da concepção e diretrizes do programa UAPI. Para atuar como tutor a 

UESPI realiza um processo seletivo aberto para a comunidade. A atuação dos tutores ocorre 

diariamente, suas tarefas envolvem: manter a disciplina e organização durante as aulas; 

incentivar a realização dos trabalhos ou tarefas solicitadas pelos docentes; acompanhar a 

freqüência da turma; corrigir as avaliações com base em um gabarito comentado e lançar as 

notas na plataforma. Seu trabalho também abrange momentos de simulação de prática, 

desenvolvimento de sistematizações e produções diversas por parte dos estudantes. O 

professor tutor também precisa dominar o uso das tecnologias e disponibilizar conteúdos e 

recursos atrativos, que sejam pertinentes à disciplina. 

Outro ator de grande relevância nas atividades da UAPI são os Coordenadores dos 

Pólos, responsáveis por acompanhar e supervisionar o funcionamento e manutenção dos 

pólos, darem suporte e se integrarem as atividades pedagógicas presenciais realizadas nos 

encontros, intervir para sanar possíveis dificuldades, motivar e integrar os alunos de forma a 

minimizar a evasão. O papel de coordenador de pólo é exercido por servidores que já 

compõem a rede estadual de educação e que possuam experiência na área de gestão, sendo em 

sua maioria os diretores de escolas. 

Durante os encontros presenciais quinzenais aos sábados, são ministradas aulas no 

turno manhã e tarde, sendo trabalhada uma disciplina pela manhã e outra á tarde. Durante os 

encontros presenciais ocorrem momentos de trabalho teórico e práticos. As aulas são 

ministradas e transmitidas em tempo real através do Canal Educação sediado em Teresina e 
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recebida via satélite nos pólos. Durante as aulas ocorre a interação via chats entre professores 

e alunos. Nestes encontros ocorre ainda a aplicação de atividades e avaliações. A UAPI se 

organiza na modalidade de Educação a Distancia que Klaus Schlünzen Junior apresenta como 

“Estar Junto Virtual”, onde a principal característica é a interação multilateral entre os atores 

envolvidos no processo de aprendizagem. As aulas não são apenas visualizadas, assistidas 

pelos alunos, e sim ocorrem durante as aulas contatos freqüentes e comunicação. 

 

2.1.3 O Canal Educação 

 

O programa de educação por mediação tecnológica “Mais Saber”, voltado para o 

ensino médio, com o objetivo de assegurar o acesso e a conclusão desta etapa do ensino 

básico a jovens e adultos com dificuldades para freqüentarem a escola, criado em 2011 e co 

atuação no Piauí a partir de 2012, por meio da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, 

foi o embrião do atual Canal Educação. Atualmente presente em todo o estado do Piauí, por 

meio de 384 escolas distribuídas por todas as Gerencias Regionais de Educação, 

contemplando zonas rurais e urbanas, além de comunidades quilombolas e presídios. Com 

uma estrutura técnica e operacional moderna e eficiente as aulas do Programa Canal Educação 

são transmitidas via satélite em tempo real a partir dos estúdios localizados em Teresina. As 

aulas contam com recursos e ferramentas áudio visuais, elaboradas e ministradas por uma 

equipe de professores especializados em suas áreas de atuação. 

O Canal Educação inicialmente voltado apenas para o ensino médio, como suporte e 

estratégia para sanar a falta de professores em algumas disciplinas, EJA, PROEJA e revisões 

para o ENEM, a partir de 2013 passa a ofertar também cursos técnicos subseqüentes em 

diferentes áreas. Durante o ano de 2017 o Canal Educação ampliou seu campo de abrangência 

no estado do Piauí, saltando de 300 kits de mediação e 02 estúdios para 900 kits e 05 estúdios, 

possibilitando atuar também na educação superior integrando o sistema UAPI. Os professores 

que ministram as aulas da UAPI no curso de Bacharelado em Administração são do quadro da 

UESPI, selecionados por processo seletivo por esta mesma IES. 

O Canal Educação atua como importante ferramenta educacional para os estado, por 

entendermos que se constitui em alternativa pedagógica para atender a três vertentes 

desafiadoras da educação piauiense: a extensão territorial constituída por 224 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 a 

finalidade de auxiliar na construção da cidadania, bem como atenuar as desigualdades 

socioculturais no nosso Estado. 

A definição desses objetivos propostos pelo programa é subsidiada pelo pensamento 

de Moran (2000), quando afirma que a importância das tecnologias da informação, pois 

trazem contribuições relevantes para a prática pedagógica e para a apropriação de conteúdos 

por meio de dados, imagens, resumos em tempo hábil. neste contexto, compreendemos que o 

professor de torna um mediador no processo de ensino e aprendizagem na apropriação dos 

conteúdos apreendidos, como possibilidades de relacioná-los e contextualizá-los como a 

realidade vivenciada pelo aluno.  

Nas aulas mediadas por tecnologia, isto é, com o uso do computador, o professor 

organiza os conteúdos e os aborda de forma a facilitar a aprendizagem do aluno. Com a 

mediação tecnológica, portanto, é possível estabelecer ligação entre a prática pedagógica e 

outras práticas sociais, implicando assim em um conjunto de relações recíprocas dentro das 

práticas didático-pedagógicas (MORAN, 2000). 
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Percebe-se que a tecnologia, nos dias atuais, deve estar presente na sala de aula, ela 

nos atingiu como uma avalanche global, envolvendo a todos e nesta corrida em busca de 

conhecimento significativo. A tecnologia é uma forte aliada para conectar alunos e 

professores. Há uma parte significativa de ensino que também acontece fora da escola, em 

que muitas informações são transmitidas por jornais, televisão, sites, filmes, entre outros 

meios de comunicação, que excedem em grande medida a quantidade de informação 

transmitida na escola (SOARES, 2003). 

Com as aulas transmitidas via satélite, todos passaram a ter os mesmos direitos, 

assistindo aulas com profissionais especializados, e, dessa forma, podemos considerar que há 

possibilidades para minimizar a desigualdade social no campo educacional. A esse respeito, 

Pretto (1999, p. 104) vem afirmar que “em sociedades com desigualdades sociais como a 

brasileira, a escola deve passar a ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades 

carentes às novas tecnologias. 

 

Figura 1 – Esquema do processo de transmissão das aulas no Programa de Mediação Tecnológica 

“Mais Saber”. Teresina, 2016. 

 

 

Fonte: SEDUC, 2015. 

 

Na Figura 1, é possível a visualização de como ocorre a transmissão de aulas 

ministradas pelos professores em dois estúdios localizados em Teresina, de forma simultânea, 

transmitidas ao vivo para os estudantes em 300 localidades de 157 municípios, dos 224 do 

estado do Piauí, que compõem as 522 salas de aulas, totalizando 776 turmas.  

As salas associadas ao programa são equipadas com Antena VSAT bidirecional, 

roteador-receptor de satélite, cabeamento estruturado (LAN), webcam com microfone 

embutido, TV LCD 37 polegadas e acesso à Internet em banda larga via satélite. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ferramentas tecnológicas que compõem a UAPI tornam a metodologia de ensino e 

conhecimento mais dinâmica, com inovações e mais eficaz a concepção conjugada de 

Satélite 

IP.TV Teresina 
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conhecimento. Dessa forma, o uso desses instrumentos convencionalmente estruturados nos 

ambientes Virtuais de conhecimentos – AVAs mostram claramente uma estrutura influente 

para a intervenção pedagógica, adicionando significativamente as chances de edificação 

colaborativa do conhecimento. Segundo Moran: 

 

A chamada educação a distancia precisa sair dos modelos conteudistas e incorporar 

todas as possibilidades que as tecnologias digitais trazem: a flexibilidade, o 

compartilhamento, ver-nos e ouvir-nos com facilidade, desenvolvimento de projetos 

em grupos e individualmente, visualização do percurso de cada um, possibilidade de 

criar itinerários mais personalizados. Precisa incorporar também todas as formas de 

aprendizagem ativa que ajudam os alunos a desenvolver as competências cognitivas 

e socioemocionais. Mais que educação a distancia podemos falar de educação 

flexível, online. (MORAN, 2000). 

 

A educação por meio de mediação tecnológica, no cenário da contemporaneidade, 

apresenta-se como uma das características educacionais que mais se amplia, especialmente no 

ensino superior e nas pós-graduações, inicialmente com maior adesão do empreendimento 

privado, de tal maneira no país como no mundo. Entretanto, embora que todo sucesso obtido, 

devemos ressaltar que não é uma providência supostamente capaz de sarar todos os males 

para a educação, é uma estratégia, mais uma ferramenta de apoio no processo de ensino e 

aprendizagem. Em pleno século XXI as tecnologias não podem ser excluídas da educação, é 

necessário que os atores que integram os sistemas educacionais se aproximem e dominem 

estas novas técnicas. 

O sistema UAPI coloca o Piauí enquanto referencia no contexto nacional no que se 

refere ao ensino superior a distancia por meio de mediação tecnológica, corroborando para o 

atual cenário da educação brasileira. Entre os anos de 2016 e 2017, a oferta do ensino superior 

a distancia no Brasil aumentou 17,6%. Foi o maior avanço desde 2008, segundo dados 

coletados pelo Censo da Educação Superior de 2017. Neste cenário as instituições de ensino 

superior privadas ainda lideram o mercado, representando 87% do total. Porém, segundo o 

censo nesta ultima década, o numero de alunos nas instituições públicas cresceu 35%, índice 

maior que o das instituições privadas de 16%, o que atesta maior interesse das instituições 

públicas em atuarem neste formato educacional. 

O aumento da procura pelo ensino superior a distancia no Brasil é resultado da 

somatória de diferentes fatores, dentre eles o perfil sócio econômico da população brasileira 

na atualidade, que devido as dificuldade de empregabilidade buscam por qualificação e 

aperfeiçoamento profissional flexível e de qualidade. A EaD se torna atraente 

financeiramente, com custos em torno de 40% mais baixos que o presencial, com a 

possibilidade de horários mais flexíveis e a capacidade de ampliação para regiões pouco 

assistidas pelas instituições presenciais, chegando aos locais de difícil acesso, em regiões 

afastadas dos grandes centros. Ainda segundo o Censo da Educação Superior de 2017, o perfil 

dos egressos na EaD são estudantes com idade entre 25 e 30 anos, especialmente mulheres. 

A UAPI se destaca ainda como educação inclusiva, devido à maior facilidade de 

acesso aos estudantes com necessidades especiais, que não precisam se deslocar grandes 

distancia ou se afastarem de suas famílias, bem como para mães e pais que precisam levar 

seus filhos para os pólos durante os encontros presenciais aos sábados, como em sua grande 

maioria são crianças daquela comunidade elas se sentem acolhidas no ambiente escolar, 

percebemos a existência de uma rede solidária, em que funcionários do pólo e demais alunos 

acolhem essas crianças, percebendo ser esta uma das condições para que as mães e pais 

conquistem a formação superior, almejando melhores condições para suas famílias.  
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A UAPI é um exemplo de novo formato educacional que se insere como política 

afirmativa de acesso a educação superior, um modelo atrelado as transformações sociais e 

econômicas da contemporaneidade, do nosso mundo conectado, onde as formas de ensinar e 

aprender também precisam ser modificadas e adaptadas a este novo mundo. Segundo Moran, 

“podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e de múltiplas formas. A inovação 

pedagógica depende também da capacidade de cada um de nós de aprender de forma mais 

aberta, profunda, compartilhada e realizadora.” 
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RESUMO 

A política pública de fomento ao ensino à distância é fundamental para que o Estado, no exercício de 

suas funções, consiga promover a universalização e democratização do acesso ao ensino no país. O 

presente trabalho buscou responder à seguinte questão: como ocorreram as ofertas do curso de 

Administração Pública da Universidade Federal de São João Del Rei nos anos de 2010 a 2018? O 

tema se faz relevante pelo fato de poder contribuir para o desenvolvimento de novas práticas que 

visem otimizar a expansão do EAD enquanto política pública. Como objetivo geral tem-se: analisar as 

ofertas realizadas no curso de Administração Pública da UFSJ no período de 2010 a 2018. E como 

objetivo específico: promover uma autoavaliação em relação ao quantitativo de vagas a serem 

oferecidas e a localização dos polos parceiros. A metodologia utilizada utilizou-se dos paradigmas da 

exploratória, descritiva, teórica aplicada e estudo de campo. E como conclusão destaca-se a 

importância do planejamento das ações no sentido de buscar a otimização do número de vagas 

ofertadas e a escolha dos polos de apoio presencial no sentido de contemplar mais localidades e 

regiões, promovendo a expansão da oferta do ensino público. 

Palavras-chave: Políticas públicas de ensino. Administração Pública. Ensino Público. Ensino a 

Distância. 

 

ABSTRACT 

 

Public policy to promote distance learning is fundamental for the State, in the exercise of its functions, 

to promote the universalization and democratization of access to education in the country. The present 

paper sought to answer the following question: How did the offers of the Public Administration course 

at the Federal University of São João Del Rei occur in the years 2010-2018? The theme is relevant 

because it can contribute to the development of new practices aimed at optimizing the expansion of 

ODL as a public policy. The general objective is: to analyze the offers made in the course of Public 

Administration of UFSJ from 2010 to 2018. And as a specific objective: to promote a self-assessment 

in relation to the number of vacancies to be offered and the location of the partner centers. The 

methodology used was based on exploratory, descriptive, applied theoretical and field study 

paradigms. And as a conclusion, the importance of the planning of actions in order to seek the 

optimization of the number of vacancies offered and the choice of face-to-face support poles in order 
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to contemplate more localities and regions, promoting the expansion of the public education offer is 

highlighted. 

 

Keywords: Public education policies. Public administration. Public education. Distance learning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito de todos os cidadãos e demanda uma atividade ativa do Estado 

no sentido de promover e buscar as melhores alternativas para a sua efetivação em todo 

território nacional. 

O ensino a distância (EAD) se mostra como uma política pública, dentro do rol das 

políticas educacionais, que objetiva a universalização e democratização do acesso ao ensino 

no país, ou seja, mais uma forma de combater as desigualdades regionais e minimizar o déficit 

educativo nacional. 

Desta forma, a pesquisa buscou responde à seguinte questão: como ocorreram as 

ofertas do curso de Administração Pública da Universidade Federal de São João Del Rei 

(UFSJ) nos anos de 2010 a 2018? 

O tema se justifica pelo fato de contribuir para a discussão sobre a etapa de 

implementação de um curso à distância, que poderá contribuir para o desenvolvimento de 

novas práticas que visem otimizar ainda mais a expansão do EAD enquanto política pública. 

Como objetivo geral tem-se: analisar as ofertas realizadas no curso de Administração 

Pública da UFSJ no período de 2010 a 2018. E como objetivo específico: promover uma 

autoavaliação em relação ao quantitativo de vagas a serem oferecidas e a localização dos 

polos parceiros. 

Com relação à metodologia utilizada na pesquisa, Vergara (1997) propõe a 

categorização da pesquisa quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, essa pesquisa pôde 

ser classificada como: qualitativa, exploratória, descritiva, teórica aplicada e estudo de campo. 

Em relação à classificação quanto aos meios propôs-se: documental e pesquisa de campo. 

O trabalho está dividido em capítulos que contemplam as seguintes temáticas: o ensino 

a distância como política pública, e o desenvolvimento do curso de Administração Pública da 

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ 

 

2. O ENSINO A DISTÂNCIA COMO POLÍTICA PUBLICA 

 

As políticas públicas correspondem à ação governamental que gera impactos na 

sociedade ou em parte dela (CARVALHO,2005), cujas decisões partem de organizações ou 

de vários indivíduos que compõem o sistema político e pelas relações entre o Estado e a 

sociedade (KELMA, 2006). 

O direito à educação pressupõe o papel ativo e responsável do Estado na formulação 

de políticas públicas voltadas para esta temática e, principalmente, na obrigatoriedade de 

ofertar o ensino com iguais possibilidades a todos. Porém, mesmo no século XXI, ainda não 

foi desenvolvido um sistema de educação que possa ser denominado nacional devido às 

disparidades entre as redes, sistemas de ensino, entre regiões e estados (ARAÚJO, 2011). 
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Neste sentido, o ensino a distância (EAD) pode ser compreendido como mais uma 

ferramenta concreta de universalização e democratização do acesso ao ensino no país, ou seja, 

mais uma forma de combater as desigualdades regionais e minimizar o déficit educativo 

nacional. Nesta modalidade, segundo Carvalho (2006), todos têm acesso ao mesmo nível de 

aprendizado, com oportunidades iguais na obtenção do conhecimento. 

O uso das tecnologias é importante para romper as distâncias que, em alguns casos, 

são dificultadores do acesso à educação, e na divulgação das informações com maior rapidez. 

Portanto, o EAD, como prática educativa, se diferencia da modalidade de ensino presencial, 

sendo uma alternativa pedagógica de grande alcance, que utiliza novas tecnologias para 

atingir os objetivos propostos, considerando as necessidades das populações (ROCHA, 2010). 

A comunicação bidirecional, ou seja, de mão dupla incentivada pelo ensino a 

distância, segue a perspectiva de Freire (1996) ao consolidar o entendimento de que o 

estudante não é apenas um receptor de conhecimentos, sendo necessário o fomento do 

diálogo, as críticas e a participação ativa do aluno nas relações de ensino e aprendizagem. 

O ensino a distância desenvolveu seu primeiro formato no século XIX, mas somente 

nas duas últimas décadas se destacou como mais um recurso pedagógico. O crescimento de 

uma ação institucionalizada de educação a distância teve início a partir da metade do século 

XIX. Vale dizer que, ao final da primeira Guerra Mundial, desenvolveram-se novas iniciativas 

de ensino a distância, devido à grande demanda social por educação na época 

(PIMENTEL,2006). 

Cerca de 80 países nos cinco continentes desenvolvem o ensino a distância em todos 

os seus níveis de ensino, de forma pública ou privada. Sendo assim, é preciso ressaltar que 

cada localidade tem um perfil de estudante e uma demanda de ensino que está diretamente 

interligada ao desenvolvimento social e econômico da comunidade. Dessa forma, não é 

possível seguir um modelo padrão de ensino a distância; é preciso observar as necessidades 

educacionais de cada população, o apoio político e social, e o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação para que sejam criadas formas metodológicas, 

projetos e estruturas compatíveis com as realidades apresentadas (PIMENTEL, 2006). 

É possível observar diante desta primeira análise que o ensino a distância é utilizado 

como recurso para superação das deficiências educacionais e visa a qualificação profissional, 

o aperfeiçoamento e/ou a atualização do conhecimento. Esta modalidade é usada também 

como complemento às demais formas de ensino, se revelando como mais uma prática de 

construção e partilha do conhecimento. 

O processo de democracia contempla o exercício dos direitos sociais, as políticas 

públicas estatais quando as mesmas buscam a redução das desigualdades sociais e, 

principalmente, o exercício da cidadania participativa onde o indivíduo passa a ser atuante nas 

decisões dos negócios públicos (PEREIRA, 2011). 

Sendo assim, o ensino a distância contribui para a democracia no momento em que a 

mesma concorre para a redução das desigualdades, na emancipação e no fomento de práticas 

cidadãs por meio da educação, que se revela como uma política pública prioritária no Brasil. 

 

Diversos autores se dividem entre o entusiasmo, a descrença e a resistência 

em relação ao EAD, mas num ponto todos concordam: é inegável seu 

potencial para a inclusão de parte considerável da população educacional do 

Brasil e do mundo (PIMENTEL, 2006, p. 30). 
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Esta inclusão está diretamente ligada à possibilidade dada ao indivíduo de se 

profissionalizar ou desenvolver sua educação de forma continuada sem ter que sair do seu 

entorno familiar, tendo a possibilidade de se tornar um agente de transformação de sua 

comunidade. 

O Brasil possui um histórico positivo com relação ao fomento do ensino a distância, 

destacando-se as iniciativas do Instituto Rádio Monitor e do Instituto Universal Brasileiro, em 

1939. É importante salientar que as instituições dedicadas ao ensino superior não tiveram 

nenhuma relação com o ensino a distância até o final do século XX. 

O marco do EAD no país foi o fomento do ensino via correspondência, no ano de 

1904, meio pelo qual as instituições privadas ofertavam cursos técnicos profissionalizantes 

sem a necessidade de que o aluno possuísse qualquer formação anterior. 

Os cursos supletivos realizados pela modalidade a distância começaram a ser 

efetivados nas décadas de 70 e 80 por fundações privadas e ONGs, utilizando-se de 

videoaulas gravadas e materiais impressos. Tal fato inaugurou a segunda geração de ensino a 

distância no Brasil. A década de 90 foi marcada pela inserção das instituições de ensino 

superior no ensino a distância, tendo como fator relevante a popularização da internet, a partir 

de 1994, contribuindo para impulsionar esta modalidade de ensino no país (PIMENTEL, 

2006). E o governo criou leis para regular a modalidade de ensino a distância em todo o país. 

As organizações públicas causam grande impacto em nossas vidas, seja na qualidade 

de vida dos cidadãos ou de uma coletividade. Na perspectiva de Denhart (2011), as políticas 

públicas, são resultados da atividade governamental e, por esta razão, sua formulação e 

implementação são questões relacionadas diretamente aos processos políticos. 

A causa principal da elaboração de uma política pública é a promoção do interesse 

público, que se caracteriza por ações que proporcionam o bem comum à coletividade e aos 

particulares ao mesmo tempo, no sentido de auferir benefícios. 

Assim, com a efetivação do ensino a distância, o Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem como principais objetivos: a promoção do 

interesse público no sentido de dar prioridade à oferta de cursos de licenciatura, formação 

inicial e continuada para professores da educação básica; oferecer cursos superiores para os 

indivíduos que trabalham diretamente nas esferas públicas dos estados, distrito federal e 

municípios; ofertar cursos superiores privilegiando diferentes áreas de conhecimento; ampliar 

o acesso à educação superior pública; reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior 

entre as regiões do país; e fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias que 

contribuam com a inovação e dinamização do ensino a distância (BRASIL, 2006). 

A primeira legislação sobre o ensino a distância surgiu durante a reforma educacional 

no país, no ano de 1996, presente na Lei de Diretrizes Básicas (Lei 9394/96) que oficializou o 

ensino a distância como uma modalidade válida para todos os níveis de ensino, educação 

continuada e, principalmente, como política nacional de fomento à educação que deve ser 

incentivada pelo poder público. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) tem como principal 

finalidade definir as bases para todo o processo de formação educacional no Brasil, em todos 

os seus níveis e também é base para a formação de professores. No ano de 1998 o Ministério 

da Educação (MEC) estabeleceu decretos e portarias que complementam a LDB, delimitando 

procedimentos principais de condução das políticas de ensino a distância no país. 

O decreto 2494 de 10 de fevereiro de 1998 estabelece em seu artigo 1º que a educação 

a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de 
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recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação (BRASIL, 1998). 

Este decreto regulamenta a oferta dos programas de ensino a distância, ou seja, seus 

requisitos, objetivos e diretrizes curriculares. Trata ainda sobre o credenciamento das 

instituições federais de ensino nos programas de EAD, como também os fatores que geram o 

descredenciamento. 

A portaria 301 de 07 de abril de 1998 foi criada para normatizar os processos de 

credenciamento de instituições para cursos de graduação e tecnológicos a distância (BRASIL, 

1988). E o decreto 5800 de 08 de junho de 2006 foi responsável pela instituição do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que tem como meta desenvolver o ensino a distância no 

país, regulando e monitorando a oferta de cursos e programas de educação superior. 

Desta forma, a política de ensino a distância se constitui como uma política efetiva de 

ampliação do acesso à formação superior, além de potencializar o fomento da cidadania e da 

participação, de forma a impulsionar os indivíduos a trabalharem pelo desenvolvimento de 

suas comunidades. 

3. O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ E SUAS OFERTAS 

 

O curso de Administração Pública faz parte do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP), criado em 2009, como uma continuidade do curso-piloto de 

Administração a distância, já desenvolvido no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, e 

representa mais uma forma de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico na 

perspectiva regional de geração de emprego e equidade social. A construção do programa se 

desenvolveu de forma colaborativa entre as universidades já parceiras da UAB e com a 

participação do Conselho Federal de Administração, a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para a solidificação do projeto 

básico (UFSC, 2019). 

Este programa tem como objetivo desenvolver cursos de bacharelado em 

administração pública, especializações em gestão pública, gestão pública municipal e gestão 

em saúde para promover a formação e qualificação de pessoal de nível superior para atuarem 

em âmbito federal, estadual e municipal, visando o exercício de atividades gerenciais, em 

instituições governamentais e não governamentais, de forma a contribuir para a transformação 

e o desenvolvimento do país (NEAD/UFSJ, 2019). 

Todas as instituições de ensino superior que fazem parte do sistema da Universidade 

Aberta do Brasil podem participar dos editais de adesão dos programas, contribuindo para a 

consolidação da oferta do programa em todo o território nacional (PNAP, 2019). 

Desta forma, o curso de Administração Pública é desenvolvido por meio da parceria 

entre a Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), por intermédio do Núcleo de Educação a Distância – NEAD/UFSJ. Sua criação de 

baseia no atendimento uma de demanda por gestores públicos com capacidade de visão crítica 

das ações administrativas e das políticas desenvolvidas, para auxiliar na gestão das três 

esferas governamentais. Este curso conta atualmente com a participação de onze polos de 

apoio presencial. 

É necessário esclarecer que o curso iniciou em 2010, por meio da Resolução nº 028, de 

10 de agosto de 2009, com a oferta inicial total de 300 vagas que foram distribuídas de forma 
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igualitária em 06 polos de apoio presencial localizados nos estados de Minas Gerais e São 

Paulo, sendo eles: São João del-Rei, Sete Lagoas, Itamonte em Minas Gerais e Franca, 

Serrana e Votorantim no estado de São Paulo, conforme apresentado no gráfico 01 abaixo: 

Gráfico 01: Distribuição de vagas na primeira oferta do curso de Administração Pública pela UFSJ 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Os critérios de seleção de pólos e número de vagas oferecidas foram definidos pelo 

projeto pedagógico do curso e o aprovado no edital de adesão ao PNAP, que após aprovação 

foi assinado entre a UFSJ e o PNAP. 

Assim, segundo este edital, as universidades devem ofertar independentemente do 

número de pólos, no mínimo cento e vinte e cinco vagas para o bacharelado e o mínimo de 

cento e cinquenta vagas para os cursos de pós-graduação contemplados pelo programa. Com 

relação à escolha dos polos, cada universidade teve liberdade para indicar os mesmos, desde 

que justifique a viabilidade destes polos que, por sua vez, serão avaliados em duas dimensões: 

aptidão e anuência. Porém, a CAPES poderia vetar a escolha de determinado polo, como 

também de solicitar outra cidade para ser contemplada, o que não ocorreu nas ofertas 

realizadas pela UFSJ. 

O número de vagas, a abertura de polos e a distribuição de vagas são fatores 

condicionantes de uma análise de conjuntura econômica, estrutural e de demanda.  

Desde então, o Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João 

del-Rei já promoveu 07 ofertas regulares do curso de Administração Pública, nos anos e com 

a quantidade de vagas apresentadas no gráfico 01 abaixo: 

Gráfico 01: Vagas ofertadas em todas as ofertas do curso de Administração Pública pela UFSJ 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conforme podemos observar no quadro acima, o curso até o ano de 2012 ofertava 300 

vagas em cada oferta e era de forma continua, a única alteração de ofertas que ocorreu neste 

período foi que a partir do ano de 2013, a CAPES passou a credenciar os polos que 

encontravam-se aptos para o recebimento de novas vagas no sistema UAB e os polos de São 

João del-Rei e Itamonte, ambos localizados no estado de Minas Gerais,e o pólo de Serrana no 

estado de São Paulo, onde já ocorriam ofertas do curso, não encontroavam-se aptos para o 

recebimento de novas turmas, mesmo em ambas localidades apresentando demanda para 

novas ofertas não puderam ser contempladas, desta forma parte das vagas foram remanejadas 

para o polo de Sete Lagoas no estado de Minas Gerais e para o polo de Franca no estado de 

São Paulo, que apresentaram os maiores números de inscritos no processo seletivo daquele 

ano e foi incluído o polo da cidade de Barroso, no estado de Minas Gerais que encontra-se 

localizada geograficamente próxima a São João del-Rei com o objetivo de aproveitar a 

demanda que já encontrava-se qualificada na região.  

 

Gráfico 03: Distribuição de vagas na oferta do ano de 2013 do curso de Administração Pública pela UFSJ 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nos anos de 2014 e 2015 a UFSJ não realizou ofertas do curso, uma vez que o sistema 

de aprovação de novas ofertas passou a ser realizado de forma de lançamento de editais 

esporádicos realizados pela CAPES, e não houve oferta do mesmo no período.  

No ano de 2016 apresentou-se novo edital e desta forma a UFSJ apresenta proposta de 

nova oferta do curso, inclusive foram alterados os polo ofertados, para atender a todos os 

polos que o NEAD/UFSJ oferece cursos e com isso apresentar maiores resultados de 

expansão da área de atuação e consecutivamente levar uma educação pública, gratuita e de 

qualidade na modalidade a distância para outras regiões que apresentavam demanda.  

Desta forma para a oferta do ano de 2016, o Núcleo de Educação da Distância da 

Universidade Federal de São João del-Rei – NEAD/UFSJ, iniciou uma consulta de demanda 

dentre os polos que já ofertavam algum curso para verificarem se os mesmos tinham interesse 

em oferecer o curso de Administração Pública em sua localidade, tal consulta levou em 

consideração quais polos encontravam-se aptos juntos a CAPES e qual tinha a demanda 

qualificada para a UFSJ, uma vez que para ingresso nos cursos superiores ofertados pela 

instituição os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

em uma das três últimas edições do exame, para este ano em questão os candidatos deveriam 
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ter sido aprovados no ENEM com nota mínima de 300 pontos e não terem zerado a redação 

em pelo menos uma das edições dos anos de 2014, 2015 ou 2016. 

Sendo assim, foram selecionados junto a demanda apresentada os seguintes polos: São 

João da Ponte, Sete Lagoas, Andrelândia, Carandaí no estado de Minas Gerais e os polos de 

Votorantim e Fraca no estado de São Paulo, com o quantitativo de vagas apresentado no 

gráfico 04 abaixo:   

 

Gráfico 04: Distribuição de vagas na oferta do ano de 2016 do curso de Administração Pública pela UFSJ, 

com a inclusão de novos polos 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Desta forma podemos verificar que nesta oferta o curso contou pela primeira vez com 

mais vagas destinadas para polos localizados no estado de Minas Gerais, uma vez que a 

demanda apresentada na consulta realizada evidenciou uma maior possibilidade de 

preenchimento das vagas oferecidas em sua totalidade.  

Para o ano de 2017, devido a uma possibilidade apresentada pelo edital da CAPES, foi 

possível pela primeira vez desde o inicio da oferta do curso pela UFSJ de oferecimento de 

duas ofertas dentro do mesmo ano, para tal também foi realizado um estudo de quais polos 

seriam contemplados com a oferta de vagas, principalmente levando em consideração a 

demanda qualificada já apresentada anteriormente para preenchimento de vagas. Graças a 

uma articulação com a CAPES a partir desta oferta, a UFSJ obteve um aumento de 10% no 

numero de vagas ofertadas, passando a ofertar 330 vagas para o curso de Administração 

Pública. 

Sendo assim para a oferta de 2017.1 foram selecionados os polos: Andrelândia, 

Carandaí, Nova Serrana e São João del-Rei no estado de Minas Gerais e nos polos de 

Barretos, Franca e, Matão no estado de São Paulo, destacamos aqui a oferta pela primeira vez 

nos polos de Nova Serrana, Barretos e Matão, as vagas foram distribuídas conforme gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 05: Distribuição de vagas na oferta do ano de 2017.1 do curso de Administração Pública pela 

UFSJ, com a inclusão de novos polos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos destacar que nesta oferta realizada em 2017.1, pela primeira vez deste o 

inicio do curso alguns polos não apresentaram demanda qualificada para ingresso no curso, e 

algumas vagas disponibilizadas no processo seletivo ficaram sem ser preenchidas, acredita-se 

que tal evento ocorreu devido ao perfil do candidatado para o curso de Administração Publica, 

que conforme pesquisas já apresentadas em sua maioria são pessoas que não se encontram 

mais em idade escolar e muitas das vezes não realizam o ENEM. 

Desta forma para a oferta de 2017.2, optou-se por realizar processo seletivo somente 

para os polos que apresentaram demanda na oferta anterior que foram: Andrelândia,  

Carandaí, São João del-Rei e Sete Lagoas em Minas Gerais e Franca, Votorantim e Serrana, 

em São Paulo, apesar do Estado de Minas Gerais apresentar mais polos do que o de São 

Paulo, podemos observar pela distribuição do numero de vagas apresentadas no quadro 

abaixo, que foram divididas praticamente de forma igual para ambos os estados  

 

Gráfico 06: Distribuição de vagas na oferta do ano de 2017.1 do curso de Administração Pública pela 

UFSJ, com a inclusão de novos polos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em relação as ofertas realizadas no ano de 2017, podemos destacar que além de 

apresentar um aumento de 10% nas vagas, foram ofertadas pela primeira vez vagas do curso 

de Administração Pública que representam um aumento real de 22% no número de polos 

contemplados pela UFSJ. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada foi realizada com o objetivo analisar a evolução e 

principalmente a distribuição das vagas oferecidas pelo Núcleo de Educação a Distância da 

Universidade Federal de São João del-Rei – NEAD/UFSJ do curso de Administração Pública 

na modalidade a distância, para uma reflexão a respeito dos polos e destinação das vagas. 

A literatura especializada contribuiu com muitos dados a respeito da contextualização 

da Educação a Distância no Brasil, sempre levando em conta a sua importância para a 

formação de bons profissionais por meio de uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

Destaca-se ser uma política fundamental para a expansão o ensino no país. 

Os dados coletados foram referentes às ofertas realizadas no período de 2010 a 2018, 

bem como os polos que foram contemplados para oferecimento. Desta forma podemos 

verificar que no período analisado o curso apresentou um aumento de 10% em seu número 

total de vagas oferecidas, o que deve-se destacar que existe atualmente uma carência de 

cursos de Administração Pública no país, principalmente se tratando de cursos gratuitos, por 

esse motivo foi criado e implantado o projeto PNAP, que encontra-se destacado nesta 

pesquisa, que possibilitou o oferecimento deste curso pela Universidade. 

Em se tratando de número de polos atendidos apresentamos neste trabalho que a 

Universidade no período analisado obteve um aumento de 83% passando de 06 polos 

ofertados inicialmente para 11, contribuindo assim com o objetivo da educação a distância, 

que é de levar educação para todos, a universidade partindo deste principio oferece o curso 

desde a o curso na cidade onde a Universidade encontra-se instalada até polos com mais de 

1000 quilômetros de distância e mesmo assim realiza encontros regulares com todos os alunos 

por acreditar que o curso deve ser apenas ofertado na modalidade a distância, mas não 

distante dos seus alunos. 

Apresentamos também que foi necessário o ajuste de vagas em determinado momento 

para as ofertas realizadas nos polos, uma vez que alguns não apresentaram demanda suficiente 

para uma nova oferta, pois as vagas oferecidas não foram preenchidas, podemos afirmar que 

tal movimentação realizada para a troca de vagas é um processo normal dentro do sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, uma vez que é norteada, por meio de edital a alteração 

de polos e de números de vagas sempre objetivando levar a educação a distância para todas as 

localidades. 

Objetivando-se assim a incessante procura pelo aperfeiçoamento acadêmico, pesquisa 

documental, espera-se que a partir deste trabalho, as pessoas envolvidas na oferta de novos 

cursos, possam analisar os resultados obtidos e promover uma auto-avaliação em relação ao 

quantitativo de vagas a serem oferecidas e a localização dos polos, de acordo com uma 

demanda qualificada e específica para sua Instituição ofertante. 

Como limitação, este estudo descreve a realidade a partir de dados obtidos junto a 

coordenação do curso. Assim, alguns aspectos importantes podem ter sido omissos, limitando 

o trabalho. De qualquer forma, esse trabalho não é o ponto final deste estudo, e sim o ponto de 

partida para pesquisas futuras que devem surgir a partir deste. 
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RESUMO 

 

O relatório acadêmico dos cursos EAD é elaborado na perspectiva de reorientar, qualificar e obter 

indicadores de desempenho que evidenciem a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Esta 

abordagem visa subsidiar a coordenação do curso, não somente para reorientar o trabalho docente, mas 

também na perspectiva de colaborar para a permanência do maior número de alunos até o fim do 

processo de aprendizagem. É exatamente nesta perspectiva que se constituem os relatórios acadêmicos 

pois, a partir deles é possível ter uma visão geral do desenvolvimento dos cursos, onde estão seus pontos 

fortes e fracos e quais estratégias tomar para facilitar o processo de aprendizagem. A expectativa é que 

ele provoque reflexão dos atores envolvidos e que venha enriquecer ainda mais a proposta pedagógica. 

Palavras-chave: Relatório Acadêmico. Educação a Distância. Processo Pedagógico.  

 

 

ABSTRACT.   

The academic report of distance learning courses is prepared from the perspective of reorienting, 

qualifying and obtaining performance indicators that highlight the quality of the teaching-learning 

process. This approach aims to subsidize the coordination of the course, not only to reorient the 

teaching work, but also in order to contribute to the permanence of the largest number of students 

until the end of the learning process. It is exactly in this perspective that academic reports are 

constituted because from them it is possible to have an overview of course development, where 

are their strengths and weaknesses and what strategies to take to facilitate the learning process. 

The expectation is that it provokes reflection of the actors involved and will further enrich the 

pedagogical proposal. 

Keywords: Academic report. Distance education. Pedagogical process.  
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1. INTRODUÇÃO  

A partir de estudos gerenciais desenvolvidos na Escola Nacional de Saúde Pública 

Sérgio Arouca (ENSP) que é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), vinculada ao Ministério da Saúde, acerca das ofertas de cursos de pós-graduação 

lato sensu e qualificação profissional (LSQP) foi observada a necessidade da consolidação das 

informações referentes às ofertas dos cursos na modalidade EAD por meio de um relatório 

acadêmico, com objetivo de subsidiar os coordenadores dos cursos com informações relevantes 

no sentido de contribuir com a avaliação da relação entre o planejamento e a execução do 

processo educativo, numa abordagem quantitativa e qualitativa, no que se refere ao desempenho 

acadêmico obtido por alunos e docentes. 

A EAD/ENSP trabalha na perspectiva de Educação como uma prática social construída 

entre os sujeitos: 

“A Educação a Distância da ENSP/FIOCRUZ é uma iniciativa estratégica de 

formação e qualificação de profissionais que atuam na saúde e áreas afins. Em seu 

histórico de criação, desde 1998, a EAD/ENSP visa a construção e consolidação do 

SUS por meio da modalidade a distância. Busca a ampliação do acesso a uma 

educação de qualidade integrada aos processos de trabalho e conta com uma equipe 

multidisciplinar de profissionais com expertise em diversas áreas de atuação.” 

Conteúdo disponível no Portal EAD/ENSP 

Os cursos ofertados pela ENSP são autorizados em conformidade com o “Regulamento 

dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de Qualificação Profissional em Saúde” da Escola 

e ofertados pelos departamentos da ENSP em parceria com as instituições demandantes que em 

sua grande maioria são vinculadas ao Ministério da Saúde. 

O relatório acadêmico do curso apresenta os resultados do desempenho acadêmico dos 

estudantes e tutores, perfil dos egressos, bem como informações do início ao fim das ofertas. 

Ele está organizado cronologicamente a partir do processo seletivo dos estudantes e docentes 

vinculados aos cursos, situação acadêmica final dos alunos, análise do desenvolvimento do 

curso, quantitativo de evasão com motivos de desistência, perfis dos evadidos e aprovados e a 

análise das avaliações respondidas por tutores e alunos. 

O objetivo principal deste estudo é investigar como a consolidação e a análise dos 

resultados disponibilizados nos relatórios acadêmicos dos cursos podem contribuir de forma 

relevante para subsidiar o trabalho dos coordenadores dos cursos EAD, tanto no que se refere 

ao acompanhamento pedagógico realizado ao longo do curso, quanto ao realinhamento das 

estratégias visando novas ofertas de cursos na modalidade EAD. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Os cursos na modalidade EAD/ENSP, na sua grande maioria, têm em suas bases 

fundamentais, como ponto de partida, os significados e as práticas vivenciadas pelos estudantes 

nos processos de trabalho em que atuam. O respeito e o resgate de seus saberes prévios, a 

indispensável relação entre teoria e prática, o desenvolvimento da autonomia, da crítica e da 

criatividade constituem-se no eixo central da proposta pedagógica. A avaliação dos cursos é 

entendida como um processo solidário ao processo de formação do aluno, numa perspectiva 

formativa. (Caderno do Aluno – CnaR Parte II, p. 29-47) 

O relatório acadêmico, que ora se constitui como o objeto de estudo pode ser 

compreendido como relato de experiência que se utiliza da pesquisa empírica pois, como 

esclarece Demo, esta categoria de pesquisa: 

Caracteriza-se   pela   experimentação   da   realidade, lançando mão de todas 

as técnicas de coleta, mensuração e manipulação de dados e fatos. Participa da visão, 

segundo a qual a demarcação científica passa pelo teste da realidade empírica 

observável. Privilegia processos de quantificação e de mensuração, o que acarretaria 

não somente o traço de uma proposta testada, mas igualmente a capacidade de ser 

mais útil, porque operacionalmente traduzida. (DEMO, 1982, p.21) 

 Este tipo de relatório foi elaborado pela primeira vez em 2009 para os cursos ofertados 

em parceria com a Universidade Aberta do Brasil - UAB. A ENSP participa da UAB que é 

vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, A UAB 

é um programa articulador entre governo federal e entes federativos que apoia instituições 

públicas de ensino superior a oferecerem cursos de nível superior e de pós-graduação por meio 

do uso da modalidade de educação a distância. (Informações extraídas do Portal MEC). 

Naquele primeiro momento o relatório se restringia aos dados quantitativos referentes 

aos status dos alunos matriculados, evadidos e aprovados nas ofertas de cursos. No decorrer do 

tempo o relatório veio sendo aperfeiçoado e acrescido de outras informações ampliando o seu 

escopo, porém, desde o início manteve o mesmo objetivo, ou seja, subsidiar os coordenadores 

de cursos inclusive com informações úteis à prestação de contas junto aos demandantes dos 

cursos. 

É exatamente nesta perspectiva que se constituem os relatórios acadêmicos, pois a partir 

deles é possível ter uma visão geral do desenvolvimento dos cursos, onde estão seus pontos 

fortes e fracos e quais as estratégias que se deverá tomar para facilitar o processo de 

aprendizagem. A expectativa é que o relatório acadêmico provoque a reflexão dos atores 

envolvidos no processo e que venha enriquecer ainda mais a proposta pedagógica do curso. 

2.1 O Relatório Acadêmico no processo pedagógico  

A elaboração do relatório acadêmico se dá ao final da oferta dos cursos EAD e sua 

composição contempla informações dos relatórios parciais que são encaminhados aos 

coordenadores no decorrer dos cursos na perspectiva de reorientar, qualificar o processo e obter 

indicadores de desempenho que evidenciem a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Os 

relatórios parciais são previstos no calendário escolar do curso como forma de 

acompanhamento acadêmico pedagógico; sendo que, dependendo do nível do curso e carga 

horária, poderão ser realizados até dois relatórios parciais intermediários em cada curso 

ofertado. 
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Esta abordagem visa subsidiar a coordenação do curso, não somente para reorientar o 

trabalho da tutoria, mas também na perspectiva de garantir a permanência do maior número de 

alunos até completar o seu processo de aprendizagem. O relatório acadêmico é um instrumento 

que tem muitos elementos que podem possibilitar um diagnóstico periódico capaz de colaborar 

para a tomada de decisão visando melhorias nos processos educacionais, Luckesi considera 

que:  

“[...]   não   é   possível   uma decisão sem um diagnóstico, assim como não é possível 

um diagnóstico, sem uma consequente decisão”. Ou seja, o ato de diagnosticar permite 

conhecer por meio de dados, o objetivo da investigação, e a qualificação desses dados 

leva a uma intervenção. Por exemplo, em uma consulta médica, concluído o 

diagnóstico, ocorre a interferência com a prescrição da medicação. (LUCKESI 2003, 

p. 34)   

Neste sentido torna-se fundamental a utilização do relatório acadêmico como uma 

ferramenta de retroalimentação do processo pedagógico, pois o seu propósito é colaborar para 

proporcionar um caminhar seguro ao longo do curso.  

Os dados consolidados que geram o relatório acadêmico são extraídos do sistema de 

gestão acadêmica – Símios. Abaixo apresentamos a figura 1 com modelo de relatório 

consolidado disponibilizado pelo Símios 
 

 

Figura 1 – Relatório Consolidado. 

 
Fonte: Sistema de Gestão Acadêmica - Símios 

 

Para a elaboração do relatório acadêmico, uma grande quantidade de dados é 

consolidada e inicialmente analisada para fomentar o processo reflexivo da coordenação do 

curso sobre a sua atuação ao longo do curso. 

Conforme mencionado anteriormente, a construção do relatório apresenta os registros 

deste o processo seletivo até a fase de prestação de contas dos cursos EAD/ENSP. A experiência 

acumulada ao longo de vários anos nos leva a acreditar que as informações registradas no 

relatório são relevantes para qualificar o processo educativo, como por exemplo: se o perfil do 

aluno que se espera formar não for muito bem delineado no edital de seleção de alunos, o 

processo seletivo ficará prejudicado no momento da seleção dos estudantes aptos a ocuparem 
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as vagas disponíveis pelo demandante do curso. O mesmo podemos dizer sobre o processo 

seletivo de docentes que atuarão como tutores no curso, o perfil do docente é fundamental para 

o sucesso da proposta pedagógica. Para cada curso há dois processos seletivos específicos. No 

relatório é apresentado o perfil deste docente quanto a localização geográfica e titulação dos 

tutores. 

 

2.2 A Estruturação do Relatório Acadêmico 

Este trabalho não tem a pretensão de esmiuçar todos os itens disponibilizados no 

relatório. A abordagem aqui proposta é somente apresentar sua organização através das 

informações descritas nos itens acima e esclarecer que cada item é apresentado e analisados no 

relatório a luz da proposta pedagógica adotada pelo coordenador do curso que é construída em 

consonância com o projeto político praticado na coordenação de ensino e desenvolvimento 

educacional e EAD desta escola. 

 

O relatório acadêmico é estruturado em itens descritos no sumário conforme a seguir: 

 

1. APRESENTAÇÃO 

2. CORPO DOCENTE 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1 Edital para Seleção de Tutores 

3.2 Editais para Seleção de Alunos 

4. SITUAÇÃO ACADÊMICA FINAL DOS ALUNOS 

4.1 Análise do desenvolvimento da oferta 

5. QUANTITATIVO DE EVASÃO 

5.1 Motivos de desistência dos alunos na oferta 

5.2 Perfil dos Evadidos 

6. QUANTITATIVO DOS ALUNOS APROVADOS 

6.1 Perfil dos Estudantes Aprovados 

7. CONSOLIDADOS DAS OFERTAS DO CURSO 

8. ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES RESPONDIDAS PELOS TUTORES E ALUNOS DA OFERTA 

9. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. APRESENTAÇÃO – refere-se ao texto que informa nome do curso, identifica a oferta e o 

propósito do relatório, quem atuou como parceiro e demandante, além das bases 

pedagógicas e estruturação do curso. 

 

2. CORPO DOCENTE – Apresenta informações sobre todos os docentes envolvidos na 

proposta pedagógicas partindo de sua concepção, execução até a avaliação da mesma. 
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3. PROCESSO SELETIVO – informa as etapas, datas e resultados dos processos de seleção 

de tutores e alunos e disponibiliza o link dos editais referentes a oferta do curso 

 

4. SITUAÇÃO ACADÊMICA FINAL DOS ALUNOS – apresenta os resultados do 

desempenho acadêmico dos estudantes por turma/tutor e orientador de aprendizagem. 

Informa e analisa o quantitativo e percentuais dos status dos alunos na oferta. 

 

5. QUANTITATIVO DE EVASÃO – apresenta os registros de evasão e os motivos de 

desistência informados pelos estudantes, assim como o perfil dos evadidos: gênero, faixa 

etária, região/estado de origem, natureza da instituição à qual estão vinculados, instituição, 

função que desempenham, profissão e grau de escolaridade.   

 

6. QUANTITATIVO DOS ALUNOS APROVADOS – apresenta informações referentes aos 

estudantes egressos que concluíram o curso com aprovação, descrição e análise do perfil 

dos formados: gênero, região de origem e percentual de formados por estado, faixa etária, 

natureza e instituição a qual estão vinculados, profissão e função que desempenham e grau 

de escolaridade. 

 

7. CONDOLIDADO DAS OFERTAS – apresenta informações comparativas entre as ofertas 

do curso em relação aos quantitativos de vagas ofertadas, candidatos inscritos e 

selecionados. Também compara os registros dos status dos estudantes entre as ofertas 

realizando uma análise inicial dos resultados obtidos pelo curso e sinalizando o panorama 

histórico percebido ao longo das ofertas. Este item aplica-se somente aos cursos que foram 

reofertados pelo menos uma vez. 

 

8. ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES RESPONDIDAS PELOS TUTORES E ALUNOS DA 

OFERTA – apresenta alguns destaques extraídos do instrumento de avaliação online 

utilizado para avaliação da oferta. Em geral destacamos as questões onde os participantes 

possam opinar livremente sobre sua percepção acerca do curso. São utilizadas questões que 

abordam aspectos gerais aplicáveis a todos os cursos. 

 

9. INFORMAÇÕES GERAIS – apresenta informações sobre o processo de finalização da 

oferta, trâmites de certificação e orienta sobre os canais de comunicação a serem utilizados 

pelos estudantes para esclarecimento de dúvidas. 

 

2.3 Análise dos registros dos resultados alcançados no relatório acadêmico 

Dentre as diversas práticas avaliativas que podem ser utilizadas nos cursos a distância é 

possível observar que a resistência e a ansiedade provocadas pelo ato de avaliar é presente 

independentemente da diversidade de visões e conceitos.  

Segundo Hoffmann, não é raro encontrarmos denúncias sobre o controle, o autoritarismo, 

as relações de poder e a visão capitalista-liberal inerente à prática avaliativa dos professores: 
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“.... apresentam-se algumas caricaturas de professores empunhando palmatórias, 

fazendo ajoelhar no milho, gargalhando em cima de reprovação dos alunos. 

Contrariamente a tais caricaturas, o que percebo na maioria é uma grande ansiedade 

ao exercer essa prática. Da Pré-escola à Universidade muitos educadores revelam-se 

insatisfeitos com os rumos da avaliação. Não acredito em tais caricaturas. Ao recriá-

las constantemente, atemorizam-se alguns professores quanto ao relato do seu próprio 

cotidiano”. (HOFFMANN, 2003, P. 142)   

 

 

Embora sejam múltiplas as possibilidades de propostas pedagógicas, a questão da 

avaliação é inerente à pratica docente em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Por conta disso, cada vez mais, torna-se necessário a criação de instrumentos que 

colaborem no processo avaliativo no sentido de ampliar os elementos que compõem avaliação 

numa perspectiva dialógica e somativa. Nessa abordagem todos os elementos analisados são 

importantes e tem potencial para colaborar na avaliação do processo pedagógico.     

Como dito inicialmente, o relatório acadêmico foi criado a partir dessa percepção da 

necessidade de um instrumento de acompanhamento que fosse capaz de colaborar no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das ofertas dos cursos na modalidade EAD. 

Particularmente, cabe ressaltar que este instrumento de gestão e acompanhamento 

pedagógico dos cursos já está em uso há uma década e vem sendo aperfeiçoado gradativamente, 

na medida em que os coordenadores apresentam suas demandas para possibilitar a implantação 

de melhorias no instrumento para que se tornem cada vez mais úteis ao trabalho de coordenação 

dos cursos. 

Podemos apontar que um dos principias avanços implementados neste instrumento foi 

o processo de validação de informações com as áreas pedagógicas integrantes da Coordenação 

de Desenvolvimento Educacional e EAD - CDEAD/ENSP. Este processo se dá através da 

realização de uma revisão das informações disponibilizadas no relatório acadêmico antes do 

encaminhamento da versão final ao coordenador do curso. Além de garantir que as informações 

estejam corretas, a revisão permite um processo de corresponsabilização entre todos os 

participantes do processo pedagógico.   

Recentemente, foi realizada uma breve investigação utilizando o formato de enquete 

online e direcionando para todos os coordenadores que participaram de ofertas de cursos entre 

2017 e 2019 na Instituição, com o objetivo de levantar a opinião dos mesmos sobre o relatório 

acadêmico e sua utilização como instrumento de acompanhamento e avaliação de cursos. 

Foi enviada a enquete com duas questões para 24 coordenadores que preencheram os 

requisitos adotados para participar da investigação. O instrumento elaborado foi composto por 

uma questão fechada e outra aberta para motivar a participação dos coordenadores de maneira 

rápida e objetiva levando em conta não necessitar de muito tempo para respondê-las. 

Foi utilizado o aplicativo Google forms1 para possibilitar o envio de um link de acesso 

para participação dos coordenadores na pesquisa. O prazo de participação estabelecido foi de 

23 dias corridos. Apresentamos a seguir as questões elaboradas e o resultado da participação 

dos respondentes: 

                                                 
1 O Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Que permite é elaborar diferentes tipos de perguntas, 

tais como respostas curtas, parágrafos, seleção múltipla, caixas de verificação, escala linear, dentre outras.  
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 2.3.1 Pesquisa sobre a percepção e utilização do relatório acadêmico 

No cabeçalho da enquete enviada aos coordenadores de curso informamos o texto 

abaixo para orientá-lo quanto a que tipo de relatório se referiam as questões. Também incluímos 

a capa do relatório que é padronizada para todos os cursos no sentido de ajudar a identificação 

do instrumento a ser avaliado. 

“Este relatório é encaminhado ao e-mail do coordenador dos cursos EAD/ENSP 

sempre ao final dos cursos para subsidiá-lo com informações pertinentes aos resultados 

obtidos na oferta” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre o Relatório Acadêmico “elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". 

 

Dos 24 coordenadores que receberam o link para responder a pesquisa, 9 coordenadores 

aceitaram participar e contribuir com a investigação. 

Entre os participantes obtivemos o seguinte resultado: 

Quanto a pergunta nº1: 

Como você classificaria a utilização das informações disponibilizadas no relatório 

acadêmico?  

Numa escala de 1 a 10 obtivemos 22,2% atribuindo nota 8; 22,2% atribuindo nota 9 e 55,6% 

atribuindo nota 10. Podemos afirmar que os participantes classificaram o relatório de bom a 

ótimo considerando as notas da escala de 1 a 10 pontos.  
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Gráfico 1 – Classificação da Utilização do Relatório Acadêmico 

 

Fonte: Pesquisa sobre o Relatório Acadêmico “elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". 

 

Quanto a pergunta nº2: 

Qual a sua percepção sobre a utilização do relatório acadêmico com vistas à adequação dos 

processos e implementação de melhorias nas novas ofertas de curso EAD/ENSP obtivemos 

as respostas: 

 

Respondente 1: “ o relatório tem sido estratégico para o acompanhamento do curso”; 

Respondente 2: “Permite um panorama geral do desempenho do curso no tocante ao número 

de alunos que iniciaram e se formaram. Além disso traz uma boa síntese sobre o perfil dos 

alunos”; 

Respondente 3: “Adequada para conhecimento do andamento do curso”; 

Respondente 4: “através da análise dos dados apresentados no relatório é possível traçar 

novos rumos e diagnosticar as correções que se fazem necessárias”; 

Respondente 5: “É importante como registro e prestação de contas”; 

Respondente 6: “O Relatório final da oferta de cursos é extremamente útil para a consolidação 

de informações tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Também ajuda na 

sistematização de informações para os relatórios técnicos e financeiros. É crucial a 

socialização desses relatórios com os coordenadores dos cursos em tempo hábil”.  

Respondente 7: “Fundamental. O relatório traz dados objetivos sobre o curso, e apesar de 

sucinto levanta questões pertinentes, numa análise comparativa com outras ofertas do curso e 

com outros cursos de mesmo nível. Ajuda a pensar o que pode ser melhorado. Ajuda muito”; 

22%

22%
56%

8 pontos

9 pontos

10 pontos
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Respondente 8: “a utilização do relatório auxiliou e ainda auxilia muito a busca de todo tipo 

de informação acerca do curso - tanto as solicitações de ex-alunos como dos docentes - que 

nos procuram”; 

Respondente 9: “Sugerimos incorporar uma análise qualitativa dos motivos de desistência”. 

 

2.3.2 Análise das respostas dos coordenadores sobre a percepção e utilização do relatório 

acadêmico  

Observamos que na questão sobre a classificação do relatório acadêmico todos os 

respondentes consideram que este é uma ferramenta que disponibiliza informações muito úteis 

sobre o curso, sendo que a maior parte dos coordenadores classificou com nota 10 ao conteúdo 

do relatório. O que nos permite perceber que este relatório está cumprindo seu objetivo principal 

de subsidiar o coordenador do curso.    

Ao realizar a categorização das falas dos coordenadores sobre o relatório acadêmico, 

observamos que na percepção dos coordenadores o relatório acadêmico é uma ferramenta 

estratégica pois realizada a síntese do perfil dos alunos e possibilita o conhecimento do 

andamento do curso, fato este que permite traçar novos rumos e diagnosticar as correções 

necessárias por meio da consolidação de informações e da análise comparativa entre ofertas. 

Desta forma é possível realizar a análise sobre os motivos de desistência dos alunos e a 

implantação de melhorias nas futuras ofertas do curso. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, o relatório acadêmico, vem tomando um olhar mais qualitativo e suas 

informações estão sendo ampliadas no que se referem àa avaliação dos alunos e dos tutores que 

participam dos cursos na modalidade EAD. Com esse novo olhar inserido no relatório podemos 

afirmar que ele vem se constituindo numa potente ferramenta para gestão do ensino, com 

capacidade de colaborar com a elaboração e aperfeiçoamento de diversos projetos educacionais 

na ENSP/Fiocruz.  

Podemos citar como um exemplo de melhorias no relatório a inserção dos títulos dos 

trabalhos de conclusão de curso que foram desenvolvidos por todos os alunos dos cursos em 

nível de especialização, possibilitando uma avaliação dos temas abordados nos cursos e que 

tem potencial para intervenção pratica nos serviços de saúde, o que podemos considerar um 

retorno do investimento acadêmico destinado aos profissionais egressos dos cursos 

EAD/ENSP/FIOCRUZ. 

Toda a energia empregada na elaboração do relatório tem por horizonte a melhoria 

contínua que pode ser adquirida no processo. No exercício da prática pedagógica que se realiza 

a cada oferta de curso, de forma que os participantes possam se sentir mais fortalecidos para 

continuar a caminhada, como diz Luckesi:  

[...] a avaliação deveria ser um momento de fôlego na escalada, para em seguida 

ocorrer a retomada da marcha de forma mais adequada e nunca num ponto definitivo 

de chegada, especialmente quando o objeto da ação avaliativa é dinâmico como no 

caso da aprendizagem. (LUCKESI, 1986, p.49). 
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Entendemos que podemos melhorar ainda mais a potencialidade do relatório acadêmico 

pois quanto mais for aprofundada a análise qualitativa das ofertas de curso mais teremos 

condições de alcançar melhorias significantes nas futuras ofertas de curso e corrigir os desvios 

que podem ter contribuído, em alguma medida, para a desistência de alunos na oferta.      

Salientamos que as informações quantitativas e qualitativas da trajetória dos docentes e 

estudantes constantes no relatório acadêmico podem contribuir para avaliar, entre outros 

aspectos, a estratégia de implantação adotada, a formação e atuação dos tutores, a sistemática 

de acompanhamento acadêmico-pedagógico com vistas à adequação dos processos e 

implementação de melhorias nas novas ofertas de curso. 

No entanto, sabemos que muito ainda há que se avançar para consolidação de uma 

avaliação mais orgânica e efetiva dos processos pedagógicos nos quais estamos inseridos, como 

nos aponta Hoffmann em sua análise sobre o resinificado da avaliação na escola, pois o sentido 

da avaliação presente na escola é muito diferente do sentido de avaliação dos nossos atos diários 

pertinentes a vida de modo geral. 

 
Para educadores e educandos, para a sociedade, a avaliação na escola é uma 

obrigação: penosa, um mal necessário. No entanto, se falarmos em avaliação dos 

nossos atos diários, da nossa situação financeira, isso significa refletir para mudar; 

para tentar melhorar nossas vidas. Fazemos isso todo o dia, todo o tempo, sem 

programações ou registros formais sobre nossos descaminhos até então. Tentamos 

várias vezes e amadurecemos a partir de algumas tentativas frustradas. Ora, se tal é o 

sentido da avaliação na vida, esse não é o sentido da avaliação na escola. 

(HOFFMANN, 2003, P. 147)   

 

Acreditamos que é nessa abordagem que precisamos investir e considerar a utilização 

de ferramentas de gestão aos moldes do relatório acadêmico, objeto deste estudo. Não se trata 

da criação de mais um instrumento de registro, porém é uma possibilidade, um caminho para 

dialogar, amadurecer e compreender como se dão os processos pedagógicos, baseados nos 

objetivos e resultados alcançados nas ofertas dos cursos, sem deixar de considerar nenhum dos 

atores envolvidos para que possamos estar cada vez mais próximos daquilo que desejamos: uma 

sociedade menos desigual e mais humana.  
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO ALTERNATIVA A 

MOVILIDAD INTERREGIONAL EN CHILE 
 

Maira Rejane Oliveira Pereira (mairajane@gmail.com, UEMANET/UEMA) 

 

RESUMEN. A pesar de los avanzos en los últimos años en materia de educación, Chile presenta 

distintos indicadores educativos que evidencian las desigualdades entre sus regiones, lo que obliga a 

muchos chilenos a desplazarse regularmente por el territorio en busca de oferta educativa. Dicho 

desplazamiento está direccionado a las regiones Metropolitana, Valparaíso y de Bío Bío. Este artículo 

discute la importancia en desarrollar y promover en Chile modalidades educativas de carácter flexible 

como la educación a distancia, de modo a favorecer la democratización de acceso a una educación de 

calidad. Chile del punto de vista de infraestructura posee gran potencial, presentando una de las 

mejores performances en la región en la disponibilidad de internet banda ancha, cabe la movilización 

del gobierno para la creación de normativas que regulen esta modalidad, y acciones que legitimen la 

formación a distancia. 

Palabras claves: Educación a Distancia. Movilidad. Desigualdades. Flexibilidad.  

 

DISTANCE EDUCATION AS AN ALTERNATIVE TO INTERREGIONAL MOBILITY IN 

CHILE. 

ABSTRACT. In spite of the advances seen during latest years in the matter of education. Chile has 

different educational indicators that shows inequalities between its regions, which forces many 

Chileans to move throughout the territory in search of educational offers. This displacement is 

addressed to the Metropolitan, Valparaíso and Bío Bío regions. This article discusses the importance 

of developing and promoting flexible educational modalities, such as distance education, in order to 

favor the democratization of access to quality education. From the infrastructure point of view, Chile 

has great potential. Presenting one of the best performances in the region in the availability of 

broadband internet. It is possible to mobilize the government to create regulations that regulate this 

modality, and actions that legitimize the formation of distance education. 

Keywords: Keywords: Distance Education. Mobility. Inequalities. Flexibility. 
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1. INTRODUÇÃO  

El avanzo de las tecnologías digitales de información y comunicación (TDIC’s), 

hicieran emerger una nueva forma de uso del tiempo y espacio, resultando en cambios 

profundos en la economía, en el mundo del trabajo, en la política, y en la vida particular de las 

personas, es decir, he alterado la organización de la sociedad y consecuentemente de sus 

sistemas educativos. La sociedad del conocimiento se ver más dinámica, interconectada, y 

colorida, en que el virtual y el real ya no son vistos como realidades opuestas, pero que antes 

están entrelazadas, por tan próximas y presentes.  

Ese modo de vivir la realidad es un reto a los sistemas de enseñanza, que son 

presionados a acertaren el paso y formaren individuos que estén preparados para saber actuar 

de forma competente en una sociedad informatizada, de cambios rápidos y constantes, donde 

el acceso a la información y el conocimiento está a solamente un clique de distancia, lo que 

significa incorporar las nuevas tecnologías en su proceso enseñanza aprendizaje y promover 

el desarrollo de individuos critico-reflexivos del conocimiento y del uso de las tecnologías. 

La integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente es una necesidad de 

adaptación de las instituciones educativas a la sociedad de la información, no obstante no 

significa solamente la aplicación de herramientas tecnológicas, pero antes, de procesos que se 

desarrollan con la intención de formar individuos que sepan tratar las nuevas formas de 

aprender, enseñar y producir conocimientos. Esta coyuntura permite la aparición de 

modalidades de enseñanza totalmente virtual y abierta, caracterizada por la flexibilidad, 

autonomía y la colaboración. 

Desde el punto de vista del acceso a la internet Chile presenta desempeño de destaque 

en la región, sin embargo, aunque las instituciones educacionales consideren los beneficios de 

las TDIC a través del uso de plataformas digitales, tecnologías colaborativas, etc. es lento el 

crecimiento de carreras en la modalidad totalmente virtual, y el establecimiento de marcos 

regulatorios claros, que aseguren la calidad de ésta que frecuentemente es apuntada como una 

potente estrategia para la democratización de la enseñanza y la promoción de la equidad al 

contribuir para la reducción de las disparidades en el sistema educativo. 

Es perceptible la evolución de los indicadores educativos en Chile y 

comparativamente a otros países de la región está muy bien colocado, sin embargo, cuando 

relacionado con países de norte no son tan buenos como parecía a primera vista. Un rápido 

análisis interno pone en evidencia las desigualdades de oportunidades educativas entre las 

regiones del país, factor que puede ser apuntado como un motivador de los constantes 

desplazamiento de estudiantes entre las comunas y regiones. Los movimientos están 

direccionados principalmente a las regiones centrales que concentran mayor número de 

universidades y centros educativos especializados y por lo tanto ofrecen mayores 

oportunidades.  

Sin la pretensión de explorar debidamente todos los aspectos que influyen en las 

disparidades regionales, el presente trabajo realiza un comparativo entre la distribución 

desigual de oportunidades educativas entre las regiones y la movilidad estudiantil a partir del 

análisis de indicadores educativos. Es un artículo que propone traer a discusión las 

posibilidades que la educación a distancia presenta para la diversificación del sistema 

educativo en Chile, contribuyendo así para una educación equitativa y de calidad.  

Los datos analizados fueron obtenidos a partir de información disponibles en los 

organismos oficiales: CASEN1, SIES2, INE3. Fueran considerados datos a partir de los años 

 
1 Caracterização Socioeconomica Nacional 
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de 2010, apenas referentes a la enseñanza superior lo que incluye los programas de formación 

ofertados por Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, 

teniendo en vista que la Educación a Distancia mantiene su foco en la educación de adultos.  

Se efectuó análisis descriptivo y correlacional de las variables: cobertura de la 

enseñanza superior, matriculas, número de institución, perfil de alumno, calidad de personal, 

tasa de permanencia, movilidad estudiantil interregional para entonces se identificar el grado 

de disparidad y movilidad estudiantil interregional. En seguida se procedió en la descripción y 

análisis de los datos referentes al crecimiento de la educación a distancia en el país, y los 

límites para la consolidación de esa modalidad de enseñanza aprendizaje. 

2. INDICADORES EDUCACIONALES EN CHILE: disparidades regionales 

El análisis de los indicadores sociales en Chile revela que, a pesar de la mejora de 

estos en los últimos años, aún es persistente la desigualdad social entre las regiones del país 

en diversas áreas como salud, educación, vivienda, etc. Según los datos de Casen 2013, 20,4% 

de los chilenos están en situación de pobreza multidimensional. Se observa que, 10 de las 15 

regiones del país tiene la educación como segunda dimensión que más contribuye para el 

nivel de pobreza, en primer lugar, está el trabajo.  

A seguir se presenta distintos indicadores educativos que evidencian las desigualdades 

y el ritmo diferenciado entre las regiones. La tendencia es la evolución más acentuada entre 

las regiones: Región Metropolitana, Valparaíso, y Bio Bio, que en las regiones más 

extremadas del territorio. Es lo que se verifica a partir del análisis de los indicadores 

matriculas, número de institución, perfil de alumno, cobertura de la educación superior. 

De acuerdo a los datos de SIES para el año 2015, el número total de matrículas fue de 

1.232.791, siendo 1.165.654 en pregrado, 45.375 posgrado, y 21.762 postítulo. El análisis 

histórico de la última década muestra el progreso en ese indicador, sin embargo, no fue 

seguido en todas las zonas del país. Del total de matrículas del año 2015, 72,1% están 

concentradas en tres regiones: Región Metropolitana (RM), BioBio, y Valparaiso, solamente 

la Región Metropolitana absorbe 47,9% de toda las matriculas. Mientras la media nacional es 

de uno alumno para cada 15 habitantes, estas tres regiones presentan respectivamente: 12, 13, 

y 13 alumnos por habitantes; en contraste, la región de Aysén ubicada en el extremo sur del 

país, esa media llega a 1 alumno para cada 49 habitantes mucho por arriba de la media 

nacional.  

Del punto de vista de la distribución de las instituciones de nivel superior (IES), 49,2% 

de las IES están concentradas en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio Bío. (SIES, 2015) 

donde se encuentran universidades que son centro de referencia para la enseñanza y la 

investigación nacional. Una vez que en esas regiones hay mayor concentración de 

instituciones es de esperarse que también ahí esté el mayor número de matrículas. Los datos 

recientes revelan que estas tres regiones concentran 69,4% de las matriculas en 2019 (SIES, 

2019). El coeficiente de correlación entre estas dos variables llega 0.97 (Figura 1). El análisis 

de los números de estas dos variables revela la fuerte disparidad regional existente en el 

acceso a la enseñanza superior. 

 

 

 

 

 
2 Serviço de Informação da Educação Superior 

3 Instituto Nacional de Estatistica 
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Figura 1 - Participación de cada región en matrículas y número de IES 

 
Fuente: SIES, Estadísticas institucionales, 2015 

 

La cobertura educativa por región también llama la atención, variando de una tasa por 

cima de los 46% en las regiones Valparaíso y Metropolitana, a 9,8% en la región de Aysén 

(Tabla 1). Comparando los indicadores: población, número de institución y cobertura 

educativa es posible observar que hay una estricta relación entre ellos. Con las regiones más 

pobladas (Región Metropolitana, Valparaíso, Bío Bío) concentrando mayor número de 

instituciones y a mayor cobertura. Y las regiones menos pobladas son las que presentan 

peores índices de cobertura y de presencia de IES en su territorio (Aysén, Magallanes, Arica y 

Parinaco). La relación población y número de IES puede ser justificada por el nivel de 

competencia en la enseñanza superior en Chile, lo que hace con que las instituciones optan 

por se establecieren en regiones con mayor mercado, y en polos de desarrollo urbano y 

económico que justifiquen la instalación de nuevas sedes. 

Tabla 1: Tasa Neta de Cobertura Regional de Educación Superior. 

REGIÓN Tasa  de Cobertura de 

Educación Superior 

1- Región de Tarapacá 29,2% 

2-Región de Antofagasta 38,1% 

3-Región de Atacama 25,1% 

4-Región de Coquimbo 34,1% 

5-Región de Valparaíso 46,1% 

6-Región de O'Higgins 17,7% 

7-Región del Maule 30,8% 

8-Región del Bío-Bío 44,0% 

9-Región de La Araucanía 33,7% 

10-Región de Los Lagos 28,4% 

11-Región de Aysén 9,8% 

12-Región de Magallanes 32,5% 

13-Región Metropolitana 46,3% 

14-Región de Los Ríos 32,9% 

15-Región de Arica y Parinacota 39,4% 

Fuente: SIES, Panorama de Regional, 2015. 
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Con respecto a la calificación de personal de las instituciones, es decir, de nivel 

académico del personal con jornada completa (JCE), los datos muestran regiones con número 

bastante reducido de doctores y magister (Figura 2). Lo que se repite con los titulados de 

posgrados por regiones, entre los años de 2010 y 2014, no hube grandes cambios regionales, 

lo que se observó fue una tendencia a ampliar la distancia entre las regiones más desarrolladas 

del centro, con una evidente reducción de titulados en posgrado en las otras regiones (Figura 

3). Lo que explica el hechode que más del 50% de los artículos indizados se producen en solo 

tres instituciones: Universidad de Chile, Pontifica Universidad Católica de Chile y 

Universidad de Concepción, universidades ubicadas en la RM y Bío Bío (SIES, 2014). 

 

Figura 2: Composición Académicos JCE, 2015. 

 
Fuente: SIES, 2015. 

Figura 3: Evolución Titulados de Posgrado 2010-2014. 

 
Fuente: SIES, 2015. 
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2.1 Movilidad educativa intra e interrregional  

Frente a lo expuesto, las diferencias de cobertura educativa y del estatus diferenciado 

entre las distintas instituciones del país, puede ser apuntado como factores que contribuyen 

para la movilidad territorial de los estudiantes, intrarregional e interregional.  

Segundo estudio realizado por Pradenas (2008), a nivel nacional 40% de la población 

de 15 años o más que trabaja o estudia tiene que desplazarse a una comuna distinta a de su 

residencia habitual. La movilidad interregional también es alta, con respeto a los egresados de 

la enseñanza media (EM) el destaque es para las regiones de Aysén y O’Higgins, en 2014 las 

tasas llegaban a 61,3%, y 54,1% respectivamente (Figura 4). Correlacionando la tasa de 

egresados de la enseñanza media que migran de sus regiones con la distribución de las IES, se 

verifica una correlación negativa, es posible percibir que las regiones que poseen menor 

número de instituciones son las que presentan mayor tasa de migración, es el caso de las 

regiones Aysén, Libertador Bernardo O´Higgins, Atacama y Los Ríos, caracterizadas por ser 

áreas de repulsión. La región de O’Higgins se encuentra la mayor proporción de egresados de 

enseñanza media que emigra a otra región para continuar su educación (SIES, 2015). 

 
Figura 4 - Tasa de egresados de EM que migran de la región (2014). 

 
Fuente: SIES: Panorama regional, 2015. 

 

Según los datos SIES (2015), las regiones que más recibieron estudiantes de otras 

regiones en 2015 fueron Valparaíso, la Metropolitana, y Bío Bío, (regiones de atracción), 

también aparece aquí la Universidad Austral de Chile que está en la región de Los Ríos, y que 

más de 50% de los estudiantes ingresados en ese año son provenientes de otras regiones del 

país. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso recibió 40% de alumnos viniendo de 

todas las otras regiones de Chile. 
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El desplazamiento de los estudiantes especialmente en dirección a las regiones 

centrales que concentran las universidades más prestigiadas del país, poden ser justificado por 

diferentes motivos, que por ausencia de estudios específicos en el área dificulta su 

determinación. En esa tentativa de conocer el perfil de ese estudiante que migra, Araya-

Castillo (2015) se les agrupó en diferentes categorías: “los buscadores de excelencia” jóvenes 

que salen de sus regiones con el objetivo de estudiar en las universidades con mayor 

reconocimiento y prestigio nacional; “los buscadores de calidad”jóvenes que optan por 

trasladarse a cursar estudios en la ciudad de Santiago, o estudian en universidades públicas de 

reconocimiento a nivel regional; los “buscadores de estudios”, formados por aquellos que por 

no alcanzaren una puntuación elevada en la PSU (Prueba de Selección Universitaria)  o que 

por cuestiones laborales han optado por cursar estudios en modalidad vespertina o estudios en 

régimen concentrado; y, finalmente, los “buscadores de títulos” que presenta similitudes con 

la categoría anterior. 

Grande parte de estos estudiantes son constituidos por profesionales en busca de 

cualificación y que encuentran por delante la dificultad de poca oferta de cursos orientados 

para ese nicho de mercado, es decir, las universidades no ofrecen curso con la flexibilidad de 

horarios que venga a atender ese perfil de estudiante que, por su vez, presenta tendencia a 

crecimiento. Junto a eso, en encuesta Casen (2011) realizada con la población hasta 24 años, 

40% apuntaran está trabajando o en busca de trabajo como principal razón por no asistieren a 

un establecimiento educacional, número bastante razonable que merece consideración. 

3. LA EAD COMO ALTERNATIVA PARA EL ACCESO A ENSEÑANZA 

SUPERIOR EN CHILE: limites e posibilidades  

A pesar de los obstáculos (tecnológicos, de financiamientos, personal capacitado, etc.), 

es patente el crecimiento de esa modalidad de enseñanza y del interese de los gobiernos en 

explorarla como estrategia para minimizar las problemáticas que afecta el sistema educativo 

de sus países. Conforme afirma Garcia et al (2009, p. 20), “la educación a distancia en 

América Latina surge como necesidad imperiosa de solucionar el problema de la educación de 

grandes masas y como respuesta a una educación de calidad salvando las dificultades de 

acceso, así como la formación y la actualización de los profesionales”.  

De hecho, diversos países han implementado políticas públicas que incentivan la 

promoción de la educación a distancia, lo que resultó en la última década en la creación de 

megauniversidades a distancia, proporcionando en un aumento significativo en el número de 

matrículas. Es cierto que la ampliación en las matriculas está directamente relacionada al 

aumento de las instituciones que ofertan carreras en la modalidad a distancia, con especial 

importancia a las universidades multimodales - instituciones de educación presenciales 

tradicionales que pasan a ofrecer programas en educación a distancia y también, combinando 

el presencial y el virtual, factor determinante para la expansión de la educación a distancia en 

la región (Lupion y Rama, 2010). 

Entre los países de la región, Chile presenta una de las mejores performances con 

respecto a la cobertura de banda ancha. Sin embargo, lo que se observa es que el incremento 

de la participación del elemento online en la educación superior en Chile aún es como 

complemento de la formación presencial, e-support.  

Inicialmente el lento avance del e-learning se dio entre las empresas, aun en los años 

90, que utilizaban la red para la capacitación de su personal. El progreso en el sector 

educativo vino por medio de asociaciones con instituciones de otros países, lo que contribuyó 

para la modernización de su aparato tecnológico.  

En 2008 el escenario era una moderada oferta abierta en formato semipresencial en 

ámbitos específicos ligados a la formación continua para adultos.  
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Dicho formato de provisión de contenidos educativos ha sido utilizado en el país, en 

particular en el desarrollo de cursos de corta duración, orientados a capacitación, expansión o 

especialización de conocimientos para adultos que en general se encuentran en el mercado 

laboral, y necesitan actualizar sus calificaciones, es decir, focalizándose en la formación 

continua (Rama y Pardo, 2010). 

En los últimos cinco años las modalidades a distancia y semipresenciales mostraran un 

crecimiento más acelerado. Conforme se ver en las figuras siguiente, entre los años 2010 y 

2014, la modalidad a distancia prácticamente cuadruplicó. Las matriculasen los programas 

semipresenciales se multiplicaron por 4 en ese periodo, y los programas a distancia casi 

triplicaron su matrícula en ese mismo período (Figura 5 y 6). 

Figura 5 - Evolución de los programas a distancia y semipresenciales de 2010 a 2014. 

 
Fuente: SIES, 2014. 

 

Figura 6 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado en educación a distancia y semipresencial. 

 
Fuente SIES, 2014. 

 

A título de ejemplo, la matrícula del primer año de Pregrado en modalidades a 

distancias y combinada representó 5,3% inicialmente no es un número expresivo, pero si 

comparado con los ultimos diez años, hubo un incremento de incrementan en 165,4% en 2018 

(SIES, 2018). 

Ese incremento en la educación a distancia fue impulsado por la importancia creciente 

de la continuidad de estudios, una tendencia en Chile y en el mundo en que los adultos en 

buscan de formación, o profesionales visando su cualificación para un mejor posicionamiento 
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en el mercado, vuelven a las salas de clases particularmente a programas de continuidad de 

estudios, y con la necesidad de compatibilizar las obligaciones laborales y familiares con la 

formación continua buscan modalidades de estudio con flexibilidad de tiempo, espacio y 

ritmo, como la educación semipresencial y a distancia (SIES, 2014). 

Sin embargo, mismo con ese arranque la educación a distancia en el país aún no ha 

ultrapasado 4% de la oferta educativa. A nivel de posgradolas modalidades a distancia y 

semipresencial adquieren una mayor participación alcanzando un 8% del total de titulados, 

mientras que postítulo otorgados el incremento es de 18% (SIES, 2014). 

Segundo Araya-Castillo (2015), de las 60 universidades vigentes en Chile solamente 

14 ofrecen estudios en la modalidad a distancia, en su mayoría postítulo y cursos de corta 

duración. Cabe destacar la iniciativa de la Universidad de Chile con la creación de a 

UAbierta, la plataforma de cursos abiertos y en línea que se auto presenta como cumpliendo 

el compromiso con la educación pública de calidad más allá de sus fronteras y prácticas 

tradicionales. La UVirtual, un consorcio de ocho universidades chilenas de la Red 

Universitaria Nacional (REUNA), que promueve métodos innovadores de enseñanza-

aprendizaje, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Iniciativas 

que contribuyen, sin duda, para la expansión de la educación a distancia.  

Conforme los datos anteriores, es evidente el aumento del interese y el crecimiento, 

lento pero constante, de esa modalidad de enseñanza aprendizaje en el país. No obstante, en 

Chile no existe aún marco legal que regule el mercado de educación a distancia, lo que 

dificulta la ampliación y legitimación de ésta. En ese proceso es primordial la actuación del 

gobierno en crear las condiciones legales y políticas que propicien la consolidación y 

popularización de la enseñanza a distancia como alternativa a los estudiantes en Chile y 

garantizando su calidad.  

La ausencia de reglamento hace con que el crecimiento ocurre de forma marginal, lo 

que pone en cuestionamiento la calidad de esa modalidad educativa. Hay una necesidad 

operante de que haya reglamentación de aspectos como carga horaria y duración de los 

cursos, evaluación, transferencia de estudiantes entre cursos a distancias y presenciales, 

elaboración de materiales, formación continua del personal, bien como un control de calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la infraestructura donde se ofrecen los cursos. 

Actualmente el sistema de acreditación de Chile no contempla directamente los cursos a 

distancia, no habiendo ninguno procedimiento de reconocimiento de estos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por lo dicho, es posible inferir que la mejoría de indicadores sociales y educacionales 

vistos desde una mirada global mascara la realidad en que viven muchos ciudadanos chilenos. 

Con la finalidad de formar una sociedad más justa y democrática debe haber una 

preocupación en construir oportunidades en que todos tengan acceso a educación de calidad 

independiente de su clase social o ubicación geográfica, etc.  

En ese sentido, la Educación a Distancia se presenta como una estrategia que 

disminuye las barreras de acceso al conocimiento y a la formación permanente. Permite 

alcanzar distintos ramos de la población que de otra forma no accederían al sistema formal de 

educación, sea por no disponer de tiempo para frecuentar una sala de clase convencional, o 

por estar ubicadas en áreas remotas, con dificultad de movilidad, etc. De hecho, la educación 

a distancia presenta fuerte componente de inclusión social, presenta grande potencial para 

alcanzar aquellos que no son absorbidos pelo sistema de educación superior, especialmente de 

los quintiles más bajos.  

Sumándose al factor inclusivo de la EaD, se presenta el carácter innovador y de 

alineamiento con la sociedad del conocimiento. Las modalidades de enseñanza totalmente 

virtuales y abiertas ven atender un nuevo perfil de estudiante, en que la flexibilidad, 
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autonomía y la colaboración son elementos que dan la tónica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Levy (1999) ya afirmaba de la necesidad de los sistemas de educación y 

formación en aclimatar los dispositivos y el espíritu de la enseñanza abierta y a distancia a lo 

cotidiano de la educación. Es decir que la EaD pasa a ser un imperativo en la era digital donde 

el saberviaja veloz en las carreteras virtuales de la información.  

No hay lugar a duda de la potencialidad de la educación a distancia en llevar 

educación de calidad de forma masiva. También no se puede negar que contribuye para la 

democratización del acceso a la educación formal y no formal de miles de personas. Además 

de venir atender las necesidades de los sistemas educativos y minimizar los problemas que 

hoy enfrentan, la EaD es una estrategia legítima y sin duda permanente que responde a 

contento a la rápida obsolescencia del conocimiento que genera una demanda constante por 

formación continua, característica significativa de esa era.  

En Chile cada vez mayor número de personas optan por esa modalidad de enseñanza 

que está acorde con el nuevo contexto de la sociedad. Sin embargo, el ritmo del proceso de 

incorporación de la EaD en su sistema educativo es lento, sea del punto de vista de las 

adecuaciones de las instituciones, del incentivo del gobierno, o de la madurez de los usuarios. 

Cabe a las instituciones, sensibles a esa demanda, implementar cursos en los más variados 

niveles que vengan a atender a ese perfil de estudiante - el estudiante que migra en busca de 

oportunidades educativas que no encuentran en su región, o sea, del profesional que desea su 

perfeccionamiento y no disponen del tiempo. La alta tasa de estudiantes que migran de sus 

regiones en busca de oportunidades educativas genera aumento del costo de la educación para 

las familias, mayor inversión de tiempo, etc., lo que podrían ser minimizadas por un plan de 

diversificación de las modalidades educacionales ofrecidas por las instituciones.  

Con el reconocimiento de la educación a distancia es posible que las instituciones de 

enseñanza lleven educación de calidad a áreas más alejadas sin la necesidad de se construir 

una macro infraestructura como la que ocurre cuando hay abertura de nuevos campi. Lo que 

necesitaría solamente la instalación de polos de atendimiento a los estudiantes, eso reduciría 

los costos a ser repasados a los usuarios.  

Por lo tanto, el papel del gobierno es generar un marco regulatorio consistente que 

contribuya para elevar el estatus de la educación a distancia, bien como garantizar una 

educación de calidad, y así explorar esa modalidad de educación como estrategia para lograr 

la disminución de las disparidades educativas regionales, como alternativa a la movilidad 

territorial, y mayor equidad para todos. Devem constar a conclusão ou considerações finais, 

limitações, trabalhos futuros, etc.  
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RESUMO. Este trabalho se propõe a analisar os dados provenientes do Instrumento de 

Avaliação de Ensino (IAE) respondido pelos discentes sobre o Curso de Licenciatura em 

Matemática, modalidade a distância, ofertado pela Diretoria de Educação a Distância - 

DEAD, com o intuito de identificar a participação dos mesmos no processo avaliativo 

institucional bem como apreender as percepções dos mesmos sobre o Curso. Para tanto, foi 

analisada a série histórica da aplicação semestral do IAE durante o período de 2016 a 2019, ao 

que concerne às respostas dos discentes a quatro questões referentes ao curso. Em todos os 

semestres no período analisado houve predominância de avaliação com índice excelente e 

muito bom às respostas das supracitadas questões. Diferenças entre os índices atribuídos a 

cada semestre inferimos se deve à adaptação dos  alunos à modalidade a distância. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Ensino. Educação a Distância 

 

ABSTRACT.TEACHING ASSESSMENT INSTRUMENT: WHAT STUDENTS 

SAY ABOUT THE DEAD / UFVJM MATHEMATICS COURSE. This paper aims 

to analyze the data from the Teaching Assessment Instrument (TAI) answered by 

students about the Course Mathematics, offered by the Distance Education Directorate - 

DEAD, in order to identify the participation of them in the institutional evaluation 

process as well as apprehend their perceptions about the Course. To this end, we 

analyzed the historical series of the semester application of TAI during the period from 

2016 to 2019, regarding the students' answers to four questions related to the course. In 

all semesters in the analyzed period there was a predominance of evaluation with 

excellent and very good index to the answers of the above questions. Differences 

between the indices attributed to each semester inferred due to the adaptation of the 

students to the distance modality. 

 

Keywords: Evaluation. Teaching. Distance Education 
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1. INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma 

instituição de ensino superior, pública, gratuita, mantida pelo Ministério da Educação do 

Governo Federal do Brasil, localizada na cidade de Diamantina, Minas Gerais, com campi nas 

Cidades de Teófilo Otoni, Unaí e Januária. Possui três fazendas experimentais, localizadas 

nos municípios de Couto de Magalhães de Minas, Serro e Curvelo. A abrangência da UFVJM 

envolve as regiões Jequitinhonha, Norte e Noroeste de Minas Gerais, ofertando cursos de 

graduação presencial e a distância, mestrado e doutorado. 

A UFVJM tem suas origens na Faculdade de Odontologia de Diamantina, fundada por 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1953 e em 1960 foi transformada em Faculdade Federal 

de Odontologia (FAFEOD). No ano de 2002, a faculdade federal tornou-se Faculdades 

Federais Integradas de Diamantina (FAFEID), ofertando cursos nas áreas de Ciências da 

Saúde e de Ciências Agrárias. 

Em 2005, pela Lei 11.173, foi transformada em universidade o que representou a 

interiorização do ensino público superior no estado de Minas Gerais. A abrangência de 

atuação da UFVJM a regiões do estado com pouco acesso ao ensino superior trouxe a 

possibilidade de longevidade educacional para jovens, impactando positivamente no 

desenvolvimento econômico e sociocultural da região, por meio da geração de emprego, 

renda e redução da desigualdade social. Estudos realizados mostraram impacto positivo após a 

implantação da UFVJM tanto com o aumento do IDH na região de Teófilo Otoni 

(POMPERMAYER, RODRIGUES e OLIVEIRA, 2019). 

Atualmente conta com mais de oitenta cursos de graduação presencial e quatro 

graduações a distância – licenciaturas em Física, Matemática, Química e Pedagogia, 

totalizando mais de 10.000 estudantes. Na pós-graduação strictu sensu, totalizando mais de 

1.500 estudantes. Seu corpo docente é formado por 778 professores e 615 técnicos. Deste, são 

lotados na Diretoria de Educação a Distância (DEAD) 12 professores, 8  técnicos e 5 

terceirizados lotados nos campi de Diamantina e Teófilo Otoni. 

A Universidade tem por missão produzir e disseminar o conhecimento e a inovação 

integrando ensino, pesquisa e extensão como propulsores do desenvolvimento regional e 

nacional. No intuito de acompanhar o cumprimento dessa missão, fez-se necessário 

desenvolver um processo avaliativo para que se obtivesse feedback do trabalho realizado 

pelos servidores federais e também na busca de aprimoramento de suas funções. Para tanto,  

instaurou-se na UFVJM a Comissão Própria de Avaliação (CPA), em observação às diretrizes 

do Ministério de Educação (MEC), da Comissão Nacional de Avaliação de Educação 

Superior (CONAES) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Uma das ações da CPA foi a elaboração de Instrumentos de Avaliação de Ensino 

(IAE) a serem respondidos por discentes e docentes. A ideia é que as informações coletadas 

no IAE sejam analisadas no âmbito dos Colegiados de cursos de graduação, incentivando a 

autoavaliação e a implementação de ações de melhoria do ensino.  

Neste contexto, este trabalho se propõe a analisar os dados provenientes do IAE 

respondido pelos discentes sobre o Curso de Licenciatura em Matemática,  modalidade a 

distância, ofertado pela Diretoria de Educação a Distância - DEAD, com a intenção de 
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identificar a participação dos mesmos no processo avaliativo institucional bem como 

apreender as percepções dos mesmos sobre o Curso. 

Para tanto, foi analisada a série histórica da aplicação semestral do Instrumento de 

Avaliação de Ensino durante o período de 2016 a 2019, ao que concerne às respostas dos 

discentes a cinco questões referentes ao curso. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 As Avaliações Institucionais 

No Brasil, os anos setenta demarcam o início da avaliação do Ensino Superior com a 

instituição da avaliação da educação dos cursos de mestrado e doutorado. À época, a política 

brasileira é marcada por dois fatores paradoxais, reflexos da lógica do processo de transição 

de uma política autoritária em decadência que lutava por manter-se no poder e, de outro, a 

resistência daqueles que defendiam o nascente e frágil processo de redemocratização do país.  

Os defensores da democratização compunham um movimento que lutava pelas 

mudanças de bases sociais, dentre eles, estavam as  Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (ANDES) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

do Ensino Superior (ANDIFES). À época a política educacional era contrária a universidade 

pública, o governo dirigia duras críticas às instituições de Ensino Superior, posicionava-se 

nitidamente favorável à privatização. 

As discussões sobre avaliação da universidade surgem como reação ao desmonte das 

instituições públicas, como forma de resgatar a credibilidade. Nesse sentido, a avaliação 

surge, 

de um lado, decorrente de um caráter estrutural e estrategicamente utilizados 

pelos setores interessados na redemocratização do país – pois as 

universidades, enquanto instituições públicas deveriam ser avaliadas como 

forma de prestação de contas à sociedade acerca dos recursos públicos 

utilizados; por outro, decorrente da própria conjuntura, a avaliação surge 

como uma resposta às críticas feitas à universidade pública na tentativa de se 

reverter o quadro nitidamente favorável à sua privatização (BELLONI et all, 

2008, p. 89). 

A universidade, como qualquer outra instituição pública, precisa ser avaliada tanto em 

eficácia social de suas atividades como em termos de eficiência de seu funcionamento. A 

avaliação sistêmica pode ser um instrumento que estimule o aprimoramento da qualidade de 

seus serviços tendo em vista atingir seus objetivos e finalidades. Nesse sentido, a avaliação 

institucional é “um processo de aferição do desenvolvimento de ações, que permite o 

autoconhecimento institucional, a correção e o aperfeiçoamento das ações institucionais” 

(BELLONI, et all, 2008, p. 89). 

Sendo a universidade uma instituição singular a qual cabe papel fundamental na 

realização do avanço técnico e científico, comprometido com a maior 

eficiência na relação do homem com a natureza; na prática e no 

desenvolvimento das artes, da filosofia, letras e ciências; no entendimento do 

processo social, por meio das ciências, reflexões éticas e produção do 

processo social, através da ação política (BELLONI et all, 2008, p. 90) 

A avaliação institucional torna-se um ato desafiador tanto no desenvolvimento de 

metodologia que abarque dimensões quantitativas e qualitativas quanto às múltiplas funções 

da universidade: o ensino, a pesquisa, a extensão, a administração, a qualidade das aulas, dos 

laboratórios, a titulação docente, a biblioteca, os registros escolares, os serviços, o ambiente 
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físico e as tendências da vida acadêmica, enfim, todos os elementos que compõem a vida 

universitária. A complexidade das funções da universidade faz com que a metodologia de 

avaliação tenha várias facetas que além de números de discentes por docentes ou taxas de 

publicações docentes, incorporem aspectos qualitativos. 

Os cursos de graduação começaram a ser avaliados nesse contexto dos anos oitenta 

com o Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU - que enfatizava a gestão 

das Instituições de Ensino Superior - IES,  a produção e a disseminação dos conhecimentos.  

Entre o final da década de 80 e início dos anos 90, algumas universidades iniciaram 

experiências de auto-avaliação, que pela mediação da Associação das Instituições Federais do 

Ensino Superior - ANDIFES, contribuíram para criar um espaço de interlocução entre o MEC 

e subsidiaram a construção do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras – PAIUB, que teve o apoio da SESu/MEC, de 1993 a 1994 (POLIDORI, 

MARINHO-ARAÚJO e BARREYRO, 2006) 

Em seguida, em 1996, iniciou-se o Exame Nacional de Cursos – ENC,  decorrente da 

sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 1996). A 

esse exame em âmbito nacional, outros mecanismos avaliativos, tais como a Avaliação das 

Condições de Ensino – ACE, e a Avaliação para credenciamento de IES privadas, com a 

proposta de nivelar as instituições em termos de qualidade dada à diversificação dos modelos 

institucionais existentes, tornando-se conhecido como “Provão”. Esse exame teve duração 

entre os anos de 1996 e 2003, desencadeando mudanças curriculares e formas de trabalho com 

o objetivo de as instituições alcançar melhores resultados. 

As críticas, controvérsias e análises dos cálculos das notas (de 1 a 5) pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira revelou a necessidade de realizar alterações 

significativas no instrumento de modo a construir um sistema de avaliação da educação 

superior de forma ampla e abrangente. Após estudos e discussões entre os órgãos 

governamentais e as instituições de ensino superior, em 2003, elaborou-se o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) Superior que está alicerçado por três 

modalidades principais de avaliação: 1) Avaliação das Instituições de Educação Superior 

envolvendo a autoavaliação e avaliação externa; 2) avaliação dos cursos de graduação 

realizada por comissões designadas pelo MEC/INEP; 3) avaliação do desempenho dos 

estudantes - ENADE. 

A autoavaliação é estruturada, organizada e realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Instituição de Ensino Superior. No caso da UFVJM, entre as avaliações 

realizadas pela CPA, está o Instrumento de Avaliação do Ensino - IAE. 

2.2 O PDI da UFVJM e as Avaliações Institucionais 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), instituído pelo Ministério da 

Educação para as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, é o principal 

documento de gestão administrativa e acadêmica que expressa a identidade institucional da 

IES, sua missão, filosofia de trabalho, diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional e as 

atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.  

Os trabalhos de elaboração do PDI 2017-2021 da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) foram iniciados em outubro de 2016 a partir da designação 

de uma comissão de elaboração, através da Portaria nº 2.438 de 23 de setembro de 2016. 

Dentre os princípios pedagógicos apresentados no PDI da UFVJM, destaca-se o eixo 

do planejamento das atividades acadêmicas, articuladas à pesquisa e à extensão e a indicação 

de que as atividades desenvolvidas possam primar pela contribuição para o processo de 
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desenvolvimento das regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Norte e Noroeste de 

Minas Gerais e do Brasil. 

O PDI da UFVJM destaca, ademais, a avaliação institucional enquanto determinante 

pelo aprimoramento contínuo e qualitativo das ações da Universidade e no cumprimento de 

seu papel na transformação da sociedade. Nesse sentido, há busca de aprimoramento dos 

instrumentos voltados para a avaliação da qualidade do ensino de graduação nas modalidades 

presencial e a distância, implantando estratégias e instrumentos permanentes de avaliação da 

qualidade (UFVJM, 2016, p.47). 

No que diz respeito ao processo avaliativo o PDI da UFVJM defende que o mesmo 

deve ser convergente aos princípios “da qualidade, do respeito à diversidade, da gestão 

democrática, da liberdade e da valorização do ensino, da pesquisa e da extensão, o projeto de 

avaliação institucional propõe estratégias para a avaliação continuada.” (UFVJM, 2016, p.47), 

em consonância com a missão da UFVJM. 

Para tanto, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou a regulamentação 

interna instituindo o Instrumento de Avaliação do Ensino e das condições de oferta dos cursos 

(IAE), Resolução nº 13 de maio de 2010 e, reestruturado em 2014, conforme Resolução nº 22 

- CONSEPE, de 25 de julho de 2014.  

O Instrumento de Avaliação de Ensino é composto por questionários que são 

periodicamente aplicados a docentes e estudantes. Constitui-se em um referencial básico para 

o dimensionamento e planejamento de ações que concorram para a melhoria das condições de 

oferta dos cursos de graduação e pós-graduação. Tem como objetivo identificar as condições 

de ensino, da oferta dos cursos de graduação, de pós-graduação e da estrutura administrativa, 

com vistas à implantação de ações para a elevação de sua qualidade (Resolução nº 22 - 

CONSEPE, 2014).  

Contudo, no âmbito da Diretoria de Educação a distância, como referenciado no PDI, 

“a referida resolução ainda não incorporou as especificidades comuns à atuação e professores 

da modalidade a distância” (UFVJM, 2017-2021 p. 88). Há necessidade de  implementação 

estratégias de avaliação de todos os cursos da EaD por meio de criação de  um Instrumento de 

Avaliação de Ensino próprio que contenha descritores que possam “indicar para a 

comunidade acadêmica as especificidades da EaD, deixando legítimo a construção de um 

instrumento validado pelos conselhos superiores que permita avaliar os processos de ensino e 

aprendizagem e gestão da EaD” (p.89). 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho se propõe a analisar os dados provenientes do Instrumento de Avaliação de 

Ensino respondido pelos discentes sobre o Curso de Licenciatura em Matemática,  

modalidade a distância, ofertado pela Diretoria de Educação a Distância - DEAD, com o 

intuito de identificar a participação dos mesmos no processo avaliativo institucional bem 

como apreender as percepções dos mesmos sobre o Curso. 

O Instrumento de Avaliação de Ensino (IAE) é composto por questionários 

disponibilizados no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (E-Campos) aos discentes 

regularmente matriculados durante o semestre letivo de acordo com o calendário acadêmico 

da UFVJM sob iniciativa da Pro-reitoria de Graduação (PROGRAD). A  síntese dos dados é 

disponibilizada no sistema de gestão acadêmica para professores e coordenadores de curso. 

Cada item do questionário é avaliado com a correspondência a seguir:  

1=Nunca (N), 2=Raramente (R), 3=Algumas Vezes (A), 4=Quase Sempre (Q), 5=Sempre (S).  
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O IAE é composto por questões agrupadas em dois grandes blocos: O Bloco I, 

Estrutura, abrange a infraestrutura física (Biblioteca, Salas de Aula, Laboratórios de 

Informática, Laboratórios de Aulas Práticas, Cantina/Restaurante), serviços e dinâmica 

administrativa da UFVJM (Pró-Reitorias - Graduação, Administração, Pesquisa e Pós-

Graduação, Orçamento e Planejamento, Assuntos Comunitários e Acadêmicos, Extensão e 

Gestão de Pessoas - Reitoria, Direção da Unidade Acadêmica e Coordenador de Curso). O 

Bloco II, Autoavaliação e Avaliação Docente, abrange o curso, os docentes e os componentes 

curriculares (disciplinas) cursadas pelo aluno no semestre em que o instrumento é 

respondido.  

Neste trabalho foram analisadas apenas as respostas referentes ao tema “o Curso” que 

é abordado no Bloco Autoavaliação e Avaliação Docente. O referido tema consta das 

perguntas indicadas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Questionário 1.4 

O curso 5 4 3 2 1 N.A. 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação ao curso?       

2. Há relações entre o curso e o mercado de trabalho? (Quando for o caso)       

3. Há relação entre o currículo do seu curso e as necessidades sociais? (Quando 

for o caso) 

      

4. Há adequação do projeto pedagógico do curso ao perfil do profissional que 

se pretende formar? 

      

Outras considerações: 

 

      

Fonte: Instrumento de Avaliação de Ensino IAE/UFVJM 

Para a análise dos dados foram construídas tabelas indicativas do percentual de 

resposta para cada uma das perguntas indicadas do Quadro 1 e, em seguida, construídos 

gráficos para organizar os dados de forma a facilitar a análise e a inferência de padrões. 

A metodologia utilizada remete-nos à abordagem quantitativa devido ao fato de os 

dados utilizados nesta investigação terem sido fornecidos pelo Instrumento de Avaliação de 

Ensino (IAE) que nos possibilitaram mapear alguns aspectos da participação discente e 

apreender sua percepção sobre o curso de Licenciatura em Matemática. 

Na realização do estudo utilizamos os dados entre o segundo semestre de 2016 e 

primeiro de 2019. O banco de dados utilizado, IAE disponível no SIGA, é considerados como 

pesquisas quantitativa e entre suas características estão: a) entendimento racional do 

comportamento social, buscando regularidades sociais; b) suposto de que todo evento ou 

situação tem determinantes antecedentes; c) observação e entendimento de padrões gerais de 

eventos e correlações; d) alcance de maior poder explicativo com o menor número de 

variáveis; e) uso de medição de fenômenos sociais definindo claramente a natureza da 

medição em cada caso; f) empiricamente verificável; g) intersubjetiva na medida em que a 

pesquisa pode ser reaplicável, sendo aberta às modificações (BABBIE, 2003).   

Contudo, o uso do banco de dados do IAE tem duas importantes desvantagens: a) o 

pesquisador fica limitado a dados já existentes, que podem não representar adequadamente as 

variáveis que o interessam. No entanto, “[...] este problema pode ser resolvido com boa dose 

de engenhosidade[...]”
1
(BABBIE, 2003, p. 72) considerando-se vários indicadores possíveis 

de uma quebra hipotética; b) o segundo problema diz respeito à falácia ecológica pois “[...] 

sempre que se correlaciona variáveis geradas a partir de dados agregados, torna-se difícil 

determinar se a mesma relação entre as variáveis permanece verdadeira no nível do 

individuo” (BABBIE, 2003, p. 72).   

                                                 
1 O autor cita como exemplo os estudos de Durkheim sobre o suicídio que conduziu a investigação sem coletar um só dado 

original, testando um amplo espectro de hipóteses. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Resumo da Avaliação do Curso por Curso de Graduação por semestre letivo 

Apresentamos os gráficos com os resultados das avaliações dos discentes ao Instrumento 

de Avaliação do Ensino – AIE. Nas tabelas apresentamos a avaliação do Curso de 

Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, por semestre letivo, do segundo 

semestre de 2016 ao segundo semestre de 2018. 

Gráfico 1 – Porcentagem de resposta ao IAE 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Os dados indicados do Gráfico 1 apontam a baixa participação dos alunos ao que tange 

ao preenchimento do IAE. Em todos os semestres indicados nota-se que menos de 50% dos 

alunos participaram preenchendo o instrumento. Questionamos a razão da baixa adesão dos 

estudantes no processo de avaliação do curso. Temos como hipótese que a falta de clareza 

sobre a importância da participação estudantil e sobre a utilização dos resultados dela para a 

avaliação do curso.  

 Nota-se, ademais nos semestres 2018/1 e 2018/2 um aumento do número da 

porcentagem de preenchimento decorrente de campanhas de conscientização realizadas com 

os alunos acerca da importância do IAE para a avaliação e consequente aprimoramento do 

curso. 

Ao que se refere aos dados obtidos no SIGA relativo à participação dos alunos no 

componente “Avaliação do Curso” do IAE desde o segundo semestre de 2016 ao primeiro 

semestre de 2019, foram elaborados quatro gráficos. Cada gráfico refere-se a uma das quatro 

perguntas do referido componente (Quadro 1), a saber: Qual o seu grau de satisfação em 

relação ao curso? (Gráfico 2) Há relações entre o curso e o mercado de trabalho? (Quando for 

o caso) (Gráfico 3) Há relação entre o currículo do seu curso e as necessidades sociais? 

(Quando for o caso) (Gráfico 4) Há adequação do projeto pedagógico do curso ao perfil do 

profissional que se pretende formar? (Gráfico 5). 
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Gráfico 2: Pergunta 1 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao curso?  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da IAE. 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 2 aponta, em todos os semestres no período de 

2016/2 a 2019/1 a predominância de avaliação excelente e muito bom em se tratando da 

satisfação em relação ao curso. Considerando os critérios excelente e muito bom em sua 

totalidade, temos em 2016/2 uma satisfação com o curso maior que 90%. Em 2017/1 e 2017/2 

temos uma satisfação com o curso maior que 80%. Já em 2018/2 e 2019/1 este valor fica 

próximo de 75%. Próximo a 70% encontra-se a satisfação com o curso em 2018/1. 
 

Gráfico 3: Pergunta 2 - Há relações entre o curso e o mercado de trabalho? (Quando for o caso)  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da IAE. 

 

O Gráfico 3 aponta, em todos os semestres no período de 2016/2 a 2019/1 a 

predominância de avaliação excelente e muito bom em se tratando das relações entre o curso e 

o mercado de trabalho. Considerando os critérios excelente e muito bom em sua totalidade, 
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temos em 2016/2 uma afirmação de que o curso se relaciona com o mercado de trabalho 

maior que 90%. Em 2017/1 e 2018/1 temos uma relação do curso com o mercado de trabalho 

maior que 80%. Já em 2018/2 este valor fica próximo de 75%. Próximo a 70% encontra-se a 

relação do curso com o mercado de trabalho em 2017/2 e 2019/1. 
 

Gráfico 4: Pergunta 3 - Há relação entre o currículo do seu curso e as necessidades sociais? (Quando for o 

caso)  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base Nos dados da IAE. 

 

O Gráfico 4 aponta, em todos os semestres no período de 2016/2 a 2019/1 a 

predominância de avaliação excelente e muito bom em se tratando da relação entre o currículo 

do curso e as necessidades sociais. Considerando os critérios excelente e muito bom em sua 

totalidade, temos em 2016/2 um apontamento de relação entre o currículo do curso e as 

necessidades sociais maior que 90%. Em 2017/1 e 2018/2 temos indicação de relação entre o 

currículo do curso e as necessidades sociais que 80%. Já em 2017/2, 2018/1 e 2019/1 este 

valor fica próximo de 75%.  
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Gráfico 5: Pergunta 4 - Há adequação do projeto pedagógico do curso ao perfil do profissional que se 

pretende formar?

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da IAE. 

 

O Gráfico 5 aponta, em todos os semestres no período de 2016/2 a 2019/1 a 

predominância de avaliação excelente e muito bom em se tratando da adequação do projeto 

pedagógico do curso e o perfil do profissional que pretende-se formar. Considerando os 

critérios excelente e muito bom em sua totalidade, temos em 2016/2 e 2017/2 um 

apontamento de adequação do projeto pedagógico do curso e o perfil do profissional que 

pretende-se formar maior que 90%. Em 2017/1 temos uma adequação do projeto pedagógico 

do curso e o perfil do profissional maior que 80%. Já em 2018/1, 2018/2e 2019/1 este valor 

fica próximo de 75%.  

No semestre 2016/2 as respostas às quatro perguntas apresentam um índice maior que 

90%. No ano de 2017/1 todas as respostas apontam um índice de 80%. Já os semestres 

2018/1, 2018/2 e 2019/1 apresentam um índice mais próximo a 75%. 

A maciça aprovação em relação às questões no semestre de 2016/2 atribuímos ao fato de 

neste semestre os alunos já estarem cursando o quarto período (estando na metade do curso) e, 

nesta fase, permanecerem os alunos que conseguiram se adaptar a modalidade de Educação a 

Distância e, portanto, apresentam uma boa avaliação do curso. 

Como houve entrada em 2017/1 e 2017/2 os alunos estão no início do curso e apresentam 

uma aprovação um pouco mais baixa. Aprovação esta, inferimos, se deve ao fato de os alunos 

ainda se encontrarem em fase de adaptação à modalidade a distância. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se propõe a analisar os dados provenientes do IAE respondido pelos 

discentes sobre o Curso de Licenciatura em Matemática,  modalidade a distância, ofertado 

pela Diretoria de Educação a Distância - DEAD, com o intuito de identificar a participação 

dos mesmos no processo avaliativo institucional bem como apreender as percepções dos 

mesmos sobre o Curso. 
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A análise das respostas às perguntas 1 a 4 (Quadro 1) apontam em todos os semestres no 

período de 2016/2 a 2019/1 a predominância de avaliação excelente e muito bom para todas 

as quatro questões. 

No semestre 2016/2 as respostas às quatro perguntas apresentam um índice maior que 

90%. No ano de 2017/1 todas as respostas apontam um índice de 80%. Já os semestres 

2018/1, 2018/2 e 2019/1 apresentam um índice mais próximo a 75%. 

A maciça aprovação em relação às questões no semestre de 2016/2 atribuímos ao fato de 

neste semestre os alunos já estarem cursando o quarto período (estando na metade do curso) e, 

nesta fase, permanecerem os alunos que conseguiram se adaptar a modalidade de Educação a 

Distância e, portanto, apresentam uma boa avaliação do curso. 

Como houve entrada em 2017/1 e 2017/2 os alunos estão no início do curso e apresentam 

uma aprovação um pouco mais baixa. Aprovação esta, inferimos, se deve ao fato de os alunos 

ainda se encontrarem em fase de adaptação à modalidade a distância.  

O estudo realizado nos mostrou constatações sobre a boa qualidade do Curso de 

Licenciatura em Matemática, porém, nos levantou alguns questionamentos sobre a 

necessidade de criarmos estratégias de permanência dos estudantes dos períodos iniciais que 

avaliam o curso de forma menos positiva. Essa constatação nos impulsiona a continuar a 

investigação de forma qualitativa, buscando mapear minuciosamente quais aspectos, 

características do curso que o torna bem avaliado. Inferimos que de posse dessas análise, 

possamos reforçar os aspectos positivos nos primeiros semestres, possibilitando a 

permanência dos estudantes dos períodos iniciais. 
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AUTOAVALIAÇÃO COMO POSSIBILIDADE PARA EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA DE  UM CURSO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA   

Aline Peroba Pitombeira (alineapp@ufrn.edu.br, IFRN)

Patrícia Carla de Macedo Chagas Faria (patricia.chagas@ifrn.edu.br, IFRN)

RESUMO. Discutiremos nesta  pesquisa a possibilidade de utilizarmos a autoavaliação como
ferramenta do processo avaliativo na modalidade de Educação a Distância no Curso de Preparação de
Tutores, oferecido pela Força Aérea Brasileira. Buscou-se a partir de uma revisão bibliográfica dos
principais autores da área, explorar os  conceitos fundamentais sobre a autoavaliação no contexto da
EaD. Com intuito de organizar a pesquisa, o texto foi disposto da seguinte forma: iniciamos com uma
introdução que contextualiza a escolha do tema e seguimos com os seguintes tópicos: Educação a
Distância  no  âmbito  da  FAB,  Curso  de  Preparação  de  Tutores,  avaliação  e  autoavaliação  e  as
considerações finais.  Como resultado,  destacamos a possibilidade do uso da autoavaliação na EaD
como ferramenta capaz de proporcionar ao discente uma prática de reflexão e autorregulação do seu
processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Avaliação. Autoavaliação. FAB

ABSTRACT. Self-  Assessment  as  possibility  for  Distance  Education  of  a  Brazilian  Air
Fource Course.  We will discuss in this research the possibility of using selfassessment as a tool of
the evaluation process in the Distance Education modality in the Tutors Preparation Course, offered by
the Brazilian Air Force. We sought from a literature review of the main authors of the area, to explore
the main concepts about selfassessment in the context of distance education. In order to organize the
research, the text was arranged as follows: we start with an introduction that contextualizes the choice
of the theme and we proceed with the following topics: Distance Education within the scope of the
FAB, Tutors Preparation Course, Evaluation and selfassessment and the final considerations. As a
result, we highlight the possibility of using selfassessment in distance education as a tool that can
provide students with a practice of reflection and selfregulation of their learning process.

Keywords: Distance education. Evaluation. Self-evaluation.Brazilian Air Force.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo dados do Censo EAD.BR – Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância
no Brasil (2017), a quantidade de alunos beneficiados pela Educação a Distância (EaD) é de
7.773.828 alunos matriculados em cursos regulares totalmente a distância, contabilizados nas
351 instituições credenciadas. 

Foram ofertados mais de 16.557 cursos, número que revela uma grande diversidade na
oferta dessa modalidade.  Esse número nos mostra que a EaD é uma realidade cada vez mais
presente  no  sistema  de  ensino  brasileiro,  seja  em  cursos  regulamentares  de  graduação,
especialização, profissionalização, ou cursos livres, oferecidos por organizações públicas ou
privadas. 

Engajada  em  atender  as  expectativas  de  uma  concepção  para  uma  Força  Aérea
moderna e eficaz, a Força Aérea Brasileira – FAB, lança em 2017, o Plano de Modernização
de Ensino da Aeronáutica – PCA 37-11, documento que regula a modernização do ensino da
FAB, compreendendo a modernização como um processo de transformação cujo o objetivo é
superar teorias e / ou práticas obsoletas, buscando qualidade de processos.  

Dessa forma, com o intuito de modernizar e capacitar o seu efetivo, a FAB  vislumbra
nessa  modalidade  de  ensino,  uma  real  possibilidade  de  aprendizagem,  baseada  na
flexibilidade de tempo e espaço, favorecendo ambientes “interculturais colaborativos”, além
de possibilitar amplo acesso à informação.  (PCA 37-11,2017, p.8)

A  modernização  do  Ensino  da  Aeronáutica  foi  subdividida  em  três  grandes
segmentos: modernização  dos  aspectos  gerenciais,  pedagógicos  e  de  infraestrutura.  Nos
aspectos  pedagógicos,  a  FAB  compreende  a  Educação  a  Distância  como  uma  potencial
ferramenta para capacitação do seu efetivo. Para que isso ocorra, uma de suas finalidades é
implantar  a  modalidade  de  Educação  a  Distância  nas  escolas  de  pós-formação,  com  o
objetivo de atender a demanda necessária para a manutenção do ensino continuado.  

Com intuito de atender o objetivo  de evoluir seu ensino e capacitar um volume maior
do seu efetivo, o Comando de Preparo - COMPREP, por meio do Grupo de Instrução Tática e
Especializada - GITE, localizado na Base Aérea de Natal, em Parnamirim – RN,  passou a
oferecer  em EaD, o Curso de Preparação de Tutor  -  CPT,  aos  militares que exercem ou
exercerão a função de tutor. 

O CPT tem a finalidade de: 

Preparar  Oficiais  e  Graduados  para  o  exercício  da  função  de  Tutor  nos  cursos
realizados  na  modalidade  de  Educação  a  Distância,  abrangendo  conhecimentos
teóricos  e  técnicos  compatíveis  com  as  tarefas  e  responsabilidades  inerentes  à
função a ser desempenhada. (CURRÍCULO MÍNIMO DO CPT, 2018, p. 6). 

O CPT é  realizado na plataforma Moodle e sua concepção de ensino é voltada para a
participação, interação, e construção do conhecimento pelo aluno no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), baseando-se numa concepção pedagógica interacionista. 

Para Oliveira, Costa e Moreira (2001),  são teorias interacionistas, aquelas atividades
que o conhecimento é formado pelas trocas que o sujeito realiza com o meio, resultando
numa organização do real, gerando em si a própria capacidade de aprendizagem. Os autores
ainda defendem que na ausência dessa interação, as estruturas do conhecimento não serão
formadas.  
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O CPT,  assim como todos os  cursos  no âmbito da FAB, são regulamentados por
documentação  de  ensino  própria,  composta  por  Currículo  Mínimo,  Plano  de  Unidade
Didática- PUD e Plano de Avaliação - PAVL, este último, objeto da nossa atenção.

 Nesta  pesquisa,  propomos a  seguinte  reflexão:  Seria  possível  inserir  no Plano de
Avaliação  do  CPT  a  autoavaliação  como  instrumento  avaliativo  voltado  para  a  prática
reflexiva do aprendiz sobre sua aprendizagem?   

Para o desenvolvimento do referido estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
acerca do tema em questão, buscando em livros, revistas, sites especializados, bibliotecas e
repositórios  digitais,  bem  como,  em  documentação  própria  de  ensino  da  Aeronáutica,
informações e dados que sustentaram nossa produção. 

Para Gil (2012) a pesquisa bibliográfica é realizada a  partir do registro em material já
elaborado  em  pesquisas  anteriores,  encontrados  principalmente  em  livros,  repositórios,
revistas,  artigos,  teses,  etc.  Nesse  tipo  de  pesquisa,  o  pesquisador  avança  a  partir  de
informações devidamente identificadas e registradas nos textos.

Nosso  arcabouço  teórico  foi  baseado  nas  concepções  sobre  avaliação  de  autores
consagrados  como  Perrenoud  (1999),  Hoffmann  (2003,  2010), Lukesi  (2013)  e  Libâneo
(1994), bem como, buscamos produções acadêmicas contemporâneas (últimos cinco anos) 
nos repositórios do portal CAPES, Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online-
Scielo.

Para fins de uma busca específica do contexto da FAB, pesquisamos diretamente no
site da Biblioteca do Sistema de Ensino da Aeronáutica - BIBLIENS, e em documentação de
ensino própria do Sistema de Ensino da Aeronáutica. 

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Contextualizando a Educação a Distância na FAB

Estamos na era digital; basta observarmos a nossa volta para constatarmos o quanto as
tecnologias  digitais  permeiam nossas atividades do dia  a  dia,  seja  para fazer  compras  no
supermercado, seja para verificar o saldo na conta bancária. 

Na educação, os impactos desse progresso tecnológicos não são menores. O crescente
uso da Tecnologia Digital de Informação e Comunicação - TDIC, influencia o processo de
ensino/aprendizagem, modificando a dinâmica da sala de aula presencial,  e possibilitando
uma Educação a Distância com ambientes virtuais mais atraentes e flexíveis.  

Sobre o uso das TDICs no contexto educacional, Almeida e Valente (2011) afirmam: 

Uso educacional das TDICs exige tanto domínio das principais funcionalidades e
modos de operação dos recursos tecnológicos disponíveis como a identificação de
suas potencialidades pedagógicas para que o professor possa incorporar seu uso em
atividades  em  consonância  com  as  intenções  implícitas  na  proposta  curricular.
(ALMEIDA E VALENTE, 2011, p.09).  

Segundo Kenski (2013), a EaD traz oportunidades de garantir o acesso à educação a
todos brasileiros, independente do local onde estes habitam e das condições concretas onde
vivem.  

Unem-se,  nos  projetos  educacionais  a  distância,  cidadãos  que  habitam ao  mais
diversos espaços do território brasileiro e outros que habitam os mais diferenciados
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locais  do  mundo,  que  queiram  aprender  mais  do  que  conteúdo  em  português.
Pessoas que estão impedidas temporária ou permanentemente de se deslocar até os
espaços físicos das escolas. Trabalhadores, profissionais das mais diversas idades e
formações, que reconhecem nos cursos oferecidos a distância a oportunidade de se
atualizarem,  de  aprenderem  mais,  otimizando  seus  escassos  tempos  livres.
(KENSKI,2013, p.109). 

Ainda para a autora, a EaD é sobretudo uma forma diferenciada de ensinar e aprender
apoiada em diversos recursos tecnológicos.  

No Brasil, o Ministério da Educação e a legislação brasileira, a partir da lei 9.394/96
aborda a EaD como modalidade de ensino democrática para  oferecer educação a todos. 

O decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade
educacional  na  qual  a  mediação  didático-pedagógica  nos  processos  de  ensino  e
aprendizagem ocorra  com a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e
comunicação,  com  pessoal  qualificado,  com  políticas  de  acesso,  com
acompanhamento  e  avaliação  compatíveis,  entre  outros,  e  desenvolva  atividades
educativas por estudantes  e  profissionais da educação que estejam em lugares  e
tempos diversos.  (BRASIL,2017, p. 09). 

Diante o exposto, podemos afirmar que nessa modalidade, os alunos e os professores
não precisam estar juntos na sala de aula e interagem independentes do tempo e do espaço,
em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) utilizando meios computacionais e tecnologias
de informação e comunicação. 

Dois  pontos  contribuíram  fortemente  para  o  crescimento  da  EaD  no  Brasil.  O
primeiro foi o incentivo partindo de políticas e programas federais para o uso do computador
em sala de aula, como por exemplo, o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA),
instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de  2010, com objetivo “promover a inclusão
digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e
professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis
denominados laptops.” (BRASIL, 2010).

O segundo ponto que contribuiu para a  ampliação da EaD, foi  a  massificação do
acesso à rede de internet. Esses fatores formam a base da Educação a Distância nos dias
atuais. 

Para  Almeida  e  Valente  (2011),  com  o  advento  das  potencialidades  da  web  2.0,
conceito criado em 2003 por Tim O’Reilly para definir “a mudança para uma internet como
plataforma,  e  um  entendimento  das  regras  para  obter  sucesso  nesta  nova  plataforma”,
transformando práticas antes restritas aos laboratórios de informática, em atividade centrada
no processo ensino aprendizagem.

Nesse contexto, comprometida com as expectativas de um ensino moderno e de larga
abrangência, seja em cursos de formação, pós-formação ou formação continuada,  a Força
Aérea Brasileira delineou seu Plano de Modernização do Ensino da Aeronáutica - PCA 37-
11/2017, adotando a modalidade de Educação a Distância como potencial ferramenta nesse
processo. 

Diante desse cenário, foi criado e implementado pelo Grupo de Instrução Tática e
Especializada - GITE,   o Curso de Preparação de Tutores - CPT, para atender a formação
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inicial dos instrutores que mediarão o processo ensino aprendizagem no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).

2.2 Curso de Preparação de Tutores  

O Curso de Preparação de Tutores - CPT tem por finalidade “preparar tutores para o
planejamento de trabalhos escolares e orientação da aprendizagem em ambiente virtual de
ensino e aprendizagem no âmbito do GITE. (ICA-37-306, 2019, p.8). 

De acordo com Nunes (2014),  o tutor age diretamente com os alunos, mesmo que a
distância, atua esclarecendo suas dúvidas, avaliando-os, identificando pontos fortes e pontos
fracos do discente e mediando o processo de aprendizagem.

A filosofia de ensino do CPT, se apoia na apresentação de conhecimentos essenciais
para que o tutor possa desenvolver o seu papel durante os cursos no ambiente virtual. 

Para o GITE (2019),  o tutor é um elemento chave nessa modalidade de ensino. Ele é
o alicerce que faz a mediação para que ocorra uma aprendizagem significativa, agindo como
condutor do fluxo de conhecimentos, nesse processo de ensino e aprendizagem, para tanto
acompanha  o  aluno  nas  suas  necessidades  educacionais  no  ambiente  virtual  (sanando
dúvidas, incentivando a participação nas atividades, apresentando os recursos disponíveis,
entre  outras.).  Dessa  forma,  ao  preparar  tutores  que  desempenhem  suas  funções  com
excelência,  o  Curso de Preparação de Tutores  poderá fazer  a  diferença na qualidade dos
cursos na EAD oferecidos pelo GITE.

O  Plano  de  Unidade  Didáticas  -  PUD  do  CPT,  estabelece  quatro  disciplinas:
Fundamentos  da  Educação  a  Distância  (20  h),  Produção  de  Material  Didático  (21  h),
Produção de curso em ambiente virtual (21 h) e Atributos de um bom tutor (17 h).  

O curso é realizado na plataforma Moodle e a avaliação do discente é pontuada de
acordo com a participação do aluno.  Ao final de cada disciplina, é proposta uma atividade
avaliativa. É condição para que aluno conclua o curso, uma média 70% da avaliação total.
São atividades  avaliativas  do  CPT:  fórum interativo,  questionário,  e  criação/produção de
ambiente virtual no Moodle. 

Após concluir  as  atividades  avaliativas,  o  aluno recebe  um feedback do  tutor  da
disciplina  e  lhe  é  atribuído  uma  nota.  Como  exposto  acima,  podemos  certificar  que  as
ferramentas avaliativas do CPT  não possibilitam ao aluno uma prática autorreflexiva sobre
seu processo de aprendizagem, fato esse que trouxe o questionamento inicial desta pesquisa.

2.3.Avaliação e Autoavaliação: possibilidades para a EaD

Para Hoffmann (1993), a avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que
impulsiona novas reflexões do educador sobre sua realidade acompanhando passo a passo do
educando na construção do conhecimento. 

No Dicionário de Português Online (2019), encontramos as seguintes definições para
avaliação: “1. Análise ou parecer acerca do desenvolvimento, progresso ou nível do trabalho
de um aluno ou de um profissional; [...] 6. Ação de avaliar.” 
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Por muito tempo, a avaliação assumiu o papel de julgar, capacitar, aprovar, promover,
reprovar, premiar, direcionar o sucesso ou o fracasso escolar. Com o movimento da Nova
escola e as contribuições de estudos da psicologia e teorias da aprendizagem, lentamente a
avaliação foi adotando uma ruptura com velho modelo e passou a adotar um caráter mais
amplo, considerando como alvo e parte do processo avaliativo não somente o discente, mas
também o professor, o currículo e todo processo escolar. 

A Lei nº 9.394/1996 que estabelece as de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no
Art. 24 estabelece: 

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com
as seguintes regras comuns: [...] V – a verificação do rendimento escolar observará
os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno,
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais […]. (BRASIL, 1996). 

Apesar  de estar  se  referindo a  educação básica,  o  texto  apresenta  indicativos  das
mudanças de concepções sobre de forma avaliar os alunos. A partir  de então a avaliação
escolar passou a considerar o discente em seus diferentes aspectos e movimentos no contexto
escolar. Passou a considerar a participação do aluno em sala de aula, seu engajamento ao
realizar atividades e trabalhos de grupo, participação em atividades extracurriculares, etc. 

De acordo com  Hoffmann (2003),  a  avaliação no que diz respeito a qualidade do
ensino,  deve  ser  analisada  efetivamente  quanto  aos  objetivos  de  ensino,  no  sentido  de
máximo de desenvolvimento a  partir  das  oportunidades  que lhe  são oferecidas. A autora
defende que para desenvolver uma avaliação mediadora, é fundamental o diálogo e a reflexão
sobre a relação dialógica entre aluno e professor, com intuito de se conhecer as dificuldades
de aprendizagem e juntos traçar estratégias para superar óbices.  

Libâneo (1994), define a avaliação como um processo complexo que não está restrito
a mera aplicação de provas e classificação por notas. Para o autor, esse tipo de avaliação
cumpre apenas caráter didático-pedagógico de diagnóstico e controle do rendimento escolar e
não avaliação do processo ensino aprendizagem.

A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e
atribuição de notas. A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico – didáticas, de
diagnóstico  e  de  controle  em  relação  às  quais  se  recorre  a  instrumentos  de
verificação do rendimento escolar. (LIBÂNEO, 1994. P. 195).

Lukesi (2013)  afirma que a avaliação escolar tem dois objetivos: auxiliar o aluno no
seu desenvolvimento pessoal, partindo do processo de ensino e aprendizagem e dar satisfação
à sociedade pelo trabalho pedagógico desenvolvido pela escola. 

Para a Força Aérea Brasileira (2012), as diretrizes estabelecidas para a avaliação na
Instrução Referente à Elaboração de Plano de Avaliação- ICA 37-50/2012, trata  a avaliação
como um processo contínuo e sistemático de coleta e tratamento de informações, devendo
abranger de forma suficiente o processo educativo. 

Para o sistema de avaliação da FAB, não deve-se considerar apenas  o discente o foco
da avaliação, mas também meditar amplamente os contextos que funcionam os programas
educacionais,  considerando  que  o  processo  educativo  deve  ser  avaliado  como  um todo,
incluindo o currículo adotado, o corpo docente existente, a instrução ministrada os próprios
meios de avaliação. 

No âmbito da Aeronáutica, a avaliação é concebida como um processo abrangente
que engloba cinco campos distintos, porém inter-relacionados, a saber: A Avaliação
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do Discente,  do Docente,  Da Instrução, Do Currículo e dos Meios de Avaliação.
(ICA 37-520, 2012, p.8). 

Para  Perrenoud  (1999),  a  mente  humana  para  aprender,  passa  por  uma
“autorregulação”, isso se considerarmos os princípios básicos do construtivismo no qual a
aprendizagem  só  se  dar  quando  a  “intervenção  externa”  for  percebida,  interpretada  e
assimilada pelo sujeito.  

Nessa perspectiva, toda ação educativa só pode estimular o autodesenvolvimento, a
autoaprendizagem, a autorregulação de um sujeito, modificando seu meio, entrando
em  interação  com  ele.  Não  se  pode  apostar  afinal  de  contas,  se  não  na
autorregulação. ( PERRENOUD, 1999,p.96). 

A avaliação além de verificar o processo de aprendizagem deve ser tratada como uma
prática capaz de despertar no aluno senso de autorregulação, criticidade e consciência do
próprio progresso. Zimmerman, conforme citado por Soares (2018), afirma: 

A autorregulação da aprendizagem pode ser definida como o processo relacionado
aos  pensamentos,  sentimentos  e  ações  autogerados,  que  são  planejados  e
sistematicamente  adaptados,  de  acordo  com  as  necessidades,  para  influenciar  a
própria  aprendizagem/motivação  e  possibilitar  a  consecução  de  metas  pessoais.
(SOARES, 2018). 

Dessa forma,  Zimmerman apud Soares (2018),  qualifica estudantes autorregulados
como “aqueles alunos metacognitiva,  motivacional e comportamentalmente ativos em seu
próprio processo de aprendizagem”.  Estudantes que percebem-se como ativos no processo de
ensino e aprendizagem são capazes de planejar, organizar e definir suas metas de estudos,
avaliar melhor suas dificuldades e desenvolver autocrítica e autonomia no seu aprendizado
acadêmico. 

Tanto no ensino presencial como na EaD os critérios de avaliação precisam ser bem
estruturados.  O  projeto  pedagógico  de  um  curso  a  distância  deve  ter  seus  objetivos  de
aprendizagem bem definidos, alinhado com a concepção de ensino e os modelos avaliativos
devem acima de tudo priorizar o processo percorrido pelo aluno e não somente o resultado.  A
avaliação deve ser vista como parte do processo, como caminho a ser percorrido para que
ocorra a aprendizagem. 

Na Educação a Distância faz-se necessário ressignificar a prática de avaliação, para
que todos os envolvidos no processo pedagógico possam, através dela,  refletir  sobre sua
própria  evolução  na  construção  do  conhecimento.  Segundo  Perrenoud  (1999),  a
autoavaliação direciona o aluno a olhar sua aprendizagem “colocando-o em confronto com
seus próprios limites, no melhor dos casos, auxiliando a ultrapassá-los”.  

O trabalho de   Sirotheau et al. (2018), apresenta uma importante contribuição sobre
uma  narrativa  do  uso  do  feedback colaborativo  na  autorregulação  da  aprendizagem  de
programação.  O  estudo  aponta  a  importância  do  desenvolvimento  de  competências  de
autoavaliação  pelos  discentes,  como  forma  de  apoiá-los  no  entendimento  dos  objetivos
propostos  para  a  disciplina,  no  rendimento  individual  e  no  planejamento  das  estratégias
utilizadas para diminuir a lacuna entre desempenho esperado e obtido.

França  (2018)  e  Tesdesco  (2018),  analisaram os  resultados  alcançados  no  estudo
chamado  Experiência  Didática  e  verificaram  os  efeitos  positivos  da  autoavaliação  na
aprendizagem de iniciantes em programação. Os autores encontraram uma conexão entre a
autoavaliação dos discentes e avaliação do docente, o que aponta  que o aluno é capazes de
autoavaliar-se de forma justa e objetiva. 
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Conduzir o aluno da EaD a refletir sobre seu processo de aprendizagem, incentiva
uma ação mais  autônoma,  já  que  na maioria  das  vezes  ele  estuda  sozinha  em tempos e
espaços distintos dos colegas e dos professores. Dessa forma, o aluno que compreende o seu
desenvolvimento, é capaz de entender seus pontos fracos e pontos fortes. A autorreflexão é
uma importante ferramenta para o discente traçar sua rota de estudo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço da Educação a Distância como modalidade de ensino, possibilita cada vez
mais um número maior  de alunos em busca de formação, aprimoramento ou crescimento
pessoal e profissional. 

Em consonância com a evolução da EaD, a Força Aérea Brasileira, ao publicar o seu
Plano de Modernização para o Ensino (2017), elege a EaD como potente ferramenta para
garantir a pós-formação e o contínuo aprimoramento de seu efetivo.  

Para  Almeida  e  Valente  (2011),  o  processo  de  ensinar  vai  além  de  reproduzir  e
memorizar  informações.  O uso das TDICs nesse processo,  possibilita muito mais do que
transmitir informações. Ao usá-las, o docente reforça práticas pedagógicas que permitam um
currículo  voltado  para  o  desenvolvimento  da  autonomia,  do  pensamento  crítico  e  da
autorreflexão, de modo que o discente tenha a capacidade de atuar “na defesa dos ideais de
liberdade responsável, emancipação social e democracia.”

Como  em  todo  processo  pedagógico,  a  avaliação  é  fundamental  no  contexto
educacional,  seja  na  modalidade  de  ensino  presencial,  seja  na  modalidade  de  EaD.  No
contexto  da  EaD,  a  avaliação  deve  ser  especialmente  pensada  considerando  suas
características,  tais  como  o  aluno  não  estar  no  mesmo  tempo  e  espaço  do  professor  e
autonomia do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Assim, para uma avaliação eficaz
destaca-se  a  importância  de  um  bom  planejamento  educacional  com  objetivos  de
aprendizagem bem definidos. 

A escolha das ferramentas avaliativas, também deve ser analisada de acordo com as
atividades  propostas  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem.  Desta  forma,  a  atividade
avaliativa deve colaborar para que o aluno reflita sobre seu desenvolvimento e o caminho
percorrido para sua aprendizagem. 

De acordo com os teóricos e conceitos referenciados nesse estudo, o aluno, quando
considerado ator principal e sujeito ativo do processo de aprendizagem, terá condições de
analisar seu desempenho partindo de suas reflexões sobre sua atuação no ambiente virtual,
pontuando  seus  avanços,  analisando  sua  participação  nos  fóruns,  identificando  suas
dificuldades e motivando-se a gerenciar seu processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse  contexto,  destacamos  a  autoavaliação  como  uma  alternativa  de  recurso
avaliativo na qual possibilita ao aluno uma reflexão sobre seu processo de aprendizagem,
“colocando-o em confronto com seus próprios limites, no melhor dos casos, auxiliando a
ultrapassá-los” (Perrenoud,1999, p.99). 

Diante o cenário exposto, percebeu-se com a pesquisa sobre autoavaliação nos cursos
da EaD, principalmente no contexto militar, ainda estão se consolidando no meio acadêmico.
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Acreditamos  que  os  resultados  obtidos  neste  trabalho,  poderão  conduzir  investigações  e
discussões sobre a temática apresentada. 

Ao  respondermos  ao  questionamento  inicial  desta  pesquisa,  acreditamos  que  a
autoavaliação pode ser considerada uma ferramenta adequada ao processo de avaliação no
Curso de Preparação de Tutores, no âmbito da Força Aérea Brasileira. 

Para fins de trabalhos futuros, o resultado dessa pesquisa será disponibilizado  para
apreciação do Comandante do Grupo de Instrução Tática e Especializada-GITE, para possível
implementação da ferramenta sugerida no Plano de Avaliação dos Cursos EaD do GITE.
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RESUMO 

 

A institucionalização da Educação a Distância no Brasil e seus desdobramentos tem como marco 

regulatório o processo de reconhecimento da modalidade, o qual a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394/96 viabiliza a oportunidade de formação inicial e continuada aos 

professores de todo o nosso país. Nesse artigo objetivamos delinear algumas reflexões sobre a formação 

continuada de professores, por meio e para o uso da modalidade à distância, uma vez que, discorrer 

sobre as boas práticas aplicadas nesta modalidade de ensino com foco na qualidade, perpassa a 

necessidade de debate sobre as políticas públicas de formação de professores instituídas nas últimas 

décadas do século XX e início do XXI. Assim, com base nas atribuições do Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educação Básica (PARFOR), bem como, por meio de pesquisa bibliográfica e 

práticas reflexivas acerca de nossas experiências, descrevemos uma prática didática que assume a 

responsabilidade de contribuir com a consolidação da EaD em um cenário constituído por grandes 

desafios. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Políticas Públicas. Consolidação. Formação de Professores. 

 

ABSTRACT.  Distance Education’s consolidation in Brazil: a reflection on the permanent Public 

Education Policy. The Distance Education institutionalization in Brazil and its consequences have as a 

regulatory the process of modality’s recognition, from the Law of Guidelines and Bases of Education 

(LDB), Law Nº. 9.394 / 96 enables the opportunity for initial and continuing training for teachers from 

all over our country. In this article we aim to outline some reflections on the continuing teachers’ 

education, through and for the use of distance learning, since, discussing the good practices applied in 

this type of teaching focused on quality, permeates the need for debate on the public policies of teacher 

 

 

 

 

 

 
education instituted in the last decades of the twentieth and early twenty-first centuries. Therefore, based 

on the attributions of the document called “Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (PARFOR)”, as well as, through bibliographical research and reflective practices about our 

experiences, we describe a didactic practice that assumes the responsibility to contribute to the Distance 

Education’s consolidation in a scenario constituted by big challenges. 

Keywords: Distance education. Public Policy. Consolidation. Teacher training 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Seja diretamente, e/ou indiretamente a disrupção da relação entre o espaço e o tempo, 

tem sido uma realidade na totalidade das esferas sociais. A educação a Distância, como 

fenômeno social, por sua vez, não passa despercebida. Por meio das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDICs), os seres humanos se deparam cotidianamente com novos 

hibridismos entre o físico e o virtual, transformando não só a sua forma de ver  a realidade, mas 

mais que isso, a sua práxis nesta nova realidade. 

Nessa realidade, a corporificação das relações, ganham novos sentidos dentro do mundo 

virtual, o que é paradoxal, principalmente, para os mais céticos em relação às possibilidades do 

ensino por meio destas ferramentas, em detrimento do livro físico e das aulas tradicionais, por 

exemplo. Destarte, o novo código linguístico trazido por essas tecnologias, também é, 

paralelamente, nova maneira de acessar a relação de ensino-aprendizagem, por meio de suas 

metodologias, não tão inovadoras (se olharmos para a história da educação desde os seus 

primórdios), mas que saltam aos olhos dos educadores vanguardistas dos fins do século XX e 

início do século XXI. Chamadas de metodologias ativas, essas 'ferramentas' acessam a cultura 

digital com uma força catalítica, possibilitando, o que, segundo Levy (2003), chamou de 

inteligência coletiva como, "[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências" (LEVY, 2003, p. 28). 

Dessa perspectiva, todo ambiente online, é passível de reflexão de seu locus de produção 

de informação e conhecimento compartilhado, uma vez que, cultura digital também é uma 

competência exigida pelo profissional da educação do século XXI. Como reitera: “As 

tecnologias são catalisadoras de mudanças e é inevitável que o seu uso necessariamente passe 

pela mudança de metodologias, de práticas e de uma cultura” (SCHLÜNZEN JUNIOR, 2013, 

p. 115). 

Destarte, a construção desse artigo é proveniente das discussões e ações realizadas no 

Grupo de Pesquisa sobre Educação a Distância e Tecnologias Educacionais 

(GPEaDTEC/CNPq) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), por acreditarmos na 

fundamental importância da Educação a Distância (EaD) como modalidade que tem o 

compromisso de oportunizar a democratização do conhecimento com a responsabilidade de 

fazer educação de qualidade ainda que à frente de árduos desafios de consolidação. 

A modalidade de Educação a Distância foi regulamentada a partir da década de 1990 no 

Brasil, especialmente com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei nº 

9.394/96 que em seu Art. 80 reconhece a necessidade de normatizar os aspectos de organização 

da EaD. É também, por meio de sua regulamentação que a EaD passa a ser considerada 

imprescindível na formação de professores da educação básica, visto que a modalidade 

presencial não dispunha de vagas para todos aqueles que precisavam de aperfeiçoamento 

profissional pedagógico. 

De acordo com Costa (2010, p.93), o processo de reconhecimento da EaD “passa a 

exigir uma definição de políticas e estratégias para sua implementação e consolidação nas mais 

diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do País”. Nessa perspectiva, uma das importantes 

ações na trilha desses processos é a institucionalização da modalidade, da qual Schlünzen Junior 

(2013, p.115), nos apresenta uma consistente definição: 
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Ao buscarmos o significado da palavra institucionalização, encontramos uma 

definição simples, ou seja, “dar a qualquer coisa o caráter de instituição”. O 

verbo inicial, que indica que alguém é que oferece o caráter de instituição a 

alguma coisa, remete à questão sobre quem é responsável por ela. Nesse caso, 

com a experiência acumulada em gestão acadêmica, é possível afirmar que é 

a própria instituição que se apresenta como responsável por institucionalizar 

uma nova prática social. Assim, cabe à própria instituição a tarefa e a 

responsabilidade de construir o processo de institucionalização da EaD, 

considerando suas características, seu contexto, sua realidade regional, enfim, 

todo o seu entorno social, econômico, político e cultural. 

 

Nesse sentido, ao refletirmos sobre os seguintes questionamentos do presente evento, 

“Como as práticas exitosas têm contribuído no processo de consolidação da EaD?” e “Quais as 

responsabilidades dos sujeitos envolvidos no contexto da EaD?” percebemos que poderíamos 

compartilhar a experiência prática de uma ação que é  fruto de nossos estudos teóricos e debates  

acerca da nossa responsabilidade enquanto sujeitos que se dispõe a estudar a modalidade a 

distância, bem como contribuir efetivamente com a formação continuada de docentes e 

discentes que atuam na educação do Brasil. 

De acordo com Guietti (2019, p.105) “a formação docente passa a ser composta de dois 

âmbitos: a formação inicial, efetivada no ensino superior, e a formação continuada, em serviço”. 

A formação continuada contribui para que os docentes possam estar em constante processo de 

aperfeiçoamento profissional, por isso a ampliação da oferta desses cursos é compreendida 

como estratégia incipiente no percurso que tem como objetivo a melhoria da qualidade da 

educação.  

Para além disso, compreendemos que o processo de formação docente é um processo 

contínuo, que não se finda ao término e conquista de título ou certificação. Assim, a Educação 

a Distância possibilita pela oferta de cursos uma formação contínua sem a necessidade de 

presença física diariamente em um determinado espaço. De acordo com (GUIETTI, 2019, 

p.104) “[...] a formação docente deve ser compreendida como um processo contínuo e dialético 

que se prolonga por toda a vida profissional do sujeito, mediante a construção de conhecimentos 

profissionais sólidos para o desenvolvimento da profissão.”  

Uma das ações desenvolvidas por este grupo de pesquisa é de contribuir com a política 

permanente de formação de professores por meio da EaD, pois, a formação de professores é um 

dos temas de interesse das políticas e discussões teóricas decorrentes da sua importância para a 

qualidade na educação. Assim, iremos evidenciar o chamado “Simpósio Virtual de Educação a 

Distância e Tecnologias Educacionais” como uma ação que contribui significativamente com a 

consolidação da EaD no contexto permanente de formação de professores.  

Para tal, a presente pesquisa assevera sobre as políticas públicas educacionais que 

debatem a formação docente e as quais são realizadas na modalidade de educação a distância. 

Posteriormente, apresenta a contribuição de uma experiência exitosa realizada pela organização 

de um grupo de pesquisa que além de pesquisar e estudar os temas relacionados a EaD busca 

proporcionar formação continuada para professores. Por fim, a apresentação dos Simpósios 

ofertados em 2016 e 2018, tem o objetivo de fornecer dados que colaborem com a consolidação 

da modalidade que propicia possibilidades de acesso e democratização do conhecimento.   

 

2. METODOLOGIA  
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Esta pesquisa tem por objetivo delinear algumas reflexões sobre a formação continuada 

de professores, por meio e para o uso da modalidade à distância e, também, discorrer sobre as 

boas práticas aplicadas nesta modalidade de ensino. Para tanto, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica, que, de acordo com Gil (2010, p. 29) “é aquela elaborada com base em material 

já publicado”. A pesquisa foi baseada em materiais já elaborados, como livros e artigos 

científicos fundamentados em autores da área da educação, juntamente com a descrição dos 

estudos realizados no grupo de pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica nos permite ter uma ampla cobertura dos fenômenos estudados 

e o método histórico nos auxilia na investigação dos acontecimentos e processos que já 

ocorreram para que entendamos a influência que os mesmos exercem no presente. Demo (2000, 

p. 20) destaca que a pesquisa com base teórica consiste em uma pesquisa que é “dedicada a 

reconstruir teorias, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos 

imediatos, aprimorar fundamentos teóricos”. 

Nesse sentido, o estudo aponta dados qualitativos, que expõem a análise de conceitos e 

ideias referentes a formação inicial e continuada de professores por meio da educação a 

distância e as políticas públicas presentes que envolvem essa temática. Evidenciamos então na 

pesquisa, práticas que substanciam a nossa análise e argumentação da contribuição de uma 

política permanente de formação de professores por meio da EaD. 

  

3. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 

 

As políticas públicas em nosso país sempre requerem ações na tentativa de solucionar o 

problema da formação docente. Esta é uma afirmação simplista, mas, de grande importância no 

contexto educacional do Brasil tendo em vista que ainda se trata de uma temática bastante 

discutida e longe de ser solucionada. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 9394/96, o capítulo IV “Dos 

Profissionais da Educação” trata especificamente sobre a questão da formação docente como 

um ponto a ser melhorado. É explicitado no texto a necessidade de formação superior para os 

professores da educação básica e que estes profissionais devem ser valorizados por meio do 

aperfeiçoamento profissional continuado.   

Em maio de 2009, o Ministério da Educação lançou o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (PARFOR), que é um conjunto de ações do MEC, em 

colaboração com as secretarias de educação dos estados e municípios e as instituições públicas 

de educação superior neles sediadas, para ministrar cursos superiores gratuitos e de qualidade 

a professores em exercício das escolas públicas sem formação adequada, conforme exigido pela 

LDB/96. 

De acordo com a página do Programa, dentro do site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de maio de 2009 a dezembro de 2012, 

o PARFOR colocou em salas de aula mais de 54 mil professores em 1.920 turmas especiais, 

distribuídos em 397 municípios, envolvendo cerca de 150 instituições de educação superior ‐ 

federais, estaduais, comunitárias e confessionais. 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica consolidou a Política 

Nacional de Formação de Professores, instituída pelo Decreto nº 6755/2009. O MEC delegou 

a CAPES, a responsabilidade dos cursos no âmbito do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação. Ao fazer isso, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), criada em 
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2005, aparece como forma de dar organicidade às políticas, programas e ações direcionadas à 

formação e à expansão da formação inicial e continuada de professores. 

Já a Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) 

trata sobre as 20 (vinte) metas da educação. Em suas metas 15 (quinze), 16 (dezesseis), 17 

(dezessete) e 18 (dezoito) traz em seu texto, especificamente, sobre a formação e o plano de 

carreira para os professores, evidenciando assim, políticas públicas de valorização profissional 

docente. 

Diante este cenário de políticas públicas destinadas à formação de professores, nos 

deparamos no site do Ministério da Educação com dados quanto ao Percentual de Funções 

Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino. Estes dados são indicadores 

educacionais que ainda devem contribuir para a criação políticas públicas voltadas para a 

melhoria da qualidade da educação e dos serviços oferecidos à sociedade pela escola. Nesse 

indicador, temos a seguinte situação: 

 
Quadro 1- Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 

 

Dependência 

Administrativa 
Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino 

Médio 
Educação 

Profissional 
Educação de 

Jovens e Adultos 
(EJA) 

Educação 

Especial 

Total Creche Pré-

Escola 
Total Anos 

Iniciais 
Anos 

Finais 

    

Total 70,0 68,3 71,9 83,9 79,3 87,9 94,3 86,4 90,9 88,8 

Federal 84,5 82,5 87,8 97,5 95,1 98,6 97,9 96,4 97,8 89,0 

Estadual 75,6 72,8 75,6 94,0 91,1 94,8 95,1 92,3 95,0 90,2 

Municipal 76,2 74,5 77,9 81,9 81,4 83,0 93,2 76,8 95,1 88,6 

Privada 55,4 57,1 55,4 75,1 66,8 84,7 90,4 87,4 84,6 88,7 

Pública 76,2 74,5 77,8 86,1 83,0 88,7 95,3 86,4 96,0 89,1 

Fonte: (http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais) 

 

Com base nos dados apresentados, ainda temos em nosso país muitos desafios na 

formação inicial e continuada para os nossos docentes. A formação de nível superior ainda não 

é uma realidade para todos, impactando diretamente na rede docente de escolas federais, 

estaduais, municipais públicas e privadas. 
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Dessa forma, acreditamos que por meio da oferta de cursos na modalidade a distância 

podemos contribuir para a qualidade nos processos de ensino e aprendizagem, tendo em vista 

que os cursos na modalidade presencial não conseguem atender uma demanda tão grande de 

formação, como bem apresentado no quadro anterior. 

 

3.1 O GPEaDTEC e a sua atuação no eixo de Formação de Professores 

 

O Grupo de Pesquisa sobre Educação a Distância e Tecnologias Educacionais 

(GPEaDTEC) foi criado no ano de 2010, pela atual líder, a professora Dr.ª Maria Luisa Furlan 

Costa, (PPE-DFE/UEM), na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Entre docentes e 

discentes e pesquisadores, o Grupo conta atualmente com o número de 25 (vinte e cinco 

participantes) constituindo-se em um ambiente profícuo para o diálogo referente às questões 

que englobam a Educação a Distância, por meio de três grandes linhas de pesquisas, a saber: 

• Ambientes virtuais de aprendizagem; 

• Educação a Distância: história, políticas e práticas; 

• Formação de Professores em Cursos a Distância 

 

O Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil - Lattes, em que está registrada a 

participação do GPEaDTEC, a repercussão dos trabalhos do grupo concentra-se no 

desenvolvimento de pesquisas com focos na prática educativa tanto do Ensino Presencial, mas 

principalmente, daquelas concernentes à Educação a Distância, dentro de uma perspectiva que 

busca proporcionar pesquisas que abordam as questões relacionadas aos ambientes virtuais de 

aprendizagem, bem como a produção de material didático, impresso e também de caráter 

audiovisual. A ênfase na historicidade dos processos também é algo que deve ser ressaltado 

dentro das análises e produções do Grupo, que buscam sempre um diálogo com as políticas 

públicas que inserem a  EaD no Brasil, perpassando toda a história dessas leis, decretos, por 

meio da sua reflexão crítica.    

Destarte, entre as inúmeras atividades propostas por meio de reuniões democráticas, 

anuais e bienais, estão a busca de produzir materiais em artigos qualificados, capítulos de livros 

e materiais didáticos para promoção da EaD no Brasil.  Assim, as atividades possuem como 

foco as questões históricas, metodológicas, políticas e práticas mediadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação, com ênfase nas ações institucionais e governamentais 

desenvolvidas na modalidade de educação a distância. 

Com base no exposto, focaremos nesta sessão, nos trabalhos desenvolvidos dentro da 

linha de pesquisa de Formação de Professores em Cursos a Distância pelo o GPEaDTEC. Ao 

buscar desenvolver o diálogo entre as discussões teóricas a respeito da formação de professores 

integrada a uma práxis cotidiana nas salas de aula, o grupo tem realizado de modo bienal o 

Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais, que conta atualmente 

com a sua segunda edição finalizada. O Simpósio, busca oferecer, por meio de palestras, 

conferências, minicursos e atividades de ambientação e proficiência criando proximidade com 

o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) em sala de aula.  

Aos profissionais da educação, possibilidades de formação continuada, como exemplo 

do Simpósio ofertado pelo Grupo de Pesquisa, tem propiciado uma abertura reflexiva para uma 

inovação na ação docente, em diversas áreas do conhecimento, uma vez que, ambos os 

Simpósios (I e II) contaram com a participação dos mais variados profissionais da educação. 
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Para os membros deste Grupo, os profissionais da educação devem buscar constantemente uma 

formação, inicial ou continuada, frente às necessidades que sua profissão exige, além de 

satisfazer o interesse de crescimento profissional e pessoal. O docente deve estar em 

permanente formação para o seu aprimoramento profissional, atendendo, assim, às demandas 

sociais e do próprio mundo do trabalho, que solicita uma formação sólida e adequada às novas 

demandas surgidas no contexto do século XXI, referentes à inserção de competências e 

habilidades tecnológicas no âmbito educacional. 

Desse modo, foi refletindo e dialogando sobre uma maneira de contribuir para a 

formação dos profissionais da educação que, em 2016, o Grupo de Pesquisa se dedicou em 

organizar o I Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais por meio 

da plataforma Moodle e, em 2018, a segunda edição deste trabalho, institucionalizando-se assim 

como uma prática bienal de trabalho dos membros do GPEaDTEC. Discorreremos, na sessão 

seguinte, um pouco mais a respeito dessas duas etapas do Simpósio e a sua contribuição para a 

Formação de professores em Cursos a Distância. 

 

 

3.2 O Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais e a sua 

contribuição na Formação Continuada de Professores 

 

O I Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais foi realizado 

entre os períodos de 22 de outubro de 2016 à 12 de novembro de 2016 na Universidade Estadual 

de Maringá por meio da plataforma Moodle. No momento, foi estabelecida uma parceria da 

líder do Grupo de Pesquisa com o Núcleo de Educação da IES que possibilitou as gravações e 

suporte técnico para que as atividades ocorressem. Desde conferências de abertura, palestras e 

minicursos, até as atividades solicitadas no ambiente, tiveram exclusivamente, a plataforma 

como meio de acesso e execução. O público alvo para o curso, foram estudantes em geral tutores 

dos cursos da Modalidade a Distância da Universidade, integrantes dos polos de apoio 

presencial, professores da rede pública, docentes da Universidade e outras IES e comunidade 

em geral. Para incluir essa gama de cursistas das mais variadas áreas de atuação, foram ofertadas 

1500 vagas. 

A coordenação geral do Simpósio, possibilitou os trâmites legais da IES um curso que 

ofertasse ao final da sua realização, uma certificação de 40 horas de estudos emitido pela própria 

Universidade em parceria com o seu Núcleo de Educação a Distância. Desse modo, foram 

disponibilizadas aos participantes 03 (três) palestras de 04 quatro horas cada e  8 (oito) 

minicursos de oito horas cada. O cursista, para a obtenção da sua certificação integral, deveria 

participar assistindo e comentando em um fórum próprio criado no ambiente, as três palestras 

ofertadas, e também se inscrever em 02 (dois) dos minicursos oferecidos, bem como, interagir 

nos fóruns de discussões destes. 

No I Simpósio, os participantes tiveram acesso a três palestras, com carga horária de 4 

horas cada uma delas, totalizando 12 horas, conforme os dias, temas e ministrantes a seguir. 

Assim, no dia 17 de outubro de 2016, a palestra inaugural teve a temática “Por que a EaD 

precisa de bons professores?”. Já no dia 24 de outubro, a palestra dialogou com o tema dos 

estilos de aprendizagens dos ambientes virtuais, intitulada como, “Aplicação dos estilos de 

aprendizagens em ambientes virtuais”. E por fim, encerrou-se às atividades de palestras, no dia 

24 de outubro, com o tema blended-learning, na palestra “Da aula invertida à aprendizagem 

invertida”. 
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Além das palestras, os participantes poderiam escolher dois entre os 8 (oito) minicursos 

produzidos pelos membros do GPEaDTEC em parceria com o Núcleo de Educação a Distância 

daquela IES. A escolha obedeceu a ordem de um minicurso para cada semana do simpósio, com 

carga horária de 8 horas. Desse modo, na primeira semana do Simpósio, de 17 a 24 de outubro 

de 2016, foram ofertados, 04 (quatro) minicursos. O primeiro contribuiu para a reflexão sobre: 

“O agir pela linguagem nas práticas formativas do tutor da EaD”, o segundo estabeleceu um 

diálogo com as políticas públicas em: “EaD e as políticas públicas: a intervenção dos 

organismos internacionais”, o terceiro englobou as questões do mercado de trabalho por meio 

da: “Educação profissional e tecnológica na modalidade a distância”, e, encerrando a primeira 

semana, mais uma temática sobre a importância de se pensar as políticas sobre EaD em: 

"Políticas educacionais na EaD". 

Na segunda semana de minicursos, de 24 a 31/10/2016, os participantes tiveram acesso 

a mais outros 04 (quatro) temas. O primeiro discorreu sobre: "Tecnologias educacionais: 

Ambiente Moodle como uma ferramenta virtual de ensino-aprendizagem", o segundo salientou 

a importância das: “Tecnologias na educação: jogos musicais online”, o terceiro utilizou-se das 

redes sociais em: “O uso do Facebook na Educação Superior”, e, por fim, encerrando a semana 

o quarto minicurso dialogou sobre: “O conceito de tecnologia: as contribuições de Álvaro 

Vieira Pinto”. 

O resultado da avaliação pelos participantes do “I Simpósio de Simpósio Virtual de 

Educação a Distância e Tecnologias Educacionais” foi muito positivo, por esta razão foi 

decidido em reunião de encerramento das atividades que, o evento realizado pelo Grupo de 

Pesquisa em parceria com a IES e seu Núcleo de Educação a Distância, possuía relevância nas 

discussões referentes à Formação de Professores, tornando-se uma ação bienal dentro do 

GPEaDTEC. Destarte, no ano de 2018 o Grupo de Pesquisa se propôs a organizar a sua segunda 

versão, a saber, o “II Simpósio de Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias 

Educacionais”. 

Nesta segunda edição do Simpósio a coordenação geral foi compartilhada entre a líder 

do Grupo de Pesquisa e mais um membro, o que possibilitou ainda mais inovações sobre a 

perspectiva da Formação de Professores e o seu diálogo com a Educação a Distância. A parceria 

entre a IES e o seu Nead estabelecida com o GPEaDTEC, possibilitou novamente um curso 

com certificação que ofertasse ao final da sua realização, uma certificação de 40 horas de 

estudos emitido pela Diretoria de Extensão da Universidade em questão. 

Assim, em sua segunda edição, o Simpósio foi realizado entre os dias 22 de outubro à 

12 de novembro de 2018 foram ofertadas novamente 1500 vagas e a metodologia utilizada 

também se deu exclusivamente por meio da plataforma virtual do Moodle. Novamente, as vagas 

tiveram como público alvo, os estudantes da modalidade EaD e presencial, tutores dos cursos 

da modalidade EaD, integrantes dos polos de apoio presencial, professores da rede pública, 

docentes de IES e comunidade em geral. 

Destarte, no dia 22 de outubro, o curso teve início com a palestra de abertura intitulada: 

"Como vai o projeto de Educação a Distância da sua Instituição?". O formato deste II Simpósio, 

possibilitou em sua primeira semana, uma atividade de ambientação na plataforma digital, 

levando em consideração, que muitos dos cursistas, estavam acessando o ambiente pela 

primeira vez. Outra palestra proferida durante o evento, intitulou-se como: “Diálogos sobre a 

Educação a Distância: Avanços, retrocessos e desafios para o século XXI”, que foi liberada 

para acesso pelos participantes no dia 5 de novembro 2018.  

Além das palestras, a segunda versão do Simpósio, contou com um aumento de 

50%  (cinquenta por centos) de minicursos . É preciso ressaltar que esse aumento significativo, 

demonstra uma inserção ainda maior dos membros do GPEaDTEC nas discussões referentes à 
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Formação de Professores em Cursos a Distância. Assim, o II Simpósio, teve, portanto, em sua 

versão final a elaboração e execução de 12 minicursos diferentes. O formato que estabelecia a 

inscrição em 02 (dois) minicursos, foi duplicada para a totalidade do evento, sendo, desse modo, 

possível que o cursista se inscrevesse em 04 (quatro), agora, 02 (dois) para cada semana de 

realização do evento.  

Desse modo, o evento contou com a seguinte estruturação referente aos minicursos da 

primeira semana:  1) "Políticas de Formação no Ensino Superior: interdisciplinaridade como 

princípio e TICs como meio" que focou nas questões referentes à Resolução 02 de 2015 que 

tinha como objetivo elencar diálogos sobre a interdisciplinaridade nos cursos de Licenciatura a 

partir desse documento; 2) "A escrita feminina e a tecnologia social: a participação da mulher 

na EaD" com um título pertinente para as questões do século XXI, esse minicurso, focou na 

historicidade do papel da escrita feminina no Brasil, apresentando como as TDICs 

possibilitaram ainda mais a expansão da atuação da mulher; 3) "As ferramentas colaborativas 

do Moodle: wiki em foco" que adentra a pertinência da possibilidade de um trabalho mais 

colaborativo em um ambiente virtual; 4) "As metodologias ativas como recurso didático na 

Educação Superior", em que foi tema de diálogos o sobre a conceituação das metodologias 

ativas para a educação no Ensino Superior; 5) "O desafio da docência na modernidade", 

englobando questões mais gerais da Educação sem deixar de passar pelo ensino por meio 

plataformas virtuais; 6) "O ensino híbrido e as possibilidades de uma educação inovadora: o 

caso da sala de aula invertida para os cursos de licenciatura" em que foram trazidas 

considerações bem pontuais sobre como se utilizar o blended-learning no Ensino Superior. 

Para a segunda semana os minucursos apresentação a seguinte configuração: 1) "As 

políticas públicas da EaD e o processo de inclusão no Ensino Superior"; em que novamente 

levantou-se o diálogo entre a EaD e as políticas para a sua promoção; 2) "Educação e a 

segurança online de jovens e crianças: urgente demanda educacional" tema imprescindível para 

se pensar as questões das TDICs e a relação infanto-juvenil com essas ferramentas que devem 

vir para somar de maneira segura e responsável; 3) "EaD e as novas tecnologias educacionais: 

expressões da educomunicação" com um diálogo plural para as questões que perpassam a outros 

campos do saber, como por exemplo, a Comunicação; 4) "A utilização dos jogos no processo 

de ensino-aprendizagem na Educação a Distância" fundamental para se pensar a gamificação 

em sala de aula; 5) "Design Thinking como proposta de metodologia ativa para a Modalidade a 

Distância" em que se buscou apresentar o foco discente como propiciador de mudanças; e, por 

fim, 6) Educação a Distância: em foco a formação inicial e continuada de professores da 

Educação Básica, que possibilitou um importante diálogo com a Formação de Professores que 

atuam na Educação Básica.   

Neste formato, o II Simpósio Virtual de Educação a Distância e Tecnologias 

Educacionais encerrou novamente as atividades no ambiente com um profícuo diálogo sobre a 

Formação de Professores e a Educação a Distância, proposta pelos eixos do Grupo de Pesquisa. 

Ao idealizar e realizar ambos os Simpósios, concretiza-se a contribuição para o quadro nacional 

das diretrizes que inserem a importância da formação de professores na Educação a Distância.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho vimos que, mesmo com iniciativas em políticas de formação 

docente, nosso país ainda continua sem uma solução acerca da questão da formação inicial e 

continuada de professores. Nossas escolas mudaram, desde os segmentos sociais nelas inseridas 

até a idade de entrada das crianças, e, estas questões exigem mudanças radicais nas políticas de 
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formação de professores. Se analisarmos as informações encontradas diretamente no site do 

ministério da educação, chegamos à conclusão de que ainda temos docentes em sala de aula na 

educação básica sem formação inicial de nível superior. Nos deparamos assim com problemas 

graves de formação no país que requer que ainda nos debruçamos mais em estudos e iniciativas 

que auxiliem em melhorias para a formação inicial e continuada dos professores. 

Evidenciamos que o processo de reconhecimento da EaD exigiu uma definição de 

políticas e estratégias para sua implementação e consolidação nas mais diversas Instituições de 

Ensino Superior (IES) do País e que, uma das importantes ações na trilha desses processos é a 

institucionalização da modalidade. Por este motivo, conseguimos destacar em nosso estudo a 

iniciativa de um grupo de pesquisadores que se dedicaram na organização de um Simpósio que 

oportunizava formação continuada por meio da Educação a Distância. Assim, compreendemos 

que as possibilidades de formação proporcionadas pelas tecnologias devem fazer parte do 

cotidiano docente e podem causar mudanças significativas nos conhecimentos por eles 

adquiridos. 

Portanto, a questão norteadora “Como as práticas exitosas têm contribuído no processo 

de consolidação da EaD?” instigou nossas reflexões acerca da importância em ofertar um 

Simpósio que, mesmo diante de grandes desafios de organização, estruturação e articulação, 

conseguiu se mobilizar e se consolidar dentro da academia como uma formação continuada aos 

professores na modalidade a Distância. Para além de demonstrar como a Educação a Distância 

permite mobilizar pesquisadores, profissionais e estudantes num grande Simpósio sem que as 

pessoas tenham que deslocar-se, está a questão de acessar conteúdos atualizados, resultados de 

pesquisas e discussões recentes em tempo real. Participar dos debates e acessar o conteúdo das 

falas de palestrantes e cursistas. 

Acreditamos que iniciativas de formação por meio da educação a distância podem 

transformar conhecimentos e contribuir com a consolidação da EaD em um cenário constituído 

por grandes desafios. Ao realizar ambos os Simpósios, concretiza-se a contribuição para o 

quadro nacional das diretrizes que inserem a importância da formação de professores na 

Educação a Distância. Assim, concluímos que, estas iniciativas nos permitem vislumbrar um 

cenário favorável na cultura de EaD para formação de professores. 
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Lilian Cristina Gomes de Souza e Silva (lilianthina@gmail.com, IFPI)  

Claudete de Jesus Ferreira da Silva (cjfsilva@gmail.com, cjfsilva@hotmail.com, IFPI) 

 

RESUMO. A partir do Decreto nº 6.301/2007, que instituiu o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, 

O IFPI também aderiu à modalidade à distância. Iniciando em 2018 sua oferta de cursos, passou por 

várias expansões e dois tipos de oferta: até 2016 eram ofertados cursos subsequentes ao ensino médio e 

a partir de 2017, as turmas foram concomitantes ao ensino médio. Objetivando comparar as duas ofertas 

e conhecer a percepção dos atores envolvidos, surgiu esta pesquisa. Para coletar os dados, foram usados 

questionários on line e aplicados a 22 participantes, entre professores, coordenadores, tutores e demais 

funções. Foram mencionados pontos positivos e negativos de cada oferta e a maior parte dos pesquisados 

afirmou que o público ideal para a modalidade a distância são os alunos que já concluíram o ensino 

médio. 

Palavras-chave: Educação a distância, Ensino médio, Ensino subsequente, Ensino concomitante. 

 
 

ABSTRACT. From Decree No. 6.301 / 2007, which established the Open Technical School System  of 

Brazil, IFPI also joined the distance mode. Beginning in 2018 its course offerings, it went through 

several expansions and two types of offerings: until 2016 courses were offered subsequent to high school 

and from 2017, the classes were concurrent with high school. In order to compare the two offers and to 

know the perception of the actors involved, this research emerged. To collect the data, online 

questionnaires were used and applied to 22 participants, including teachers, coordinators, tutors and 

other functions. Positive and negative points of each offer were mentioned and most of the respondents 

stated that the ideal audience for the distance modality are the students who have already completed 

high school. 

Keywords: Distance Education, High School, Further Education, Concurrent Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

É evidente o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a sua 

disseminação no meio educacional. 

Neste cenário, no IFPI, a modalidade de Ensino a Distância (EaD), teve início com base 

no Decreto nº 6.301/2007, que a criou como Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, sendo 

revogado e criando a atual Rede e-Tec Brasil, instituída pelo Decreto n° 7.589, de 26 de outubro 

de 2011. 

Com isso, foi formalmente implantada em 2008 e as primeiras turmas iniciaram em 

2009, em quatro polos do estado, com a oferta de dois cursos técnicos subsequentes, modalidade 

esta de ensino que é oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio, ou seja, são 

cursados SUBSEQUENTEMENTE ao ensino médio. Sua base legal está descrita no Decreto 

Nº 5.154 de 23/07/04 - Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras 

providências. Como pré-requisito para se candidatar a uma vaga nessa modalidade, o candidato 

precisa ter o certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, até a data da matrícula. 

 No ano de 2013, o IFPI passou pela sua maior expansão em relação aos cursos na 

modalidade EaD, tendo um declínio de ofertas de cursos neste nível de ensino, onde a última 

turma teve suas atividades concluídas em 2017. 

Neste mesmo ano foram ofertados 11 cursos do Programa Mediotec que é uma ação do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que disponibiliza vagas 

em Cursos Técnicos para quem ainda está cursando o Ensino Médio Regular, na modalidade 

CONCOMITANTE, ou seja, cursando ao mesmo tempo o ensino médio e o ensino técnico, na 

qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: 

a)  na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;  

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis; ou  

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando 

o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 

No caso do IFPI, a oferta foi feita através da Opção C, ambos sendo ofertados em 

instituições distintas, sendo pré-requisitos para se matricular nesses cursos técnicos já ter 

concluído o ensino fundamental ou estar cursando o ensino médio, em que a 

complementariedade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, 

pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso.  

As ofertas de vagas desses cursos também foram priorizadas para alunos matriculados 

em escolas públicas. 

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio realizados nas formas 

Concomitante ou Subsequente ao ensino médio deverão considerar a carga horária total do 

ensino médio, nas modalidades regular ou de educação de jovens e adultos, e praticar a carga 

horária mínima exigida pela respectiva habilitação profissional, da ordem de 800, 1.000 ou 

1.200 horas, segundo a correspondente área profissional. 

O Instituto Federal do Piauí oferta 650 vagas nos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio distribuídas entre os campi Teresina Dirceu, Teresina Central, Corrente, Floriano, Oeiras 

e Parnaíba. 

 Hoje, estes cursos estão em fase de conclusão: Técnico em Agente Comunitário de 

Saúde, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Contabilidade, Técnico em 

Cooperativismo, Técnico em Desenho de Construção Civil, Técnico em Manutenção 

Automotiva, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Mecatrônica, 

Técnico em Qualidade, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Refrigeração e 

Climatização. 
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Considerando que o público-alvo atual é diferente do público das ofertas anteriores e 

que esta foi a primeira oferta do Mediotec na Instituição, surgiu o questionamento sobre a 

eficiência do programa para este público de ensino médio. Se comparado os ingressantes dos 

cursos ofertados pelo Programa Mediotec e os demais programas anteriormente ofertados, os 

alunos do Mediotec em termos de idade, eram bem mais novos, sendo o programa destinado 

aos alunos, prioritariamente, de 15 a 19 anos e regularmente matriculados no ensino médio, 

estudantes que estão na fase adolescente de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Por se tratar da fase adolescente foi imprescindível oferecer ao educando um 

acompanhamento psicossocial, com vistas a estimular sua permanência e êxito na formação 

técnica.  

Por se tratar de um público jovem (de 15 a 19 anos), é nesta fase que o indivíduo mais 

necessita de apoio para tomar importantes decisões sobre seu futuro e ainda, há que se levar em 

conta que o público beneficiado desempenhando atividades acadêmicas em mais de um turno 

para a sua formação escolar. O acréscimo de carga de estudo e de atividades acadêmicas, os 

conflitos da idade e as condições econômicas e sociais poderiam ser e se tornar fatores 

contribuintes para a evasão desses alunos. Desse modo, o Instituto Federal ofereceu um 

acompanhamento e um suporte psicopedagógico diferenciado, para realizar o acompanhamento 

dos alunos, dando apoios individuais e coletivos. Os apoios psicossocial e pedagógico tiveram 

como objetivo o acompanhamento das dificuldades apresentadas pelos alunos, identificando 

suas necessidades individuais, entre outros. 

A pesquisa então se baseou na hipótese de que a oferta de cursos na modalidade a 

distância não fosse adequada para alunos do ensino médio pelo fato de ainda serem imaturos 

para cursar disciplinas a distância, já que, até então, estes somente tinham experiência com a 

modalidade presencial. 

Diante disto, o presente trabalho busca conhecer a percepção dos atores envolvidos nas 

ofertas dos cursos a distância do IFPI, comparando as duas formas de oferta: público do ensino 

subsequente e público do ensino concomitante ao médio. 

O trabalho está assim dividido: inicialmente é apresentado o histórico da EAD no IFPI. 

Após o histórico é apresentada a metodologia e resultados, tendo seu fechamento com as 

considerações finais. 

 

 
2. CURSOS TÉCNICOS NA MODALIDADE EAD NO IFPI 

A oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) surgiu com o objetivo 

de levar o conhecimento a qualquer lugar, a qualquer tempo e para qualquer pessoa. 

Moore e Kearsley (2007, p. 2) definem EAD como sendo “o aprendizado planejado que 

ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de 

criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais”. 

 

No Brasil, a EAD é definida oficialmente no Decreto nº 9.057/17 (BRASIL, 2017): 
 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos 
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No IFPI, a EAD teve início em 2008, ano em que 04 (quatro) municípios foram 

aprovados para serem polos de apoio presencial. Neste mesmo ano, o edital para a seleção de 

350 (trezentas e cinquenta) vagas foi lançado. No ano de 2009, os cursos Técnico em 

Administração e Técnico em Informática foram ofertados. Em dezembro de 2010, mais 350 

(trezentas e cinquenta) vagas foram disponibilizadas nos mesmos polos, iniciando as aulas em 

2011. Ainda no mesmo ano, o IFPI fez uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação do 

Piauí (SEDUC-PI), ampliando a oferta dos mesmos cursos em mais 02 (dois) polos, com mais 

200 (duzentas) vagas, sendo 100 (cem) vagas para cada curso (IFPI, 2010). 

No ano seguinte, mais 06 (seis) Polos foram criados, também fruto da parceria com a 

SEDUC/PI. Assim, o IFPI passa a ofertar seus cursos em 12 (doze) polos, contando com 

1.150 (mil cento e cinquenta) alunos. 

O Ministério da Educação criou em 2011, através do Decreto n° 7.589, a Rede e-Tec 

Brasil, substituindo o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), com o objetivo 

de “desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade da educação a distância, 

ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no 

País”. 

No segundo semestre de 2012, todos os campi do IFPI tornaram-se polos de apoio 

presencial. Nesta expansão, 4.291 (quatro mil duzentos e noventa e um) alunos estavam 

inseridos na modalidade, que contava agora com novos cursos: Curso Técnico em Eventos, em 

Meio Ambiente, em Serviços Públicos, em Segurança do Trabalho e em Informática para 

Internet. 

No ano de 2013 o IFPI continuou a expansão, incluindo mais dois cursos: Curso Técnico 

em Logística e Curso Técnico em Secretariado e 12.243 (doze mil duzentos e quarenta e três) 

vagas foram distribuídos em 53 (cinquenta e três) polos em todo o Piauí, totalizando mais de 

13.000 (treze mil) alunos em 69 (sessenta e nove) polos. 

No ano seguinte, mais 1900 (mil e novecentas) vagas foram ofertados para os cursos de: 

Técnico em Administração, Técnico em Cuidado de Idosos, Informática para Internet, Técnico 

em Meio Ambiente, Técnico em Química, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em 

Serviços de Condomínio e Técnico em Serviços de Jurídicos. 

Em 2016 o IFPI ofertou mais 200 (duzentas) vagas nos cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Subsequente, do Programa PROFUNCIONÁRIO, para o curso de 

Infraestrutura Escolar. 

Estes cursos fazem parte da Rede E-Tec e, até então, eram ofertados somente para alunos 

que já haviam concluído o ensino médio. 

Em 2017 o IFPI aderiu ao Programa MEDIOTEC que teve como público-alvo jovens 

com idade de 15 a 19 anos, matriculados no ensino médio regular nas escolas públicas estaduais, 

fundações e/ou bolsistas integrais de escolas particulares, a partir do 1º ano. 

No entanto, Litto (2014, p.63) afirma que o aluno da modalidade a distância precisa de 

maturidade para gerenciar todas as atividades e o tempo disponível, o autor afirma que os alunos 

“precisam de um professor a seu lado para elogiar ou cobrar os resultados em trabalhos ou 

exames, tais indivíduos poderiam ficar no presencial até que adquiram a maturidade 

necessária”. 

Ainda em 2017, foram ofertados 11 cursos técnicos, em 05 cidades do Piauí e em 06 

polos num total de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas, para os cursos de Técnico em Qualidade, 

Técnico em Cooperativismo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Desenho de Construção 
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Civil, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em 

Cooperativismo, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Mecatrônica, Técnico em 

Refrigeração e Climatização, Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em 

Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Redes de Computadores. 

 

 
3. METODOLOGIA 

  
O atual trabalho foi realizado utilizando pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa e complementada pela quantificação de dados para apresentar os 

resultados de aplicação de questionários, que podem reforçar os achados qualitativos e prover 

uma visão geral do contexto da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa apresenta uma visão mais clara das questões referentes à 

investigação social, principalmente nas relações existentes entre as ciências humanas e suas 

representações sociais. E por isso faz um levantamento das características conhecidas do 

fenômeno investigado. 
 

A pesquisa qualitativa é aquela destinada a conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. Essa técnica de pesquisa consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e 

no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 186). 

 

Nesta pesquisa, foi utilizado questionário online misto, com perguntas objetivas e 

subjetivas, por meio da ferramenta Google Forms11. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201), 

questionário é “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

O questionário foi composto por duas partes. Na primeira, foi realizada a caracterização 

do indivíduo, questionado sobre idade, escolaridade e qual(s) cargo(s) exerceu na EAD. A 

segunda parte foi construída com base nas perguntas específicas do estudo, como: para qual 

público os cursos nesta modalidade devem ser ofertados; se os alunos do ensino médio possuem 

maturidade para cursar disciplinas à distância; e os pontos negativos e positivos dos dois tipos 

de oferta. 

O estudo foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2019, com o objetivo de 

conhecer a percepção dos atores envolvidos nas ofertas dos cursos a distância do IFPI, incluindo 

os seguintes cargos: Professor Conteudista; Professor Formador; Tutor a presencial, Tutor a 

distância; Professor mediador; Coordenador de Curso; Coordenador de tutoria; Equipe 

Multidisciplinar; Coordenador Geral e Coordenador Geral Adjunto. 

A ferramenta de pesquisa foi enviada para 33 (trinta e três) profissionais que atuaram 

nas duas ofertas. Destes, 22 (vinte e dois) responderam ao questionário, correspondendo à 66, 

7% do total enviado. 

 

 
4. RESULTADOS 

No período de agosto e setembro de 2019 a pesquisa foi realizada com 22 sujeitos 

envolvidos nas duas ofertas da modalidade à distância. Destes, 90,9% têm mais de 35 anos e 

apenas 9,1% têm entre 31 e 35 anos. 

                                                      
1 https://forms.gle/bn2hc7krbBsReBDs8 
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Em relação à escolaridade, 45,5% possuem mestrado, 40,9% são especialistas e 13,6% 

finalizaram doutorado. Os respondentes também marcaram quais cargos ocuparam nos 

programas, onde poderiam escolher mais de uma opção, pois alguns atuaram em funções 

diferentes ao longo das duas ofertas. A maioria dos profissionais marcou a opção Professor 

Formador (50%), sendo seguido de tutor à distância e Coordenador de Curso (40%), conforme 

Gráfico 1. 

Gráfico 1: Qual a sua atuação na EAD do IFPI, considerando as duas ofertas? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 
Na primeira pergunta específica sobre a comparação das ofertas, foi questionado aos 

respondentes para qual público eles acreditavam que os cursos na modalidade a distância 

deveriam ser ofertados. 

Conforme Gráfico 2, dos 22 participantes, 21 (95,5%) deles consideram que o público 

ideal para a modalidade é aquele que já concluiu o ensino médio. A porcentagem de 59,1% 

acredita que o Ensino Técnico Concomitante pode ser ofertado, 54% afirma que o Ensino 

Superior é uma boa opção de oferta e 50% diz que a Pós-Graduação lato sensu poderia ser 

ofertada nesta modalidade. Pode-se observar que a grande maioria acredita que a instituição 

deveria ofertar Cursos Técnicos Subsequentes. 

 

Gráfico 2: Para qual público você acredita que os cursos na modalidade a distância devem ser ofertados? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Quando perguntados se a modalidade à distância é adequada para o ensino médio, 63,6% 

afirmou que sim e apenas 27,3% afirmou que não (Gráfico 3). Entretanto, este resultado entra 

em contradição com a pergunta anterior, onde mais de 95% disse que o ideal para oferta era o 

público que já havia concluído o ensino médio. 
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Esta aprovação dos respondentes a respeito do Ensino Médio, provavelmente, deve-se 

ao fato da faixa etária atingida pelo programa ter facilidade de manuseio das tecnologias.  

Gráfico 3 - Você acredita que a oferta do curso para o público do ensino médio é adequado na modalidade 

a distância? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
 

Os participantes foram questionados se a carga horária de 20% presencial seria 

suficiente para os cursos subsequentes, onde 61,9% concordam com a carga horária e 33,3% 

disse que não concorda (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Você acredita que a carga horária de 20% presencial é suficiente para cursos técnicos 

subsequentes (e-Tec) na modalidade EAD? 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

A mesma pergunta foi feita em relação aos cursos concomitantes, e o resultado foi que 

57,1% dos entrevistados são a favor da carga horária, 33,3% disseram que não são a favor e 9% 

disseram talvez (Gráfico 5). Este resultado pode ter sido influenciado pela percepção dos 

entrevistados em relação ao aumento de encontros presenciais (nesta oferta) com a participação 

do professor formador da disciplina, tendo um maior aproveitamento por parte do aluno. 

A mesma pergunta foi feita em relação aos cursos concomitantes, e o resultado foi que 

57,1% dos entrevistados são a favor da carga horária, 33,3% disseram que não são a favor e 9% 

disseram talvez (Gráfico 5). Este resultado pode ter sido influenciado pela percepção dos 

entrevistados em relação ao aumento de encontros presenciais (nesta oferta) com a participação 

do professor formador da disciplina, tendo um maior aproveitamento por parte do aluno. 

 

Gráfico 5 - Você acredita que a carga horária de 20% presencial é suficiente para cursos técnicos 

concomitante (e-Tec) na modalidade EAD? 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 

O próximo questionamento foi a respeito da maturidade do aluno do ensino médio para 

cursar disciplinas à distância. Entre os respondentes, os resultados foram 45,5% para sim e 

45,5% para não (Gráfico 6). Apesar dos resultados obtidos neste questionamento, nas respostas 

subjetivas o item maturidade foi mencionado por 4 participantes (sendo esta desvantagem, a 

única que apareceu mais de uma vez) como ponto negativo na oferta para o Ensino Médio 

Integrado. A exemplo da resposta do Participante 3: “Os cursos técnicos na modalidade 

subsequente ao ensino médio é mais adequado para ser ofertado EaD, os alunos desses cursos 

possuem mais maturidade” (Participante 3, 2019) 

 
Gráfico 6 - Você acredita que o aluno do ensino médio possui maturidade para cursar disciplinas na 

modalidade a distância? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 
 

Após estas perguntas objetivas, eles foram questionados a respeito dos pontos positivos 

e negativos das duas ofertas. Entre os pontos positivos das primeiras ofertas, para o público 

subsequente ao médio, foram mencionados: a facilidade deste público de lidar com tecnologia; 

capacidade de integrar várias metodologias; alunos com mais compromisso; alunos com mais 

foco no mercado de trabalho; maior autonomia nas atividades; alunos com mais maturidade. 

Os pontos negativos foram: na oferta antiga o professor não se deslocava até o polo; 

nível de compreensão e aprendizagem dos alunos. 

Os pontos fortes do ensino ofertado atualmente, para o público do ensino médio, foram: 

a possibilidade do aluno associar as disciplinas do ensino regular com as disciplinas cursadas à 

distância; o encontro presencial entre o professor da disciplina e os alunos; afirmação de que o 
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contato com o curso técnico ainda no ensino médio ajuda a escolher uma profissão. 

Alguns itens foram indicados como pontos fracos desta oferta, como: com a 

proximidade da data do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o rendimento dos alunos 

foi prejudicado, pois os mesmos se dedicam mais às provas do ENEM para ingressarem no 

ensino superior; o desinteresse dos alunos em consequência da aprovação no ensino superior; a 

sobrecarga de muitas disciplinas ao mesmo tempo, do ensino regular e EAD; as disciplinas não 

são tão específicas; público-alvo imaturo. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O IFPI iniciou suas ofertas na modalidade a distância no ano de 2008. Nos anos 

subsequentes fez várias ofertas incluindo todas as regiões do Piauí, sempre ofertando cursos 

para o público que já havia concluído o ensino médio, os quais são denominados Cursos 

Técnicos Subsequentes. Então, no ano de 2017, aderiu ao programa MEDIOTEC, no qual o 

público-alvo são alunos que ainda cursam o ensino médio regular e são chamados de Cursos 

Técnicos Concomitantes. 

Observando as mudanças que aconteceram entre as duas ofertas, principalmente levando 

em consideração o público-alvo, surgiu o interesse de realizar um estudo de comparação entre 

as duas ofertas, investigando junto aos agentes que participaram das duas ofertas, entre eles, 

professores, coordenadores, tutores, mediadores, entre outras. Assim, ao todo, 22 (vinte e duas) 

pessoas participaram do estudo. 

A ferramentas utilizada para a coleta de dados foi um questionário on line com perguntas 

objetivas e subjetivas sobre as duas ofertas. O questionário foi composto por questões sobre os 

pontos positivos e negativos das duas ofertas, a aprovação ou não de 20% de carga horárias 

presencial e qual seria o público ideal para oferta dos cursos. 

Após as análises, o resultado encontrado foi que, nas turmas de concomitante, apesar 

dos alunos terem mais facilidade para escolher uma profissão, por desde muito cedo terem 

contato com um curso técnico, eles sentem dificuldade para conciliar os dois cursos, devido a 

quantidade de disciplinas acumuladas entre a escola regular e a EAD, bem como pela 

imaturidade do público ainda muito jovem. Diante disto, a maioria dos participantes da pesquisa 

afirma que a oferta mais adequada para a modalidade a distância é o Técnico Subsequente. 

Para trabalhos futuros, é indicado que os pesquisadores possam verificar em outras 

ofertas e em outras instituições se o resultado da avaliação da educação a distância para alunos 

do ensino médio é adequada, pois, como já mencionado neste trabalho, esta foi a primeira oferta 

para este público na instituição, podendo portanto, ter outros resultados nas demais instituições 

e podendo também fazer adaptações para este público e ter maior aceitação. 
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RESUMO. A EaD, formalizada no Brasil a partir da década de 1990, sempre esteve ligada aos ideais 

de democratização do acesso à educação superior. Sendo assim, pusemo-nos, neste trabalho, a discutir 

sobre a consolidação dos objetivos iniciais de defesa da modalidade a distância, procurando 

compreender se e em que medida tem se dado a ação democrática. Para tanto, exploramos aspectos 

históricos e políticos que influenciaram o reconhecimento da modalidade; os dados sobre acesso à 

educação superior nos últimos anos e a influência da EaD nesse contexto; e a atuação das duas principais 

IES com sede em Maringá (uma pública e outra privada). Concluímos que reconhecemos o papel da 

EaD no processo de democratização da educação superior. Contudo, asseveramos que as prerrogativas 

legais têm servido especialmente à iniciativa privada e suas ousadas ações de expansão. 

Palavras-chave: EaD. Democratização. Educação Pública. Ensino Privado.  

 

ABSTRACT.  EaD and the Democracy of Higher Education: A Reflection on the Offering of 

Courses by the Public and Private Initiatives. Distance education, formalized in Brazil since the 

1990s, has always been linked to the ideals of democratization of access to higher education. Thus, in 

this paper, we began to discuss the consolidation of the initial objectives of the defense of the distance 

modality, trying to understand if and to what extent the democratic action has taken place. To this end, 

we explore historical and political aspects that influenced the recognition of the sport; data on access to 

higher education in recent years and the influence of distance education in this context; and the 

performance of the two main HEIs based in Maringá (one public and one private). We conclude that we 

recognize the role of DE in the democratization process of higher education. However, we assert that 

the legal prerogatives have been especially suited to private enterprise and its bold expansion actions. 

Keywords: EaD. Democratization. Public Education. Private Education.  
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1. INTRODUÇÃO  

Fruto de diversas experiências e iniciativas de ensino para além do aspecto presencial, 

assim como de recomendações voltadas à ampliação do acesso à educação, a formalização da 

Educação a Distância (EaD), enquanto modalidade educacional, se deu a partir da década de 

1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A 

partir daí, diversos elementos políticos se sucederam, conferindo a Instituições de Ensino 

Superior (IES), públicas e privadas, as condições legais para a oferta de cursos e expansão do 

campo de atuação.  

Direcionada especialmente à educação superior, no início, o trato com a EaD foi tímido, 

mas aos poucos foram sendo intensificadas, ano após ano, as ações que visavam, por meio da 

modalidade, alcançar um público cada vez maior, garantindo àqueles que, por diferentes razões 

possíveis, não tinham condições de acessar e permanecer os/nos cursos presencialmente 

ofertados. Por conta desse papel, qual seja, o de levar a educação a distância a segmentos sociais 

que, até então, pelas vias convencionais, não podiam dar continuidade aos estudos, a EaD foi e 

é tratada como uma das principais pontes pelas quais a democratização da educação superior 

pode/deve ocorrer.  

Alguns pesquisadores, porém, apontam para o uso da modalidade para mercantilização 

da educação superior na iniciativa privada, o que se expressa em suas grandiosas ações de 

expansão comercial. Por essa razão, lançamo-nos ao seguinte questionamento principal para a 

construção deste trabalho: Quais as reflexões possíveis acerca da oferta de cursos a distância 

pelas iniciativas pública e privada e suas relações com o ideal de democratização da educação 

superior no Brasil? Consideramos esse exercício indispensável à avaliação da consolidação da 

modalidade em solo brasileiro. 

De posse de dados e elucubrações sobre aspectos históricos e políticos ligados à EaD no 

país, além de informações relativas à atuação das duas principais IES com sede em Maringá/PR, 

uma pública e outra privada, apresentamos, então, algumas reflexões que convergem para a 

compreensão de que, muito embora acreditemos no potencial da oferta de cursos a distância 

com qualidade, cumprindo o papel de democratização do acesso à educação superior, as 

garantias legais têm servido como prerrogativas exploradas muito pela iniciativa privada, 

enquanto oportunidade de negócio, enquanto a iniciativa pública faz um uso muito menos 

intenso da EaD. 

Este trabalho tem relação com os estudos e as pesquisas desenvolvidos no seio do Grupo 

de Pesquisa Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (GPEaDTEC), vinculado à 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do qual todos os autores participam. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Para que o objetivo desse trabalho fosse alcançado, em um primeiro momento, 

resgatamos alguns aspectos históricos e políticos que influenciaram na decisão pelo 

reconhecimento da EaD no país. Na sequência, exploramos os dados atuais sobre os números 

de acesso à educação superior e a influência da modalidade a distância no último nível de 

ensino. Como proposta de aproximação de nossa realidade, analisamos dados de oferta de 

cursos relativos às duas principais IES (uma pública e outra privada) com sede no município de 

Maringá, na região norte do Paraná. 

2.1 EaD no Brasil: Categorização, motivações e aspectos históricos 
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A EaD tem se firmado no Brasil enquanto uma modalidade de ensino, um processo de 

ensino-aprendizagem que busca oportunizar ao aluno um aprendizado a partir de sua atitude 

autônoma em relação à organização dos estudos, por intermédio das tecnologias (internet, wiki, 

fórum, chat, videoconferência). Nesse cenário educacional, no qual professores e alunos estão 

separados espacial e temporalmente, os saberes científicos e as atividades didáticas passam por 

adaptações metodológicas.  O espaço e o tempo do professor e do aluno são transformados por 

meio da oferta da EaD e do uso das TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação). 

Na atualidade, uma grande parte da população brasileira opta por estudos que permitam 

mais controle e ajustes, o que confere aos alunos maior flexibilidade de organização em relação 

ao tempo dedicado aos estudos, à vida pessoal e à profissional. Além disso, os cursos a distância 

são uma alternativa importante àquelas pessoas que se encontram fisicamente distantes de 

grandes centros e, por conseguinte, das sedes de IES (Instituições de Ensino Superior), aspecto 

que atesta, de imediato, a função democratizante dessa modalidade de ensino, que não se limita 

ao contexto presencial. 

De forma a se compreender melhor o papel dessa modalidade de ensino no país, 

consideramos necessário recorrer a registros e marcos históricos e políticos presentes na 

trajetória de implantação e implementação da EaD. Dessa tarefa, emergem aspectos que 

merecem aqui destaque. Antes de qualquer coisa, julgamos importante destacar que não existe 

um consenso a respeito do início dos ensinamentos a distância no país. Essa imprecisão se deve, 

de acordo com Oliveira & Costa (2018), à ausência de sistematização acerca da temática. Ainda 

assim, alguns marcos são dignos de destaque, porque influenciaram e abriram caminho para o 

reconhecimento da EaD. 

Na perspectiva de Costa (2008), pela representação de uma instituição norte-americana, 

o ensino a distância formalizado surge no Brasil no ano de 1904. Na ocasião, os cursos eram 

pagos e foram inicialmente ofertados na cidade do Rio de Janeiro. A autora aponta ainda os 

anos de 1922 e 1925 como referências importantes para a EaD, com a fundação do Instituto 

Rádio Sociedade, projeto cujo objetivo estava amparado por um plano sistemático de utilização 

do rádio com viés educacional. 

Desse momento adiante, percebemos a contribuição significativa do veículo de 

comunicação como ferramenta de acesso e democratização do ensino à população brasileira. 

Vale destacar que, no Brasil, as décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960 foram marcadas pelo alto 

índice de analfabetos. O Brasil passava por grandes problemas sociais e econômicos. Nesse 

contexto, o Movimento de Educação Básica (MEB) aparece como aliado da EaD, por meio das 

escolas radiofônicas, como possibilidade de alfabetizar os adultos (COSTA, 2008).  

Saraiva sinaliza que nas décadas de 1930 e 1940 dois acontecimentos ganham espaço 

na história da EaD: a fundação do Instituto Rádio Monitor e a do Instituto Universal Brasileiro. 

Mais tarde, por volta dos anos 1960, outro fato se destaca: a criação do Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel). Vale destacar que o programa Prontel foi idealizado pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), ao qual caberia o papel de coordenar e apoiar a teleducação 

no Brasil. 

Considerando que de 1922 a 1960 houve muitas tentativas de implementação da EaD 

no Brasil, a partir de diferentes etapas de programas educativos, percebemos que as diferentes 

estratégias de EaD não foram suficientes para garantir a legitimidade e permanência da 

modalidade no país. A descontinuidade dos programas enfraquecia o efetivo processo de 

implementação. 

Costa (2010), Hack (2004) e Alonso (2012) sinalizam na história da EaD, no ano de 

1970, o Projeto Minerva, o qual utilizaria também o rádio como recurso de instrução, com 

intuito de alfabetizar a população brasileira. Os autores apontam que esse período foi relevante 

para a EaD, já que, na ocasião, o governo federal intensificou as ações para garantir a ampliação 

de ofertas educacionais à população, na tentativa de melhorar os problemas de desenvolvimento 
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econômico. Vale destacar que o governo seguia dois aspectos decisivos com a oferta dos cursos 

na modalidade a distância: a elevação do nível de alfabetização e a preparação 

profissionalizante.  

Dentro dessa concepção, mais tarde, no final de década de 1980 e início dos anos 1990, 

surgem os preceitos legais que mudariam o universo da EaD no cenário brasileiro. Em linhas 

gerais, é nesse período, com a criação da Universidade aberta de Brasília, pela Lei 403/92, que 

ocorre a ressignificação quanto à tarefa do Estado de intervir efetivamente, cabendo, portanto, 

ao Poder Público um importante papel na construção da cidadania e consolidação da 

democratização do ensino, inclusive na educação superior. De acordo com a Lei, a EaD deixa 

de ter o caráter emergencial e supletivo (OLIVEIRA, 2014). 

Apesar dessas experiências isoladas e descontinuadas acerca de ensinamentos realizados 

a distância, é na década de 1990 que se solidificam as estruturas para que a EaD enquanto 

modalidade fosse de fato reconhecida em solo brasileiro. Cabe destacar que, nesse momento, o 

Brasil encontrava-se sob as diferentes recomendações de órgãos e organismos internacionais 

voltadas à educação, entre elas aquelas que visavam à ampliação do acesso à educação superior, 

objetivo que, para ser cumprido, passava pela implementação da modalidade a distância, com 

vistas à democratização do ambiente acadêmico. 

A primeira legislação que contempla a EaD, reconhecendo-a formalmente, é a Lei de 

Diretizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN). No Artigo 80 da referida lei, é dada 

a possibilidade para o encaminhamento legal da constituição de cursos ou programas a 

distância. Contudo, o artigo apenas sinaliza especificamente a oferta da EaD, incumbindo ao 

Poder Público o papel de incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas em todos 

os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada (BRASIL, 1996). Deparamo-nos, 

na lei, com vários artigos que dispõem sobre a educação superior. Especificamente a partir do 

Artigo 43 até o Artigo 57, é possível constatarmos que a educação superior passa a integrar o 

sistema de ensino de nosso país, constituindo-se como um nível. A partir de então, observar-se-

ia uma relação da EaD de maneira mais intensa com a educação superior. 

Nesse contexto, cabe ressaltar a relevância do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-

2010, instituído pela Lei nº 10.172, de 10 de janeiro de 2001. No componente aplicado ao 

diagnóstico da educação superior, foram destacados os problemas que esse nível de ensino 

enfrentava, assim como a necessidade de uma política que promovesse sua renovação e seu 

desenvolvimento (BRASIL, PNE, 2001).  

O documento estabelece os seguintes objetivos para a educação no país: elevação global 

do nível de escolaridade da população; melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis; a 

redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à escola pública e à 

permanência; democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e da participação da comunidade escolar e local em conselhos 

escolares e equivalentes (BRASIL, PNE, 2001). 

Dessa forma, é possível perceber que a EaD, atrelada ao PNE como política pública, 

tem por premissa a democratização do acesso à educação superior. Portanto, é plausível afirmar 

que a EaD se mostra com uma possibilidade importante, no que se refere à maximização das 

oportunidades de acesso à educação superior, sendo ponto fundamental para a interiorização 

das atividades acadêmicas. 

2.2 A EaD no Brasil 20 anos depois da contemplação pela LDBEN  

Desde que foi reconhecida e formalizada em solo brasileiro, na década de 1990, a 

Educação a Distância (EaD) tem impactado principalmente o nível de educação superior. 

Legislações, decretos, diretrizes e portarias editados nos últimos anos têm conferido à 
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modalidade condições de crescimento em relação à oferta de cursos e, também, aos números 

relacionados a matrículas no último nível educacional. 

Há que se destacar que o processo de reconhecimento e formalização da modalidade no 

Brasil, apesar de ocorrer em um momento político e econômico bastante específico, atendeu a 

demandas sociais e recomendações de órgãos e organismos internacionais, a exemplo do que 

ocorreu em outros países emergentes espalhados pelo mundo. Nessa esteira, lançou-se mão de 

iniciativas formais e informais dessa forma de ensinar e aprender que não estava limitada ao 

aspecto presencial.  

O início do processo de reconhecimento da EaD no Brasil ocorreu com a LDBEN, em 

1996. Desde então, a modalidade tem sido uma das estratégias para a democratização do acesso 

à educação superior, atendendo a recomendações para o aumento do número de matriculados 

nesse nível de ensino.  

Passados mais de 20 anos desde a contemplação da modalidade pela legislação-base da 

área educacional, torna-se imperativo discutir quais as influências que essa medida trouxe para 

a formação acadêmica brasileira. Para tanto, lançamos mão de dois documentos principais (em 

suas versões mais atuais no momento da elaboração desta pesquisa): o Censo da Educação 

Superior e o Censo EAD.BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil, 

ambos divulgados em 2018, com dados de 2017. 

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2018), no cenário nacional, a 

modalidade a distância foi a principal responsável pelo aumento no número de matrículas na 

educação superior em 2017, no comparativo com 2016. Isso porque, na modalidade presencial, 

houve um aumento insignificativo, de 0,5%, na quantidade de ingressantes, indo de 2.142463 

para 2.152.752. Já nos cursos ofertados por meio da EaD, houve um aumento expressivo de um 

ano para o outro, passando de 843.181 para 1.073.497, uma alta de 27,3%. 

Além disso, comparando o espaço temporal de 2007 a 2017, percebe-se uma tendência 

de expansão da EaD muito mais expressiva que aquela observada na modalidade presencial, 

em relação à quantidade de ingressantes em cada ano e, como conseguinte, ao número de 

matriculados nesse nível de ensino. No início do período analisado, haviam ingressado em 

cursos da modalidade 329.271 alunos, e esse número só cresceu a cada ano, sendo que em 2017 

foi de 1.073.497, mais de três vezes mais.  

Se forem considerados os números relativos às matrículas no geral (e não só aos 

ingressantes), os dados chamam bastante atenção. Considerando os cursos de graduação, de 

2016 para 2017, houve uma redução de 0,4% no número de matrículas na modalidade 

presencial, enquanto na EaD foi registrado aumento de 17,6%, o maior aumento já registrado 

desde 2008. 

Daqui, depreendem-se duas informações que precisam ser levadas em consideração: a 

primeira é a de que, apesar de a modalidade presencial responder pelo maior número de 

matrículas na educação superior, o crescimento da EaD é muito mais acelerado, afinal, em dez 

anos, enquanto a presencial teve um aumento de 33,8% no número de matrículas, a modalidade 

a distância praticamente quintuplicou esse número (um aumento de 375,2%); em segundo lugar, 

é importante destacar que, por conta desse saldo positivo da modalidade, considerando todos 

os matriculados atualmente na educação superior, a participação da EaD passou de 7% para 

21,2% em apenas uma década.  

Para além dos consideráveis avanços na oferta de cursos da EaD, com impacto direto na 

expansão da educação superior, alguns dados da modalidade a respeito da natureza das 

instituições; perfil de alunos; natureza e grau dos cursos; distribuição das instituições pelo 

Brasil, entre outros, merecem atenção, pois contribuem para a compreensão e o planejamento 

da contínua expansão dessa forma de ensino no Brasil. Nesse sentido, o Censo EAD.BR: 

Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2017/2018 (ABED, 2018), 

organizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) oferece dados 
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importantes. Faz-se necessário destacar, porém, que, na análise dos dados, o relatório não 

contempla a integralidade das instituições do país, mas uma amostragem. Na edição 

mencionada, por exemplo, 341 organizações configuraram como respondentes à pesquisa. 

De acordo com o documento, em relação à categoria administrativa das instituições, 

aquelas classificadas como particulares constituíram-se a maioria das entrevistadas, com 55% 

de representatividade, sendo 34% privadas com fins lucrativos e 21% privadas sem fins 

lucrativos.  As públicas federais corresponderam a 17% da amostra; as estaduais, 8%; e as 

municipais, 2%. Os outros 18% são formados por instituições do Sistema Nacional de Educação 

(SNE), órgãos públicos e Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Outra informação digna de atenção diz respeito ao tempo de atuação das IES que 

ofertam cursos na modalidade a distância. De acordo com o referido documento, 66,8% delas 

atuam no mercado há mais de 20 anos, sendo que, aos poucos, foram passando a ofertar  cursos 

em EaD, em concomitância com a modalidade presencial.  

Pode-se inferir, também, que 76,53% das instituições voltadas à educação a distância 

existentes surgiram nos últimos 15 anos, sendo que de 2008 a 2011 foi o período de mais 

formalizações educacionais dessa modalidade. Percebe-se, então, um claro, rápido e crescente 

uso das prerrogativas legais para a oferta de cursos da EaD e, mais do que isso, uma priorização 

dessa modalidade sobre a presencial.  

A maioria das instituições formadoras analisadas pelo Censo oferta tanto cursos 

presenciais como os da modalidade a distância (47%). As que oferecem formação por meio das 

modalidades presencial, EaD e ensino híbrido correspondem a 36%. As responsáveis apenas 

pelo ensino a distância equivalem a 9% e as que se dedicam aos ensinos híbrido e presencial, 

6%; 0,6% é o relativo àquelas que ofertam apenas a forma híbrida (ABED, 2018). 

O documento citado contabilizou a quantidade, em percentual, de matrículas em cada 

grau do ensino em graduações da EaD. De acordo com o resultado, 37,1% estão nas 

licenciaturas; 28,9% nos cursos de bacharelado; 25% nos tecnológicos; e 9% nas licenciaturas 

com bacharelado (ABED, 2018). 

Em relação aos dados sobre o perfil dos alunos dos cursos da modalidade a distância, o 

gênero feminino compõe a maioria dos alunos de cursos totalmente a distância e 

semipresenciais, correspondendo a 55,6% do total dos matriculados. De todos os alunos, 

aproximadamente 65% são formados em escolas públicas. Além disso, as faixas etárias dos 

alunos mais predominantes são de 26 a 30 e de 31 a 40 anos, correspondendo a 47,7% e 30%, 

respectivamente.  

Ainda de acordo com o Censo, considerando os cursos de graduação totalmente a 

distância e os semipresenciais, apesar da crise econômica identificada no país, a rentabilidade 

das IES com a EaD permaneceu estável ou cresceu para quase todas as IES  (menos de 1% 

apontaram redução). Enquanto nos cursos totalmente a distância houve o aumento no número 

de matrículas para a metade das instituições, nos cursos semipresenciais o percentual mais alto 

é o das que apontaram constância nessa quantidade (de 35,05%). Além disso, em consonância 

com o que apontou o Censo da Educação Superior, o percentual de instituições que apontaram 

diminuição na quantidade de matrículas é praticamente o dobro do da EaD (12% por 6%).  

Ante os dados apresentados, percebemos que a EaD, desde seu reconhecimento, tem 

sido indiscutivelmente a condição para acesso à educação superior para um público que, 

somente pela modalidade presencial, não conseguia ingressar no último nível de ensino. 

Contudo, é preciso destacar que os investimentos feitos na EaD pela iniciativa privada têm sido 

muito maiores que aqueles observados na iniciativa pública.  

2.3 Olhando ao redor: O que as IES das iniciativas privada e pública representam em 

relação à EaD 
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Considerando os aspectos destacados até aqui, procuramos, a seguir, analisar dados 

relativos às duas principais IES com sede em Maringá, município localizado na região norte do 

estado do Paraná, sendo uma pública e outra da iniciativa privada. A mantida pelo Poder 

Público é a Universidade Estadual de Maringá (UEM), enquanto aquela com vínculo privado é 

o Centro Universitário de Maringá Unicesumar). 

 

2.3.1 A oferta de cursos a distância pela Universidade Estadual de Maringá 

Após o seu reconhecimento, a EaD passou a ser regulamentada, sendo que as 

instituições públicas começaram a se organizar para ofertar os primeiros cursos pela 

modalidade.  De acordo com Oliveira (2014), no caso da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), as primeiras questões relacionadas à implantação e regulamentação aconteceram a 

partir de 1997.  

A UEM, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), iniciou sua 

oferta com a Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental entre os anos de 2001 

a 2004. No ano de 2006, a UEM começou a ofertar sozinha o Curso Normal Superior: 

Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (OLIVEIRA, 2014). 

A autora ainda destaca que o processo de credenciamento da UEM para a oferta do 

Curso Normal Superior: Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorreu em 

2004, por meio do Parecer CNE/CES nº 251/2004. Outro aspecto relevante foi a necessidade 

de a universidade criar seu próprio projeto político pedagógico, materiais e estúdios de 

gravação. 

O edital 001/2004-SEED-MEC foi o primeiro edital criado para o apoio financeiro 

destinado à estruturação de alguns cursos de licenciaturas nas instituições de ensino superior 

públicas. Também foi em decorrência dessa verba que a UEM começou a ofertar Curso Normal 

Superior: Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (OLIVEIRA, 2014). 

Outro aspecto importante para a consolidação da oferta da educação a distância pela 

Universidade Estadual de Maringá foi a criação do Bloco destinado ao Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) (OLIVEIRA, 2014). 

Em 2006, foi promulgado o Decreto nº 5.800 que criou Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) destinado às instituições públicas e objetivando à democratização e expansão da 

educação superior por meio da educação a distância. A UEM passou a integrar esse sistema e 

ampliou a oferta de cursos na modalidade a distância. 

Com base nessa breve retomada histórica, que envolve a oferta de cursos a distância na 

UEM, percebemos uma preocupação em atender as exigências legais impostas à modalidade a 

distância no Brasil e a busca pela oferta de uma educação de qualidade, o que demonstra sua 

responsabilidade e comprometimento com o ensino superior. Essa preocupação pode ser 

verificada pelo fato de a UEM optar pela parceria com a UFMT no início, para aprender e 

conhecer o funcionamento da modalidade a distância e, somente depois, ofertar sozinha cursos 

diversos.   

Em 2000, a UEM ofertou o primeiro vestibular em parceria com a UFMT e após 2005 

passou a ofertar o vestibular do seu próprio Curso Normal Superior: Licenciatura para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Após o ano de 2005, a universidade ampliou a quantidade de 

cursos, totalizando sete cursos atualmente, sendo a maioria de licenciatura.  

Na Tabela 1, verificamos a quantidade de vagas ofertadas ao longo desses anos. 

Destacamos que não encontramos os dados dos vestibulares realizados nos anos de 2001, 2002, 

2003, 2004, 2007, 2012 e 2014, porém, embasados nos dados dos outros anos, percebemos o 

aumento significativo de vagas ofertadas pela UEM, a partir do trabalho com EaD. A partir de 

2009, quando a universidade adota o sistema de cotas na modalidade a distância, a 

democratização do ambiente acadêmico torna-se ainda mais marcante.  
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Tabela 1: Quantidade de vagas ofertadas nos cursos a distância da UEM 
 Quantidade de vagas 

Ano do vestibular Total Não cotistas Cotistas 

2000 1500 - - 

2001* - - - 

2002* - - - 

2003* - - - 

2004* - - - 

2005 2100 - - 

2006 750 - - 

2007* - - - 

2008 700 - - 

2009/1 150 - - 

2009/2 1375 1100 275 

2010 910 728 182 

2011 850 680 170 

2012* - - - 

2013 2300 1840 460 

2014* - - - 

2015 1590 1272 318 

2016 802 653 149 

2017 1350 1080 270 
*Dados não encontrados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

No Quadro 1 podemos verificar os polos da UEM, desde seu início na EaD:  

 

Quadro 1: Polos da Universidade Estadual de Maringá 
Polos  

Assaí Jacarezinho 

Astorga Jaguapitã 

Bela Vista do Paraíso Londrina 

Cascavel Maringá 

Céu Azul Mirandopólis (SP) 

Cianorte Nova Londrina 

Cidade Gaúcha Nova Santa Rosa 

Cruzeiro do Oeste Nova Tebas 

Diamante do Norte Palmital 

Engenheiro Beltrão Paranavaí 

Faxinal Ponta Grossa 

Flor da Serra do Sul São João do Ivai 

Goioerê Sarandi 

Guarapuava Siqueira Campos 

Ibaiti Tamarana 

Itambé Ubiratã 

Ivaiporã Umuarama 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Desde o primeiro vestibular, a UEM ofertou vagas em 34 polos, contribuindo 

significativamente com o acesso à educação pública no Estado do Paraná, pois isso permite que 
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diversos cidadãos nas redondezas dessas cidades tenham acesso ao ensino superior público e 

de qualidade. 

No Quadro 2, podemos observar os cursos ofertados em cada vestibular.  

 

 

 

Quadro 2: Cursos ofertados nos vestibulares da EaD da UEM 

 
*Dados não encontrados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A partir dos dados, observamos que a UEM praticamente não oferta os mesmos cursos 

em vestibulares seguidos. Podemos compreender como uma forma de garantir a qualidade dos 

cursos ofertados uma vez que a quantidade de tutores e professores não aumenta de um ano 

para outro, pois depende de verbas públicas para a concessão de novos processos seletivos e 

pagamento das bolsas de auxílio a estes profissionais.  
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Assim, a UEM oferta a quantidade de vagas e cursos por vestibular que sua estrutura 

permite atender.   
 

2.3.2 A oferta de cursos a distância pelo Unicesumar 

O Centro Universitário de Maringá (Unicesumar) foi fundado no ano de 1990 e sua 

abertura se deu a partir da oferta do curso de graduação em Administração, autorizado em 5 de 

dezembro de 1989. Logo em seguida, o curso em Tecnologia em Processamento de Dados foi 

autorizado, em 5 de janeiro de 1990. Ambos os cursos eram ofertados em blocos de cerca de 

800 metros quadrados, localizados no campus sede da Unicesumar. 

O ano de 1993 foi marcante, pois houve o reconhecimento dos dois primeiros cursos da 

instituição, Administração e Tecnologia em Processamentos de Dados. Nos anos que se 

seguiram, a instituição recebeu autorização para a abertura de novos cursos, em 11 de abril de 

1994 foi autorizada a abertura do curso de graduação em Ciências Contábeis e logo em seguida, 

o curso de Direito, em 21 de junho de 1994. 

No ano de 1997 a instituição passou por uma reformulação, onde foram criados diversos 

órgãos que hoje são responsáveis peça execução do processo pedagógico, como por exemplo, 

a Diretoria Administrativa e Diretoria de Ensino. O Unicesumar Também conseguiu expandir 

o seu campus, que atualmente possui mais de 100 mil metros quadrados construídos. Além do 

campus de Maringá, a Unicesumar também está presente, com campus presencial, as cidades 

de Londrina, Curitiba, Arapongas, Guarapuava, Foz do Iguaçu, e Ponta Grossa no Estado do 

Paraná e Corumbá, no Estado de Maro Grosso do Sul. Além dos espaços destinados ao ensino, 

pesquisa e extensão, os campus possuem os espaços destinados a convivência dos alunos, 

professores e técnicos administrativos.  

Com a missão de “Promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do 

conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de 

uma sociedade justa e solidária”, a Unicesumar oferta para a comunidade mais de 120 cursos 

de graduação, em todas as áreas do conhecimento, incluindo o curso de Medicina e mais de 80 

cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. 

Grande parte do seu crescimento se deu a partir autorização da abertura e oferta de 

cursos da modalidade a Distância, por meio da Portaria nº 3.592 de 17 de outubro de 2005. Por 

meio desta nasceu o NEAD – Núcleo de Educação a Distância Cesumar. 

De acordo com Santos e Menegassi (2018) a solicitação de credenciamento e 

posteriormente o credenciamento da Unicesumar para a oferta da Educação a Distância se deu 

a partir da recomendação do então Secretário de regulação da Educação a Distância, Rubens 

Martins, ao Reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva, em conversa no evento da ANACEL. 

Conforme relatos, o Reitor não havia interesse em ofertar esta modalidade de Educação, no 

entanto, seguiu a sugestão de Martins e solicitou o credenciamento junto ao Ministério da 

Educação. 

Credenciada, a Unicesumar é autorizada a ofertar no ano de 2006 cursos de pós-

graduação, lato sensu e somente no ano de 2007 recebe autorização para realizar a oferta dos 

cursos de graduação. Atualmente, com mais de 154 mil alunos a Unicesumar está em todos os 

Estados brasileiros, por meio dos seus mais de 700 polos de apoio presencial, além dos polos 

internacionais, localizados em Miami, nos Estados Unidos da América e em Dubai, nos 

Emirados Árabes Unidos. 

Em seus 29 anos de existência, o Unicesumar possui como princípio, em suas diretrizes 

pedagógicas, legais e nas ações que são realizadas institucionalmente, o compromisso com a 

ética e com a sociedade. Assim, por meio da sua atuação social, da sua produção, 

desenvolvimento, sistematização, socialização e aplicação dos conhecimentos e valores por 
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meio do ensino, da pesquisa e da extensão, procura formar científico e tecnicamente os seus 

profissionais de forma cidadã. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pesquisadores da área da educação, especificamente da EaD, temos nos lançado 

constantemente aos questionamentos e às reflexões acerca do papel da modalidade no processo 

de democratização do acesso à educação superior de qualidade, o que tem gerado discussões 

que passam pelo levantamento de avanços e desafios para a consolidação da oferta de cursos a 

distância no país. Sem a pretensão de esgotar a discussão acerca da temática, a partir das 

discussões que fizemos neste trabalho, elencamos algumas considerações que podem servir de 

base para iniciativas e experiências educacionais. 

Destacamos que, assim como defendido desde o início, acreditamos que a EaD pode e 

deve servir como um dos principais caminhos pelos quais o acesso à educação superior seja 

democratizado. É essa forma de ensinar e aprender que permite a muitas pessoas o contato com 

a área educacional, tornando o ambiente acadêmico menos fechado e mais receptivo aos 

diferentes grupos sociais.  

É preciso, porém, ter um olhar atento às formulações legais relativas à temática, porque, 

podem servir, muitas vezes, como prerrogativas a serem exploradas mercadologicamente pela 

iniciativa privada. Quando analisamos os dados do Censo da Educação Superior e do Censo 

EAD.BR, por exemplo, fica claro o domínio do último nível de ensino, e por conseguinte da 

modalidade a distância, pelas IES particulares. O aumento considerável, de um ano a outro, no 

número de matrículas nos leva a ver essa condição como uma grande oportunidade comercial, 

que traveste interesses mercantis como compromissos educacionais. 

Na análise da atuação entre a UEM e o Unicesumar, esse aspecto é reforçado. Apesar 

de a instituição pública, que é uma universidade, de fato, ter começado a atuar com EaD muito 

antes que a particular, o centro universitário possui muito mais cursos e alunos. Enquanto o 

Unicesumar conta com mais de 700 polos de apoio presencial, espalhados dentro e fora do país, 

a UEM possui apenas pouco mais de 30, o que demonstra a disparidade de oferta de cursos.  

Apesar de não ser tão fácil o acesso aos dados de instituições privadas, assim como o é 

com os das públicas, há dados que saltam aos olhos. Enquanto no Unicesumar há várias edições 

de vestibular por ano, com muitas opções de cursos a alunos de diferentes lugares, na UEM, a 

realização de vestibular não é periódica e sazonal, assim como não é padronizada 

periodicamente a oferta de cursos. Isso faz com que, mesmo que deseje estudar em uma 

instituição pública, uma pessoa possa se ver forçada a ingressar na instituição privada, já que 

não se sabe se e quando serão abertos vestibulares, sem contar no ínfimo número de cursos 

públicos ofertados, na comparação com a outra instituição. 

Não menosprezamos o importante papel que IES da iniciativa privada, como o 

Unicesumar, desempenham na oferta de cursos, já que, pela ausência de cursos, opções e 

condições de acesso às públicas, muitas pessoas encontram nessas instituições a oportunidade 

de aperfeiçoamento profissional e intelectual.  

Compreendemos que o papel da UEM tem sido cumprido de maneira qualitativa e que 

a atuação tímida, em relação ao Unicesumar, se deve às limitações de estrutura que a instituição 

pública apresenta, devendo, dessa forma, ofertar vagas nas quantidades que permitam o 

desempenho de um trabalho qualitativo e não-massificador. Contudo, falta um olhar do Poder 

Público para com instituição públicas, para que as prerrogativas legais reflitam em criação de 
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novos cursos, com qualidade, recursos materiais e profissionais condizentes com a demanda, e 

não apenas como oportunidades financeiras que passam a ser exploradas pelas instituições da 

iniciativa privada, enquanto as da pública ficam à margem, no que tange à oferta de cursos. 

Não acreditamos, porém, que seja positiva a oferta demasiada de cursos, para além das 

capacidades técnicas – nem na iniciativa privada, nem na pública –, pois isso pode servir apenas 

para massificar a educação superior, banalizando-a. Por isso, falta regulamentação que controle 

a oferta de cursos, para que o crescimento – que também esperamos, pois alcança a diferentes 

públicos – ocorra de maneira ordenada e qualitativa, vinculada ao aprofundamento de pesquisa 

e extensão, que uma IES deve promover. 
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RESUMO - Este artigo é um relato da atuação da Fundação de Empreendimentos Científicos e 
Tecnológicos (Finatec) na gestão financeira de projetos de educação a distância, junto ao Centro de 
Educação a Distância (CEAD) da Universidade de Brasília (UnB). Foram levantadas as principais 
atribuições da Finatec com base na análise da documentação disponibilizada pela Unb e na experiência 
dos autores. No relato, é apresentada algumas bases legais e teóricas do tema fundação de apoio, que 
se incorporam ao referencial prático do relato, que tem como sujeito de análise o Projeto “Cursos de 
licenciatura e especialização na modalidade à distância (UAB)”. 

Palavras-chave: Fundação de Apoio. Gestão Financeira. Educação a Distância. UAB. 
 
ABSTRACT - Contributions from Supporting Foundations in Administrative and Financial 
Project Management: Experience Report of the Center for Distance Education at the University 
of Brasilia. This article is an account of the performance of the Foundation for Scientific and 
Technological Enterprises (Finatec) in the financial management of distance education projects, at the 
Center for Distance Education (CEAD) of the University of Brasília (UnB). The main attributions of 
Finatec were raised based on the analysis of documentation provided by Unb and the experience of the 
authors. In the report, some legal and theoretical bases of the support foundation theme are presented, 
which are incorporated into the practical reference framework of the report, which has as its subject of 
analysis the Project “Degree and Specialization Courses in Distance Learning (UAB)”. 

Keywords: Support Foundation. Financial management. Distance education. UAB. 

 
RESUMEN - "Contribuiciones de fundaciones de apoyo en la gestión administrativa y 
financiera de proyectos: informe de la experiencia del Centro de Educación a distancia de la 
Universidad de Brasilia. Este artículo es un recuento del desempeño de la Fundación para Empresas 
Científicas y Tecnológicas (Finatec) en la gestión financiera de proyectos de educación a distancia, en 
el Centro de Educación a Distancia (CEAD) de la Universidad de Brasilia (UnB). Las principales 
atribuciones de Finatec se plantearon en función del análisis de la documentación proporcionada por 
Unb y la experiencia de los autores. En el informe, se presentan algunas bases legales y teóricas del 
tema de la fundación de apoyo, que se incorporan a la referencia práctica del informe, que tiene como 
tema de análisis el Proyecto "Cursos de grado y especialización en la modalidad a distancia (UAB)". 
Palabras clave: Fundación de apoyo. Gestión financiera. Educación a distancia. UAB. 
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1. INTRODUÇÃO  

O desafio do CEAD na implantação dos cursos da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) tem sido a incorporação das estratégias e metodologias do ensino a distância nas 
estruturas acadêmicas da UnB, a formação dos professores, a seleção de tutores, a produção 
de materiais didáticos e disciplinas no ambiente Moodle e a oferta dos cursos, com qualidade, 
sem descaracterização dos objetivos e da missão institucional. 

Considerando as limitações operacionais na gestão dos recursos financeiros, a UnB 
firmou contrato com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - Finatec 
para a execução das atividades de gestão administrativa e financeira dos projetos firmados no 
âmbito da Universidade. 

Nesse sentido o CEAD passou a contar com o apoio da Finatec para suporte no 
desenvolvimento dos cursos de educação a distância de modo a se evitar atrasos na execução 
das atividades, no cumprimento de metas e objetivos de seus projetos.  

A Finatec é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída ao 
amparo do Código Civil, que tem por finalidades estatutárias “promover e apoiar a 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, a transferência de tecnologia e a 
educação, abrangendo o ensino, a pesquisa e a extensão; promover e apoiar a pesquisa 
científica, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a modernização de sistemas de 
questão, a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos”, 
conforme disposições contidas no art. 3º de seu Estatuto. 

O objetivo deste artigo é relatar a experiência do  CEAD com a Finatec na execução 
do Projeto intitulado “Cursos de licenciatura e especialização na modalidade à distância 
(UAB)”, bem como, apresentar alguns resultados alcançados nessa parceria. A pesquisa foi de 
caráter exploratório, analisando os documentos internos disponibilizados pela UnB, a 
legislação vigente e o dados do sistema de acompanhamento de convênios da Finatec.  

No capítulo 2, foram descritas as ações da Finatec na gestão dos recursos, bem como a 
apresentação do sistema de acompanhamento utilizado. No capítulo 3, foram descritos os 
resultados alcançados por meio de convênio e, no último capítulo, as impressões finais. 

2.  A ATUAÇÃO DA FINATEC NA GESTÃO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA DO CEAD 

A Finatec encontra-se devidamente registrada e credenciada junto ao MEC/MCTI 
como fundação de apoio à Universidade de Brasília, nos termos da Lei nº 8.958/1994. Nessa 
qualidade, a Finatec vem apoiando inúmeros projetos da UnB, o que lhe conferiu uma larga 
experiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão. 

Além disso, de acordo com o Decreto Nº 7.423/2010, a fundação de apoio visa dar 
suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas e, primordialmente, ao 
desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais 
propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente externo. 

De forma resumida, as principais atribuições da fundação de apoio no são: 

a) Gestão administrativa e financeira dos recursos destinados à execução do Projeto, 
que são aplicados no mercado financeiro, por meio das instituições oficiais; 

b) Aquisição de bens e serviços necessários à execução do Projeto;  
c) Acompanhamento da execução das etapas do Projeto, inclusive quanto à 

necessidade de revisões do Plano de Trabalho; 
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d) Envio dos relatórios técnicos e financeiros e prestação de contas do Projeto; 
e) Registro e arquivamento de todos os documentos pertinentes à execução do 

Projeto. 

Os recursos repassados à Finatec são provenientes do Termo de Execução 
Descentralizada (TED) nº 5833/2018, que teve sua com vigência prorrogada até 31 de 
dezembro de 2022. Esses recursos são exclusivos para fomento da UAB e foram repassados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para a 
organização da oferta do 9º e 10º semestres (Edital UAB 4), 1º e 2º para (Edital UAB 5) e 8 
especializações. 

Dentre os resultados esperados nesta gestão de recursos estão: 

a) A gestão pedagógica e administrativa da UAB na UnB; 

b) A produção de materiais didáticos para a oferta de Cursos na UnB;  

c) O apoio Técnico-administrativo e Logístico às ações da UAB na UnB; e  

d) A formação continuada de profissionais envolvidos com o desenvolvimento e o uso 
das TDIC na educação. 

No sentido de mostrar a importância da ação gerencial e administrativa de uma 
fundação de apoio na gestão financeira de projetos de natureza acadêmica, cujos recursos são 
originários de uma agencia de fomento, há que se considerar a natureza jurídica de uma 
fundação de apoio no contexto educacional que, nos termos da Lei nº 8.958/94, art. 1º, relata 
que as fundações de apoio foram criadas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, 
pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.  

Sob esse enfoque ampliado de ação gerencial, ressalte-se que a coletânea da CGU 
(2013, p.51), reafirma que uma fundação registrada e credenciada como de apoio à 
universidade, em essência, visa a dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico cabendo ainda promover o 
desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, por meio da criação de 
um ambiente relacional com o meio externo.  

De acordo com o documento intitulado Planejamento Estratégico da Fundação de 
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (2010), as instituições federais brasileiras 
sofrem de um grande mal: a burocracia. Desta forma, para que os efeitos burocráticos sejam 
minimizados são instituídas as fundações de apoio.  

Tais fundações são caracterizadas por Paes (2006) como instituições com fins 
determinados, formadas pela atribuição de personalidade jurídica ao patrimônio, o qual será 
administrado por órgãos autônomos, em conformidade com as previsões do estatuto. Para 
Miranda (2004, p.326) “a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, cujos bens foram 
destinados por seu fundador para a consecução de certos fins. Certamente possuem um 
criador, um conjunto de bens destinados a um fim específico e finalidade pública”. 

2.1 Sistema de Gestão de Recursos ‘Conveniar’ 

A Finatec possui um sistema de gestão de recursos, onde os gestores dos projetos 
podem realizar o acompanhamento das atividades definidas em seu Plano de Trabalho, 
chamado ‘Conveniar’. Esse sistema propicia ao usuário acompanhar, em tempo real, a 
situação orçamentária e financeira do Projeto, não sendo necessário o uso de outros 
mecanismos que poderiam demandar muito tempo para o acesso às informações.  
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No caso do CEAD, o plano de trabalho foi construído no sentido de desburocratizar 

ações e realizar investimentos que darão continuidade ao desenvolvimento da modalidade de 
educação a distância na UnB, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos 
superiores em várias regiões do País, assegurando a manutenção dos cursos com a 
participação de pessoal qualificado. Tais ações estão classificadas em 09 (nove) grupos:   

• Compra de Passagens e Pagamento de Diárias; 
• Compra de materiais de consumo como material de expediente, material de 

áudio e vídeo, material de processamento de dados, material elétrico; 
• Bolsas de estágio para alunos da universidade; 
• Contratação de especialistas, em regime CLT, para apoio administrativo e 

desenvolvimento de sistemas; 
• Contratação de serviços de manutenção do sistema Moodle; 
• Contratação de serviços gráficos; 
• Contratação de serviços de áudio e vídeo; 
• Compra de cessão temporária de direitos sobre programas de computador; 
• Serviços de manutenção em geral em espaço físico, incluindo serviços de 

adaptação da sala de web conferência. 

Pedidos de compras, pagamentos, recebimentos de bens e serviços, verificação de 
saldo e extrato do projeto, emissão de parecer de compras, monitoramento do andamento de  
pedidos na FINATEC são realizados diretamente no sistema..  
 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com o envio dos recursos para a Fundação de Apoio, foi possível garantir a oferta do 
9º e 10º semestres dos cursos do Edital UAB 4 e a conclusão das especializações. Além disso, 
foram realizadas as contratações de 03 (três) profissionais especializados para dar 
prosseguimento as demandas que estavam previstas e que foram surgindo em decorrência da 
própria contratação da Fundação.  

Dentre a contratação de pessoa jurídica, destacamos a reforma da sala utilizada para 
a gravação dos materiais didáticos e das peças publicitárias (sala de web conferência). O 
contrato com a Finatec possibilitou a contratação direta agilizando, assim, o processo da 
reforma, que está em fase de conclusão. 

O CEAD agora conta com uma equipe de 20 (vinte) bolsistas, de diversas áreas do 
conhecimento (jornalismo, artes visuais, letras, ciências da computação, rede de 
computadores), que podem aplicar o conhecimento que vem sendo adquirido em suas 
respectivas graduações, na prática. 

Os novos cursos de licenciatura, a serem iniciados em março de 2020, estão 
recebendo kits que vão ajudar da execução de suas atividades diárias. Cada Kit é composto 
por papel A4, toner, pincel para quadro branco, apagador, lápis, borracha, caneta, mídias 
como pen drive e DVD, envelopes. 

O núcleo produção de material didático também recebeu materiais para a melhoria 
dos processos de áudio e vídeo, como filtro de lentes de câmeras fotográficas, cabos para 
microfones, adaptadores para as câmeras, carregadores portáteis de baterias, licenças para 
softwares de ilustração, manipulação de imagens, adaptadores para cartões de memória, 
dentre outros recursos necessários ao bom desenvolvimento dos materiais.  

313



 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relato de experiência do CEAD foi construído por colaboradores contratados 
para atuação no projeto, em parceria com a agência que fomenta a UAB nas Instituições. Teve 
por objetivo apresentar, de forma sucinta, as contribuições de uma fundação de apoio ao 
desenvolvimento de atividades de gestão financeira de projetos no âmbito da Universidade de 
Brasília. Para tanto, foram descritas as ações de gestão utilizadas para garantir a execução do 
Projeto “Cursos de licenciatura e especialização na modalidade à distância (UAB)”. 

Evidenciou-se que, a Fundação teve como principal contribuição a realização de 
contratações de mão-de-obra especializada, estagiários e empresas prestadoras de serviços, 
facilitando assim as ações do CEAD/UnB no término das ofertas dos cursos e na garantia de 
melhor qualidade na execução das novas ofertas. Além disso, a expectativa em relação à 
contratação vem sendo atingida de maneira significativa.  

Em pesquisas futuras, pretendemos nos aprofundar mais no tema, descrevendo todas 
as ações de maneira mais detalhada, com ampliação do embasamento teórico-prático.  
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RESUMO. O presente artigo de resumo expandido é um relato de experiência sobre o trabalho de 

gestão realizado no Polo Regional de Ensino Superior a Distância de Sobradinho/RS desde sua 

implantação junto ao sistema UAB. A coleta de dados foi realizada com base na documentação 

existente na secretaria do Polo UAB e das informações de secretarias acadêmicas das Instituições de 

Ensino Superior que ofertaram os cursos técnicos, de graduação e especialização no Polo de 

Sobradinho. Também está descrito neste trabalho, experiências de gestão realizadas  com os egressos 

dos cursos EaD, de um trabalho conjunto entre o mantenedor, as IEs e a CAPES na tentativa de vencer 

os desafios apresentados por esta modalidade de ensino, com responsabilidade e eficiência na busca da 

consolidação da Educação a Distância pública e de qualidade oferecida no Polo UAB de Sobradinho. 

Palavras-chave: Experiência. Educação a Distância. Gestão. Polo UAB. Educação de qualidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação é a base fundamental para a sociedade e o acesso a ela é um direito 

garantido por lei. As dificuldades regionais, econômicas e geográficas criaram ao cenário 

brasileiro a necessidade de medidas para fomentar a oferta e o acesso à formação acadêmica. 

Para isso, o Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) e a modalidade de Educação a 

Distância foram criados com os objetivos de expandir e interiorizar a oferta de cursos 

superiores no país. Nos estados e municípios formam implantados os Polos de apoios 

presenciais, em cooperação técnica e administrativa entre governos municipais, estudais e as 

Instituições de Ensino Superiores Públicas, como forma de proporcionar o ensino ao alcance 

da população interiorana, menos favorecida e impossibilitada de dar seguimento a sua 

formação acadêmica, não fosse esta possibilidade. 

A gestão do Polo EaD UAB planeja conjuntamente com seus segmentos, o Plano de 

Ação do Polo, descrevendo as fraquezas e as necessidades a superar, tanto nos aspectos 

pedagógicos quanto nos aspectos administrativos e políticos. Também trabalha para 

desmistificar a relação errônea que grande parte dos estudantes fazem entre um curso 

presencial e um curso de modalidade à distância, no sentido de interpretar o curso a distância 

como sendo mais fácil, de menos conteúdo e menos cobrança. Assim, a gestão do Polo 

Regional de Ensino Superior a Distância de Sobradinho/RS, relata práticas de 

responsabilidades e desafios que podem contribuir para a consolidação da Educação a 

Distância, pública, gratuita e de qualidade, dever do Estado e direito de todos.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Polo Regional de Ensino Superior a Distância de Sobradinho é um dos Polos do Rio 

Grande do Sul, localizado em um município de imigrantes italianos e alemães 

“essencialmente agrícola, produtor de feijão e fumo, é referência nos setores de comércio e 

serviço da Região Centro Serra do Rio Grande do Sul” (PREFEITURA MUNICIPAL), 

distante 232 Km da Capital Porto Alegre. Possui apenas cerca de 15 mil habitantes, com IDH 

(Índice de desenvolvimento humano) em 0,743 pelo Censo do IBGE de 2010  e na área 

educacional atende cerca de 1470 alunos na Educação Infantil e Ensino Fundamental. O 

IDEB na rede municipal aumentou para 5,6 e na rede estadual atingiu o índice de 6,0. Para 

proporcionar formação e desenvolver a região, a Prefeitura Municipal elaborou um projeto 

juntamente da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e tiveram a autorização da 

CAPES para criação de um Polo UAB e isto foi feito pela Lei Municipal nº 2.865 de 06 de 

julho de 2007, já com a definição dos cursos que a Instituição Federal estava oferecendo e que 

o Município necessitava como demanda imediata (GIL, 2018, pg. 191), oferecendo cursos de 

Licenciatura para habilitar os docentes que estavam em sala de aula sem a devida formação 

acadêmica, realidade esta vivenciada pela maioria dos Municípios do país. “Assim, no maior 

programa público de EaD no Brasil, o Sistema UAB, os Polos representam o braço 

operacional de políticas e programas governamentais” (UNICENTRO, 2019) e é o local onde 

a Educação a Distância realmente acontece. Aí a importância de profissionais engajados, 

qualificados e dispostos a trabalhar pela Educação a Distância de qualidade. 

Os profissionais que trabalham no Polo UAB seguem as atribuições descritas na 

Portaria 153/2018 da CAPES/MEC e buscam constantemente sua qualificação para 
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acompanhar as inovações na Educação a distância, adequando os equipamentos tecnológicos 

e o espaço físico do Polo, organizando tudo com muita dedicação e carinho, para que todos 

possam usufruir com comodidade, organização, beleza e praticidade, viabilizando encontros 

presenciais acolhedores, felizes e produtivos, com o objetivo de assegurar a continuidade dos 

estudos dos acadêmicos e o bom aproveitamento, minimizando a evasão. “Dessa maneira, a 

ausência física do professor é compensada por uma comunicação intensa, que limita a 

possibilidade do aluno se sentir sozinho, isolado. Para tanto, suas dúvidas são esclarecidas em 

curto espaço de tempo, e sua participação é constantemente incentivada” (BORBA, 2011, 

pg.28). No Polo, as salas de estudos recebem singelos adereços, aromas, objetos ou materiais 

que tenham correlação com os cursos, instigando o prazer pelo estudo e pertencimento ao 

Polo e ao curso; o grupo compartilha de um saboroso chimarrão (bebida típica do Sul) ou 

cafezinhos que esporadicamente são acompanhados por pipocas, bolos, amendoins, etc, 

oferecidos pelo Polo, pelos cursos ou pelos próprios alunos. As turmas também planejam e 

confraternizam em jantares e encontros para fortalecer os vínculos de companheirismo e 

amizade, pois a modalidade do ensino é à distância, mas a comunicação e a tecnologia 

promovem a proximidade daqueles que compartilham dos mesmos objetivos, tornando a 

distância geográfica um mero detalhe, possível de ser facilmente vencido.  

No Polo Regional de Ensino Superior de Sobradinho, todo aluno é muito especial, é 

acompanhado cuidadosamente pelo tutor presencial juntamente da coordenação do Polo e do 

Assistente a Docência (previsto pela Portaria da Capes 101/2018), uma vez que “É necessário 

um trabalho permanente de elevação da autoestima e de incentivo ao trabalho coletivo e de 

grupo, para que se sinta amparado e, aos poucos, vá se tornando mais seguro e 

consequentemente mais autônomo e apto a realizar as atividades sozinho” MÜHLBEIER 

(2018, pg. 114) em suas tarefas e acessos no ambiente virtual de aprendizagem. Os 

acadêmicos são contatados frequentemente pelo Polo para dialogar diante das dificuldades e 

diariamente são acompanhados em grupos de WhatsApp, já que “o aplicativo se tornou parte 

fundamental do dia a dia dos brasileiros” (R7, 2014). A equipe gestora também promove 

atividades de envolvimento do aluno com suas turmas e com o Polo num todo, através de 

grupos de estudos, palestras e eventos formativos como a Semana Acadêmica; atendimentos 

individuais; sessões de cinema; pesquisas; gravações; filmes; atividades práticas de campo; 

participações em documentário; produção de materiais a partir das atividades propostas pelos 

professores das disciplinas e projetos orientados pela coordenação do Polo e tutores. São 

feitos registros fotográficos, pois, “o uso de tecnologias digitais é primordial e para isso, o 

sujeito EAD (professor, tutor, aluno e gestor) deve possuir competências relacionadas ao 

domínio tecnológico” (BEHAR, 2013, pg. 56) e documentais para publicar nos meios de 

comunicação local, valorizando e incentivando a presença e o estudo dos alunos nos espaços 

do Polo, bem como, para divulgar para a comunidade o que acontece através da Educação a 

Distância, no Polo EAD. Além disso, a gestão do Polo, sempre que possível, participa dos 

eventos organizados pela comunidade, pela secretaria de educação do município, pelas 

atividades promovidas pelos cursos nas IES e pela Capes, juntamente dos tutores e 

acadêmicos. 

Atualmente o Polo foi contemplado com apenas dois processos seletivos para 

ingressos de novos alunos e então a equipe gestora deu continuidade ao trabalho de garimpo 

para localizar os inscritos e classificados dos vestibulares para criar grupos de WhatsApp e 

auxiliar na interpretação dos editais e na organização da documentação como forma de 

garantir e efetivação das matrículas, uma vez que, é grande o número de pessoas que perdem 

as vagas por falta de compreensão das informações, assim, o Polo garante a ocupação das 

vagas, evitando que fiquem ociosas, contribuindo para que os resultados de todo o processo 

sejam satisfatórios, para ambas as partes, refletindo em melhores índices educacionais para o 

317



 

país. Adotando esta estratégia, foi possível, por exemplo, avisar em tempo hábil de matrícula, 

dois alunos suplentes do Curso de Licenciatura em Matemática pelo IFFar (Instituto Federal 

Farroupilha), residentes do Estado de Recife que já tinham dado por encerrado o processo 

seletivo, sem a conquista das vagas. Após o contato e orientações do Polo, conseguiram 

efetivar suas matrículas e hoje estão realizando o curso com ajuda da tutora presencial do Polo 

e acompanhamento do processo avaliativo pela coordenação do Polo e equipe de coordenação 

do Curso, que viabilizam a realização das avaliações presenciais em Polos UAB do Estado de 

Recife, próximos de suas residências.  

Acompanhando os processos de inscrições para os vestibulares, e auxiliando com 

especial atenção os interessados por vagas cotistas, muitos conseguem ingressar nos cursos 

federais oferecidos no Polo, como é o exemplo do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), o qual teve catorze cotistas 

egressos e um cadeirante (que usufrui da acessibilidade disponível no Polo e recebe todo o 

carinho, acolhida e auxílio necessário (Lei 10.098/2000) e no Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foram 

matriculados vários candidatos cotistas também e uma aluna que está com graves problemas 

de saúde: diabetes avançada, insuficiência renal, visão monocular e na fila de transplante 

duplo (pâncreas/rim) tendo que se transferir para o estado de São Paulo. Por ser uma 

excelente aluna, participativa e dedicada e que deseja muito dar continuidade ao curso e por 

ser egressa de um curso EaD, o trabalho conjunto das coordenadoras (UAB de São Paulo, de 

Polo e do Curso) possibilitou a continuidade da aluna no curso com acompanhamento da 

tutora presencial do Polo de Sobradinho/RS e acolhimento para a as avaliações presenciais 

pela coordenadora do Polo Parque Bristol de São Paulo. Além disso, a gestão do Polo também 

acompanha alunas gestantes, que após o parto foram orientadas adequadamente para 

viabilizar as realizações das tarefas e avaliações presenciais através de calendários 

diferenciados, oportunizando condições de continuidade no curso, minimizando possíveis 

desistências. Estes são alguns exemplos de situações que envolvem vidas e experiências 

difíceis, superadas a partir de práticas educacionais e gestão comprometidas, cumprindo o 

descrito pela UNICENTRO (2019, pg. 56) como necessário que a gestão seja “pautada pela 

uniformidade das ações e em resultados positivos”, demonstrando a infinita beleza e 

eficiência desta rede que a cada dia se consolida mais e mais e só é possível através da 

Educação a Distância. São estas experiências que justificam a importância da Educação a 

Distância no país.  

De acordo com os registros documentais do Plano de Ação do Polo de 2019, e 

pesquisas junto às secretarias acadêmicas das IES que ofereceram cursos, o Polo EaD de 

Sobradinho/RS, embora localizado em município pequeno, teve, em doze anos de 

oferecimento de cursos, mais de 2 mil alunos matriculados, distribuídos em 64 turmas, em 31 

cursos distintos, promovendo a formação acadêmica em Cursos de graduação para 375 

pessoas, cursos de especialização para 450 pessoas e mais de 600 pessoas tiveram a 

oportunidade de realizar cursos técnicos, em diversas áreas do conhecimento. Estes estudantes 

são oriundos de 120 municípios diferentes de toda a região Sul e 25 alunos de 08 estados 

diferentes do país. Os dados comprovam que apenas 25% dos alunos matriculados são do 

sexo masculino, ficando 75% das vagas dos cursos oferecidas ocupadas por acadêmicas. Com 

relação à faixa etária dos acadêmicos, podemos afirmar que varia muito, dentre 18 a 60 anos 

de idade, mas a maioria fica entre 25 a 45 anos, já inseridos no mercado de trabalho e 

buscando habilitação, aprimoramento e aperfeiçoamento em atividades que já desenvolvem. 

A maioria dos acadêmicos que tiveram sua formação no Polo provinham de classe média 

baixa, adultos, com família que precisam trabalhar durante o dia e que dificilmente cursariam 
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ensino superior em grandes centros. Hoje, o Município de Sobradinho possui docentes 

atuando em sala de aula com formação adequada em todas as áreas do Ensino Fundamental, 

realidade essa proporcionada em grande parte pela existência do Polo UAB. Com relação ao 

trabalho de tutoria, a pesquisa mostrou que o Polo teve a colaboração de 45 profissionais 

selecionados pelas IES residentes em Sobradinho ou proximidades, portadores de diversas 

formações acadêmicas e também com especializações. A maioria dos tutores que trabalharam 

e ainda trabalham no Polo são funcionários efetivos das redes municipais e estaduais da 

região e realizam 60 horas semanais de trabalho como forma de complementar a renda mensal 

da família. A grande maioria dos tutores é do sexo feminino e possuem faixa etária entre 30 e 

55 anos. São educadores que gostam do trabalho noturno e da relação entre educação e 

pesquisa junto dos acadêmicos, mediando a relação do aluno na busca do conhecimento, 

através das ferramentas tecnológicas. A relação entre coordenação, assistente à docência e 

tutores é harmoniosa e de ajuda recíproca, pois todo trabalho é realizado em grupo, buscando 

o melhor resultado junto dos acadêmicos e IEs. 

Conhecendo a trajetória do Polo UAB de sobradinho /RS, os resultados descritos e a 

realidade econômica e educacional enfrentada atualmente em nosso país, podemos afirmar, 

que o Polo EaD de Sobradinho/RS é reconhecido como importante espaço de formação 

acadêmica na região e motivo de grande orgulho para os profissionais e comunidade local, “a 

equipe do Polo de educação a Distância de Sobradinho possui consciência de sua função 

social e dedica-se a atender bem todas as pessoas que procuram o Polo” (MÜHLBEIER, 2018 

pg. 115). Não fosse isso, este Polo talvez estivesse como outros tantos, a beira de encerrar as 

atividades, pois, com a diminuição de oferta de cursos, possui oito turmas de cursos de 

graduações em andamento, totalizando pouco mais de 200 alunos, número expressivo diante 

da pequena oferta de cursos, mas desolador diante da capacidade de atendimento do Polo por 

seu espaço físico e tamanho investimento municipal, sem mencionar a grande demanda por 

cursos técnicos e graduações 

. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto neste relato de experiência, é notório o grande empenho de todos os 

envolvidos com a Educação à distância no Polo de Sobradinho/RS, em buscar resultados 

positivos, com dedicação e empatia, profissionalismo e competência. Pode-se afirmar que o 

Polo cumpre seu papel social e educacional, pois trabalha no sentido de atender a finalidade 

da UAB e do MEC em expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no país e melhorar os dados estatísticos do País, possibilitando o acesso a formação 

acadêmica, buscando melhores índices de desenvolvimento humano e qualidade educacional 

para a comunidade. A equipe gestora do Polo demonstra grande empenho em receber e 

acompanhar os acadêmicos nos cursos, valorizando a oferta de cursos e as vagas destinadas 

pelas Instituições de ensino desde o processo seletivo até a conclusão dos cursos, trabalhando 

conjuntamente para melhores índices educacionais, além do comprometimento em fazer bom 

uso do investimento municipal e federal, proporcionando a toda região a oportunidade da 

oferta na Educação a Distância. Assim, o conjunto de responsabilidades e desafios na 

consolidação da educação a distância é enfrentado por todos os envolvidos com o Polo UAB 

de Sobradinho/RS para o sucesso desta modalidade de ensino e para o desenvolvimento de 

toda a região. 
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RESUMO. O presente artigo defende que a imersão sistemática de estudantes em ambientes virtuais de 

aprendizagem tem potencial de alterar percepções sensoriais e visão de mundo. Parte de uma pesquisa 

que investigou as travessias de identidades das egressas do curso de Pedagogia a Distância, oferecido 

pela UDESC/CEAD. Recorreu-se à metodologia de pesquisa narrativa, com enfoque hermenêutico-

interpretativo, a partir da qual foram realizados três momentos de investigação para composição do 

corpus. Descrevemos os resultados da primeira fase da investigação, cujos dados foram coletados em 

questionário no Google Docs, com população aleatória e adesão espontânea das egressas. Enquanto 

resultados desta fase, a pesquisa revelou aspectos importantes da EaD para a travessia de identidades 

pessoais e profissionais das respondentes. Provisoriamente, o estudo indica que no cenário 

contemporâneo mais uma identidade móvel se configura: a do/da estudante da EaD. 

Palavras-chave: Pesquisa narrativa. Identidade. Pedagogia. Educação a distância. 

 

ABSTRACT. This paper argues that the systematic immersion of students in virtual learning 

environments has the potential to alter sensory perceptions and worldview. Part of a research that 

investigated as crossings of identities of the graduates of the Distance Pedagogy course, offered by 

UDESC/CEAD. We used the narrative research methodology, with a hermeneutic-interpretative 

approach, from which three moments of investigation for corpus composition were performed. We 

describe the results of the first phase of the investigation, whose data were collected in a Google Docs 

questionnaire, with random population and spontaneous adherence of the egresses. As a result of this 

phase, the research revealed important aspects of ED for the crossing of respondents' personal and 

professional identities. Provisionally, the study indicates that in the contemporary scenario another 

mobile identity is configured: that of the student of ED. 

Keywords: Narrative research. Identity. Pedagogy. Distance education.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na abertura do seu estudo sobre a obra de arte diante da sua reprodutibilidade técnica 

na modernidade, Benjamin diz que há um descompasso entre as mudanças na superestrutura e 

a base econômica de uma sociedade e levanta uma hipótese interessante para o campo da 

cultura: “Tendo em vista que a superestrutura se modifica mais lentamente que a base 

econômica, as mudanças ocorridas nas condições de produção precisaram mais de meio século 

para refletir-se em todos os setores da cultura” (BENJAMIN, 2012, p.179). 

Esta questão, colocada pelo autor ainda nas primeiras décadas do século XX, suscita 

reflexões, pois embora permaneça arraigadamente capitalista, a economia contemporânea tem 

deslocado seus eixos a partir de crises sistêmicas no modo de produção, sendo uma das mais 

significativas a que se deu no âmbito do colapso do fordismo e que lançou definitivamente boa 

parte da humanidade numa era de tecnologia digital, assustadoramente em âmbito global.  

É possível que tenhamos que levar meio século para compreender todos os 

desdobramentos deste processo no campo da cultura - como fez Benjamin no estudo das 

consequências da reprodutibilidade para a obra de arte -, mas um fenômeno chama a atenção: a 

emergência da mídia de massas, os mass media. Tal fenômeno lança o sujeito contemporâneo 

num verdadeiro oceano de notícias, informações e imagens cada vez mais preocupadas em 

apresentar a realidade além dela própria - a modo de simulacro - que tão bem Baudrillard (1991) 

conceituou como hiper-realidade.  

Essas considerações levam à ponderação de que nossa relação com o mundo é cada vez 

mais mediada, intensamente “midiada” e altamente influenciada pelos mass media nos mais 

diversos aspectos da vida social contemporânea. Esse é precisamente o pensamento do 

professor italiano Armando Fumagalli (2006, p.4) ao afirmar que: “Hoje em dia não nos damos 

mais conta do quanto aquilo que cremos pertencer ao mundo que pensamos conhecer 

diretamente deriva, na realidade, de experiências que são mediadas por aparatos de 

comunicação de massa”.  Na era do digital, que se acelera a partir do final do século XX, essa 

mediação avançou de tal forma que essa constatação [embora com as devidas relativizações], 

encontra ressonância no alto grau de exposição midiática a que está sujeita a sociedade 

contemporânea. São tantos os apelos discursivos a que se está exposto, que se tornou impossível 

conceber a participação dos sujeitos em práticas sociais de modo qualificado sem apropriação 

da linguagem das mídias.  

Neste contexto, os meios de comunicação trouxeram consigo um verdadeiro arsenal de 

ressignificações, pois as práticas sociais envolvidas com a virtualidade solaparam as noções de 

tempo e espaço, e conceitos como interatividade, simultaneidade e concomitância 

informacional e comunicativa tomaram conta do ideário sociocultural contemporâneo, minando 

fronteiras, reduzindo espaços geopolíticos e esgarçando de tal jeito as amarras do tecido social 

que podemos, hoje, ouvir muitas vozes de “identidades em trânsito” (HALL, 2001) que buscam 

seu lugar neste mundo.  

Tão somente a constatação dessa nova condição social, que marca a contemporaneidade, 

já seria uma justificativa plausível para que alguém se debruçasse sobre suas implicações para 

a educação. Isso porque a emergência do digital, enquanto realidade que pressiona o cotidiano 

do sujeito contemporâneo, traz à tona consigo um sem número de identidades, tantas quantas 

sejam requeridas pelas vivências e experiências em contextos de prática sociais de letramento 

multimidiático (LEMKE, 2016). São identidades em trânsito também sujeitas à vontade 
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pessoal, mas quase sempre à revelia do sujeito, que é arrastado pela correnteza do seu tempo e 

pelas transformações que o contexto sócio histórico lhe impõe.  

No campo da educação a distância, marcado fortemente pela mediação das tecnologias 

digitais, a constituição dessas novas identidades ainda é pouco estudada. Foi precisamente sobre 

isso que procuramos investigar na tese de doutorado defendida em 2018, no PPGE da 

Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada “O voo da fênix: narrativas de travessias de 

identidade de egressas da educação a distância”. Neste artigo, apresentamos um recorte do 

procedimento teórico-metodológico da primeira fase da pesquisa, cuja intenção foi mapear o 

perfil das egressas do curso de Pedagogia a Distância da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC). 

A pesquisa teve por base os aportes teóricos de Benjamin (2012; 2007; 2016) e suas 

indicações metodológicas que convidam a operar com “imagens de pensamento”. Sendo assim, 

para levantar as características identitárias das egressas, optou-se pela construção de 

infográficos, a fim de mapear imageticamente a referida amostra. 

2. ESTUDANTES DA EAD COMO IDENTIDADES EMERGENTES 

O intuito da pesquisa foi investigar como se caracteriza uma das identidades que brotam 

do mundo digital: a dos estudantes da EaD, aprendizes virtuais, que no Brasil foram 

contabilizados pelo Censo EAD.BR 2015 em 5.048.912 alunos (ABED, 2016) - um verdadeiro 

“mar” de identidades.  

Tais identidades podem ser consideradas como “aprendizes virtuais” porque utilizam 

majoritariamente o meio digital para sua formação, principalmente ambientes virtuais de 

aprendizagem, supersaturados de recursos midiáticos, o que causa, já de começo, uma dupla 

estupefação para esses sujeitos: uma espécie de teletransporte para o ciberespaço e consequente 

supressão da sala de aula e do professor presencial. 

No acompanhamento das acadêmicas do curso de Pedagogia da UDESC desde a década 

de 1990, foi possível perceber a mudança de perfil das egressas, sobretudo a partir de sua 

imersão em intensos processos interativos predominantemente ciberespaciais com a chegada da 

EaD de 5ª geração (MOORE e KEARSLEY, 2008).  

Esse novo modo de estudar, conforme assinala Peters (2006), baseado nos princípios da 

igualdade, do currículo aberto, de estudo orientado no estudante e estudo autônomo, tem 

provocando variados “deslocamentos” (GIDDENS, 2002) e feito emergir novas configurações 

identitárias. Assim, é possível considerar que estamos diante da emergência de uma nova 

identidade cultural (HALL, 2001), que tem como marca uma nova relação com o conhecimento 

e seus processos de (re)construção e (re)elaboração: o sujeito egresso da EaD.  

Embora tenha sido nomeado de formas diferentes - tais como ensino a distância, 

aprendizagem a distância (e-learning) (MILL; MACIEL, 2013), educação aberta e 

aprendizagem aberta (open-learning) (PETERS, 2006) e, após o advento da Web, educação on-

line, educação virtual ou educação digital aberta (ALEVIZOU, 2017), além de outras 

denominações - esse paradigmático fenômeno tem permitindo aos estudantes navegar por 

“mares virtuais nunca dantes navegados”, (re)construir e (re)significar conhecimentos a partir 

da apropriação da linguagem digital e da exposição multimidiática facultada pelas interações 

síncronas e assíncronas, tanto dentro quanto fora do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Tal como previu Peters (2004, p.191), a gradual hegemonia do virtual em processos de 

ensino e aprendizagem trouxe “mudanças de paradigma, mudança de valores e experiências 

completamente diferentes trarão novos insights, atitudes e hábitos”. 
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No âmbito desta pesquisa, os indícios são de que essas mudanças ocorrem em nível de 

câmbios identitários, e os sinais são de que afetam o modo de ver e atuar sobre/no mundo, assim 

como nos relacionamentos domésticos, familiares, funcionais e profissionais. Foi isso, 

precisamente, que essa pesquisa se propôs a investigar: as possíveis travessias por que passaram 

as identidades dos sujeitos da EaD ao longo deste tipo de formação. 

Outro aspecto que justificou a relevância do estudo foi a carência de pesquisas que 

dessem voz à essa emergente identidade. Enquanto tem se avolumado ao longo do tempo a 

produção bibliográfica em torno da relação mídia e educação, TIC e educação e educação a 

distância, não se tem percebido a mesma devoção da pesquisa acadêmica na captura da 

polifonia inerente aos aprendizes do mundo virtual, criando uma espécie de hiato investigativo 

sobre o tema (VENTURA, 2018).  

No levantamento prévio realizado, de caráter experimental, na base de dados da CAPES, 

o status da questão permaneceu o mesmo. As ocorrências para os algoritmos “educação a 

distância” “identidade” são mínimas (20 de 352 ocorrências) e, mesmo assim, nenhuma delas 

se refere à identidade de alunos egressos, somente a de professores e tutores da EaD (seis 

ocorrências), e outros 10 que se referem a cursos nesta modalidade. Por outro lado, aparece um 

grande universo de 24.862 ocorrências para o algoritmo “EaD” [ou “EAD”], indicando que há 

muitos estudos nesta área, mas não destinados à identidade de alunos ou egressos. Para refinar 

a busca, foram pesquisados os algoritmos “EAD” “identidade”, e o resultado foi de 48 

ocorrências, sendo que destas, apenas três estudos são sobre estudantes da EaD [dois sobre 

estudantes e um sobre egressos]. Quanto aos demais, 36 não se aplicam à busca, dois são sobre 

professores e seis sobre cursos.  Evidentemente que esse foi um levantamento básico, realizado 

somente para verificar inicialmente a ocorrência dos termos, precisando ser aprofundado em 

pesquisa posterior, mas indica as tendências apontadas anteriormente.  

Defendemos na pesquisa que essa vasta constelação de identidades em trânsito não pode 

passar ao largo da pesquisa científica, já que a exposição dos alunos da EaD a tamanha polifonia 

no ciberespaço, onde se localizam virtualmente os ambientes de aprendizagem e a maior parte 

do período de formação, desencadeia um complexo processo de apropriação de conhecimentos 

e da linguagem digital, bem como a construção de conhecimentos e saberes cujos impactos 

tendem a produzir reflexos nas suas identidades profissionais e pessoais (VENTURA, 2018). 

3. METODOLOGIA: COMPOSIÇÃO DO CORPUS E SEUS AGENTES 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi tipificada como pesquisa narrativa (ABRAHÃO, 

2004; ANDREWS; SQUIRE; TAMBOUKOU, 2008; TORRIL, 2008), cujo procedimento 

principal é coletar histórias de vidas e escrever essas experiências.  

A investigação foi implementada em três momentos distintos e integrados: 1º Momento: 

questionário para levantamento de perfil de egressas; 2º Momento: Seleção de amostra e 

realização de entrevistas (auto)biográficas; 3º Momento: Realização de formação continuada 

para coleta de memorial autobiográfico. Apresentamos abaixo os procedimentos referentes ao 

primeiro momento, enquanto recorte, para o presente artigo. 

Para construir um perfil imagético das egressas, a coleta de dados foi efetivada a partir 

de um questionário com perguntas fechadas, mas com possibilidade de inserção de comentários 

nas respostas, disponível no Google Docs, com universo restrito [formandas de 2014 a 2016], 

população aleatória e adesão espontânea dos/das respondentes [exclusivamente 

egressos/egressas do curso de Pedagogia do CEAD-UDESC]. O questionário foi dividido em 

duas partes: a primeira com informações pessoais e, a segunda, com informações sobre a 

graduação a distância. O convite para responder ao questionário foi enviado através de uma 

lista de e-mails do pesquisador com mais de 300 endereços particulares. Destes, retornaram 46 
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questionários respondidos, todos de egressas, por isso o tratamento da amostra no gênero 

feminino ao longo da pesquisa.  

Alguns dados desta coleta serão apresentados e discutidos no próximo item e constituem 

o perfil geral do grupo de egressas participantes desta pesquisa. 

3.1 Construindo imagens fragmentadas das fênix 

A metáfora que guiará a construção do perfil das egressas parte da alegoria da fênix, por 

se tratarem de identidades que ressurgiram de si mesmas ao longo do processo de formação, 

tendo-se transmudado do meio analógico para o digital por conta de sua imersão em ambientes 

virtuais. 

Serão apresentados alguns flashs acerca do perfil das fênix tão somente com a intenção 

de construir um panorama geral, em sobrevoo, das coprotagonistas da pesquisa. Os dados aqui 

mostrados têm a intenção de contextualizar, ainda que por imagens nem sempre claras, vidas 

com/sobre as quais, no decorrer da pesquisa, foram narradas uma travessia, uma jornada de 

formação e de experiências. 

A escolha de exposição dos dados seguirá a proposta benjaminiana de construção visual, 

procurando com isso apresentar uma imagem de pensamento [Bilddenken]. Assim, para 

apresentar ao leitor as fênix, o recurso de representação utilizado será o infográfico, dado o seu 

caráter pictórico e escritural [Geschriebene], com as mesmas características do pensamento 

alegórico (BENJAMIN, 2016). Com isso, seguimos a orientação deste autor no livro das 

Passagens, quando diz que “a representação materialista da história é imagética [bildhaft]” 

(BENJAMIN, 2007, p. 505). 

Os infográficos propõem uma imagem de travessia, alegoricamente concebida como 

uma imensa avenida, sobre a qual sobrevoa a fênix. Mas se o sobrevoo dá ao pássaro uma visão 

geral, é preciso também atentar para os acostamentos, o que está por fora do caminho principal, 

para ver outras paisagens e imobilizar imagens mais detalhadas da viagem de ida e volta. E se 

a visão panorâmica é importante, não há que se descurar dos detalhes, conforme outra 

orientação de Benjamin (2016). 

Para tanto, foram confeccionados dois infográficos (via Piktochat): “Informações de 

perfil 1” (Figura 1) e “Informações de perfil 2” (Figura 2), cuja intenção é fotografar algumas 

informações que, de alguma forma, deem a conhecer melhor as fênix. O primeiro traz 

informações mais gerais sobre o perfil e o segundo levanta impressões acerca do percurso de 

formação na educação a distância. 

3.1.1 Informações de perfil 1 

Figura 1 – Informação de perfil 1 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.  

Apesar de o perfil apresentar um encontro de quatro gerações, o que é sempre produtivo 

e interessante, infelizmente as egressas se encontram no espaço da formação universitária por 

uma discrepância do sistema educacional brasileiro, pois houve um grande atraso no acesso à 

universidade para todas elas, o que confirma a alta seletividade do sistema educacional 

brasileiro. A média de idade, em geral, supera os 40 anos, o que tende a dificultar o acesso ao 

mercado de trabalho e o (re)início de carreiras, se esse for o objetivo da formação superior. Por 

outro lado, iniciativas como as da EaD colaboram para reparar injustiças sociais, oportunizando 

acesso ao ensino superior a uma parcela da população a quem o direito de formação foi negado 

no momento próprio.  

O leito natural seria a continuidade dos estudos depois do ensino médio. Mas como se 

pode ver na imagem, há um longo hiato entre a formação no ensino médio e o ensino superior. 

Considerando as formações no ensino médio, a maioria dessas mulheres ficou vários anos sem 

estudar, tornando o seu reingresso na vida acadêmica mais difícil. Isso aparece em seus 

comentários (opcionais) no questionário: “senti-me enferrujada”; “depois de 22 anos afastada 
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dos bancos escolares aparecem algumas dificuldades”; “minha maior dificuldade foi com as 

tecnologias e metodologias científicas”; “o tempo fora da escola dificultou um pouco”, dentre 

outros. Assim, o leitor pode imaginar o choque dessas mulheres quando se depararam com um 

ambiente virtual de aprendizagem, tendo que lidar o tempo todo com a linguagem informatizada 

e ter que exercitar multiletramentos com pouca ou nenhuma formação anterior, haja vista a 

distância temporal entre o ensino médio e o curso superior, praticamente todo virtual; sem falar 

nos hábitos e modalidades de estudo e todas as competências que daí demandam. Esses casos 

fazem lembrar Certeau (2014) e seu modo de encarar o sujeito moderno, como um inventor de 

mil artes de fazer sua própria vida e desenvolver tantos engenhos quantos necessários para 

superar o peso do mundo. Esse pensamento foi uma das chaves importantes para a sequência 

do estudo e para a elaboração da tese de doutoramento. 

Como apresentado ao longo da pesquisa, não foram poucos os obstáculos que as 

astuciosas fênix tiveram que superar para concluir a formação em Pedagogia, sempre tributando 

aos familiares, amigos e companheiros o sucesso da formação. O infográfico 1 aponta dois 

aspectos importantes desta condição: quase todas moram com companheiro (a) e a composição 

da renda aumenta bastante quando é considerada a familiar em detrimento da per capita, 

inclusive aumentando a incidência de renda de mais de 5 salários mínimos, praticamente o 

dobro da média de salários, no Brasil, em 2016 [R$ 2.227,50]. Isso certamente colaborou para 

que pudessem concluir o curso, ao mesmo tempo em que problematiza a questão da liberdade 

financeira. 

O segundo infográfico traz outros elementos a se destacar e que parece fotografar bem 

as impressões que as fênix tiveram da sua formação, qual seja, a das influências que sofreram 

e a importância deste processo para suas vidas, considerados aqui como interpelações às suas 

identidades e os seus modos de ver o mundo.  

3.1.2 Informação de perfil 2 

Figura 1 – Informação de perfil 1 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Na estrada principal da travessia, estão as mudanças que as fênix se autoatribuíram ao 

longo da formação, representadas pelas imagens das meninas no vão central do infográfico. 

Entretanto, pode ser útil começar pela periferia do caminho e olhar para os motivos que as 

levaram a fazer o curso e destacar dois aspectos principais, cujos desdobramentos são 

importantes para o escopo desta pesquisa e para entender suas motivações. 

Os principais motivos levantados são expressos no infográfico por duas pirâmides 

vermelhas. A da esquerda levanta um problema crônico da EaD, o do financiamento público e 

sua gratuidade, e poderia bem representar a marca elitista da educação superior brasileira. É 

isso que informa o Censo da Educação Superior 2016, realizado pelo INEP. A rede privada 

responde por 87,7% do ensino superior, abarcando 75,3% das matrículas (INEP, 2016, p. 5-7). 

O relatório também apresenta que “em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos 

de educação superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas” (2016, p. 11). 
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E, no caso da EaD, o setor público responde por menos de 20% das matrículas, reiterando 

históricas demandas represadas por ensino superior.  

Esta pirâmide está de acordo com essa distorção, pois quase todas as respondentes 

(94,5%) disseram que o motivo principal de fazerem o curso era o fato de ele ser público e 

gratuito. Aliás, vários comentários que se seguiram a essa resposta reforçam essa problemática, 

que destacamos com duas falas: “As graduações presenciais e até mesmo algumas a distância 

têm um preço muito elevado. Estava fora da minha realidade”; “Não poderia ter realizado este 

sonho se tivesse que pagar”. Em função destas mesmas razões evocadas pelas fênix, é possível 

pensar quantos sonhos foram e são constantemente interrompidos, quantas expectativas 

frustradas e o quanto há ainda por fazer para a constituição de uma educação superior inclusiva 

e de acesso aberto.  

A pirâmide da direita apresenta outro motivo importante para as fênix optarem pelo 

curso na modalidade a distância: a flexibilidade do tempo e espaço de estudo. Esse fator foi 

apontado também em 94,5% das respostas, seguidas de comentários, tais como: “Porque é a 

distância por ser no máximo duas vezes por semana presencial e poder estudar em casa”; “A 

flexibilidade é um dos fatores que mais pesou”. Esta última resposta aponta para uma das 

características principais da EaD, ou seja, as possiblidades materiais de expansão que a atual 

reprodutibilidade técnica permite à educação, podendo-se romper fronteiras geográficas, 

institucionais e culturais. 

Como se pode ver no infográfico, para a grande maioria das respondentes a realização 

desta formação influenciou significativamente a vida profissional (90,6%) e a vida familiar 

(88%). Embora não seja possível dimensionar o alcance dessas mudanças, algumas falas são 

emblemas de que uma coisa importante aconteceu para que resolvessem exemplificar suas 

respostas. Sobre as influências do curso na vida profissional, algumas delas comentaram: 

“Como trabalho numa escola consigo agir de forma mais acolhedora, sem julgamentos”; “Sim, 

buscando melhorar as práticas pedagógicas, proporcionar e enriquecer os conhecimentos dos 

educandos”. 

Quanto às influências que perceberam na vida pessoal, as fênix não se referem somente 

à sua própria vida, mas que essas se espraiaram para a família e para a sociedade. Ao menos é 

o que sugerem falas como essas: “Fui a primeira a ter uma graduação nessa modalidade e agora 

minhas irmãs pensam em fazerem [sic] o mesmo”; “Em relação aos meus filhos e companheiro 

foi muito bom. Hoje crio meus filhos com uma abordagem mais progressiva, lhes apresento o 

mundo com um olhar menos delirante e mais humano”. Segundo as respostas das egressas, 

expressas nas imagens do segundo infográfico, a realização da formação teve grande influência 

em suas relações conjugais, familiares e profissionais, chegando a indicar alterações nessas 

relações. Mas não só. Elas apontam para certa mudança nas suas percepções, que não são mais 

do que mudanças na forma de olhar o mundo e as coisas. No vão central da travessia de 

formação no infográfico, estão situadas as principais alterações que elas dizem ter sofrido em 

suas percepções: de mundo, de gênero e de vida profissional. Falta ainda dizer que a formação 

“modificou” percepções acerca do próprio mundo, representada no gráfico pela menina de 

vestido amarelo, que corresponde a 97% da valoração máxima que atribuem a essas mudanças.  

Ainda no vão central do gráfico, temos uma menina de vestido rosa com vermelho, que 

representa as possíveis mudanças nas percepções de gênero das respondentes. Os dados aqui 

apareceram mais desarmônicos, o que dificultou a tarefa de compilação, obrigando a atender 

quase todas as escalas [1 a 5], diferentemente das outras respostas. Apesar desta ser a menina 

mais multicolorida, e as escalas maiores [4 e 5] indicarem (79%) que houve mudanças nas 

percepções de gênero, parece instigante o fato desta questão ter tido bem menos comentários 

do que as outras. Fica em suspenso se tal acontecimento é derivado de históricos tabus sobre o 
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tema, filtros conscientes e inconscientes em tratar do assunto, conflitos entre o tratamento 

tradicional e acadêmico do assunto etc. Ainda assim, alguns comentários reiteram sinais de que 

a formação pode ter influenciado quanto a essas percepções e que são um alento diante do 

retrocesso social que a matéria vem sofrendo na segunda década do século XXI no Brasil. 

Seguem algumas falas, poucas no conjunto das respostas, mas alentadoras e impactantes: “Pude 

refletir sobre a diversidade de gêneros na sociedade atual e suas implicações na mediação em 

sala de aula”; “Eu era uma pessoa completamente conservadora, e não considerava a parte 

científica como formadora da questão de gênero”; “De uma forma interdisciplinar sempre 

fomos desafiados a refletir as questões de gênero dentro e fora da escola [...] Hoje para mim a 

questão de gênero é uma questão de luta!”. 

Outros aspectos como construção de autonomia e independência pessoal, assim como 

aumento da autoestima e abertura de novas perspectivas profissionais e pessoais, comunicam o 

percurso transformador das identidades das fênix, cujos dados neste trabalho apenas 

tangenciamos. Cabendo a novas pesquisas explorá-los com mais profundidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisas atuais dão conta de que na modernidade tardia as identidades são marcadas 

por metamorfoses constantes, em contínuos movimentos de travessias identitárias. E no âmbito 

dessas velozes transformações, as identidades pessoais e profissionais sofrem contínuos 

processos de ressignificação. 

Neste contexto, a presente pesquisa investigou narrativas de travessias de identidade de 

egressas de um curso de Pedagogia a Distância, usando a metodologia de pesquisa narrativa, a 

partir da qual se buscou revelar e compreender aspectos importantes dessa modalidade 

educativa na emersão se novas identidades no cenário contemporâneo. 

A relevância da investigação consistiu em preencher um hiato investigativo na 

abordagem acadêmica com relação às identidades de estudantes da EaD, pois, embora haja uma 

plêiade de estudos sobre essa modalidade, foi possível identificar que ainda há poucos sobre a 

identidade de egressos. Neste sentido, o recorte da pesquisa permitiu a construção do perfil das 

egressas com o uso de infográficos, apresentando uma leitura imagética dos dados coletados 

em campo. 

Os dados apresentados são indícios de que a formação superior pode transformar vidas, 

abrir horizontes, cultivar sonhos e expectativas de dias melhores. Entretanto, devido às 

características de intensa exposição multimidiática, a formação na modalidade a distância se 

apresenta no cenário contemporâneo como um imenso portal do qual podem emergir novas 

identidades. O esforço de escrita da pesquisa foi, de alguma forma, rabiscar alguns desses 

indícios. 

Desta forma, a investigação realizada buscou contribuir para o reconhecimento de que 

estudantes da EaD se configuram como identidades brotantes do mundo virtual e apontar para 

a importância de efetivação de políticas públicas que contribuam para a democratização do 

acesso ao ensino superior.  
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RESUMO. O objetivo é descrever o funcionamento da disciplina Tecnodocência EaD ofertada como 
optativa pela Universidade Federal do Ceará (UFC) no semestre 2018.2 e a participação dos alunos 
nas atividades desenvolvidas no Facebook. Diante da problemática da pouca oferta de disciplinas na 
modalidade a distância para cursos presenciais em universidades públicas brasileiras, desenvolveu-se 
uma pesquisa documental, pautada na análise da ementa da disciplina, do plano de aula elaborado e 
das respostas dos 30 alunos participantes às atividades propostas. Constatou-se que a disciplina 
possibilitou baixa evasão, alta participação dos alunos e resultados satisfatórios em termos de 
aprendizagem. A concentração de participação dos alunos, no entanto, mostrou-se próxima do início e 
do fim das atividades. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Evasão. Facebook. Tecnodocência. Participação. 

 

STUDENTS´ PARTICIPATION IN THE PRESENTIAL MODALITY IN 
A DISTANCE DISCIPLINE: THE CASE OF TECHNOTEACHING EAD 

 
ABSTRACT.  The goal is to describe the functioning of the Technoteaching Distance Education 
discipline offered as optional by the Federal University of Ceará (UFC) in the 2018.2 semester and the 
participation of students in the activities developed on Facebook. Faced with the problem of the 
limited supply of distance learning subjects for on-site courses at Brazilian public universities, a 
documentary research was developed, based on the analysis of the discipline menu, the elaborated 
lesson plan and the responses of the 30 participating students to the proposed activities. It was found 
that the discipline allowed low dropout, high student participation and satisfactory results in learning 
terms. The concentration of student participation, however, was close to the beginning and end of the 
activities. 

Keywords: Distance Education. Evasion. Facebook. Technoteaching. Participation. 
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1. INTRODUÇÃO  

A procura por cursos na modalidade a distância tem crescido no Brasil, com maior 
ênfase nos últimos três anos. Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância 
(ABED, 2018), das 341 instituições brasileiras que se propõem a desenvolver um trabalho 
com EaD, em 2017, 196 ofertaram cursos regulamentados, totalmente a distância e 153 
ofertaram cursos regulamentados semipresenciais; os demais, ofertaram cursos em outras 
modalidades. A maioria das instituições, em torno de 47%, ofereceu uma combinação de EaD 
e presencial, contra 36% das instituições que ofereceram cursos somente a distância. Essa 
diferença revela uma busca pela diversidade na oferta de cursos híbridos, no Brasil. 

Para Ramminger (2006) os motivos que levam os alunos a se matricularem em cursos 
da modalidade a distância se relacionam ao interesse que apresentam pelas áreas de 
conhecimento, à busca pelo conhecimento e sua aplicação prática, à limitação de outras 
opções de cursos em determinadas áreas do conhecimento, à preocupação com a exigência do 
mercado de trabalho e o investimento financeiro mais acessível vinculado aos cursos 
ofertados nessa modalidade.  

Em Universidades Públicas de Ensino Superior (IPES) a oferta de cursos na 
modalidade a distância geralmente se relaciona aos cursos de graduação conexos à 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). No entanto, devido à demanda crescente do mercado 
de trabalho e de especializações em diferentes áreas, as IPES têm aberto espaço para 
disciplinas na modalidade a distância ofertadas para alunos dos cursos presenciais. 

Na Universidade Federal do Ceará (UFC) é ofertada, desde 2015, uma disciplina na 
modalidade a distância, sem encontros presenciais. A disciplina Diferença e Enfrentamento 
Profissional nas Desigualdades Sociais é oferecida semestralmente com 360 vagas para todos 
os cursos da UFC com carga horária de 64 horas como optativa, contando com a participação 
de 7 professores concomitantemente. A procura pelas disciplinas é intensa, de tal forma que 
no primeiro dia de matrícula todas as vagas são preenchidas com uma lista de espera que não 
comporta o atendimento à demanda, evidenciando uma carência na oferta de disciplinas nesse 
formato (LIMA; LOUREIRO, 2016). 

Ampliar a oferta de disciplinas a distância em cursos presenciais se torna, portanto, 
urgente. Dados divulgados pela ABED (2018) revelam o crescimento acentuado da procura 
por cursos na modalidade a distância. Em 2017, quase 8 milhões de matrículas foram 
registradas, um aumento de 42,5% em relação ao ano anterior, 2016. Os cursos mais 
procurados foram os de graduação: bacharelados (287.270 matrículas), bacharelados e 
licenciaturas (253.545 matrículas), licenciaturas (215.540 matrículas) e tecnológicos (215.540 
matrículas). No entanto, as maiores ofertas de cursos na modalidade a distância, no ano de 
2017, concentraram-se na pós-graduação lato sensu (especialização), totalizando 1.788 
cursos, um acréscimo de 690 cursos em relação à 2016 (ABED, 2018).  

Percebe-se que o mercado e as universidades precisam se adequar à demanda, diante 
da necessidade presente no cotidiano dos alunos, cada vez com menos tempo disponível para 
trasladar de um campus a outro para frequentar disciplinas presenciais que utilizam poucas 
tecnologias devido a problemas com equipamentos, infraestrutura e professores pouco 
preparados para integrá-las a sua prática docente. Diante da necessidade premente dos alunos 
das Licenciaturas da UFC terem um espaço virtual específico para discussões sobre o uso das 
tecnologias na docência, o Instituto Universidade Virtual (IUVI/UFC), em 2017, criou a 
disciplina Tecnodocência EaD, ofertada semestralmente com 30 vagas para todos os cursos de 
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Licenciatura e do Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais, com carga horária de 64 horas 
como optativa contando com a participação de 2 professores doutores.   

Dessa forma, alunos com diferentes formações básicas estudam o uso e o 
desenvolvimento de recursos e materiais digitais integrados à docência por meio da 
socialização de seus conhecimentos. Entram em contato com colegas de diferentes campi, por 
meio de dois espaços virtuais: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA) e Facebook com grupo fechado, facilitando a aproximação de alunos de diferentes 
áreas do saber. 

Diante desse cenário, pergunta-se: Como funcionou a disciplina Tecnodocência EaD 
ofertada no semestre 2018.2 pela UFC? Como aconteceu a participação dos alunos? 

Com o desenvolvimento de uma pesquisa documental, pautada na análise da ementa 
da disciplina, do plano de aula elaborado para o semestre 2018.2 e das respostas dos alunos às 
atividades propostas, tem-se como objetivo descrever o funcionamento da disciplina 
Tecnodocência EaD e a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas no Facebook, 
mais especificamente. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Palloff e Pratt (2004), no início do século XXI, os cursos on-line atraíam não 
só estudantes que se encontravam distantes das universidades, como alunos que participavam 
de cursos presenciais dentro de seus campi. Esse aspecto se acentuou devido ao fato de os 
alunos tomarem suas decisões ao escolher as disciplinas que querem cursar em determinados 
semestres, baseando-se no fato das universidades estarem conectadas à internet. Sendo assim, 
a busca por disciplinas a distância dentro das universidades tem aumentado desde então.  

No entanto, participar de um curso on-line requer um mínimo de preparo e condições 
tecnológicas. É exigido que os alunos tenham à disposição acesso a computador, à conexão de 
internet de alta velocidade e, acima de tudo, saibam utilizá-los com certa desenvoltura. Com o 
início da segunda década do século XXI, os smartphones têm adentrado na vida social e 
cultural das pessoas, fazendo com que esse perfil se altere. Se algum dispositivo móvel fizer a 
função do computador com a mesma desenvoltura, então é possível que o aluno consiga 
participar a contento de atividades a distância promovidas pelas universidades. Esse fato 
requer que estas também adaptem seus sistemas e materiais para a inclusão dessa nova 
vertente tecnológica, a computação móvel.  

Os alunos virtuais desejáveis, de acordo com Palloff e Pratt (2004) são aqueles que 
apresentam a “mente aberta e compartilham detalhes sobre sua vida, trabalho e outras 
experiências educacionais” (PALLOFF; PRATT, 2004, p. 26). Apresentam facilidade de se 
expressar, principalmente pela escrita e desenvolvem essa característica ao longo do tempo 
devido às exigências da modalidade.  

São automotivados e autodisciplinados diante da liberdade e da flexibilidade de tempo 
e espaço na proposta de ensino e aprendizagem, desenvolvendo responsabilidades e 
autonomia diante da conquista da organização pessoal, conciliando muitas vezes com outras 
atividades: disciplinas dos cursos, estágios e trabalho. Desenvolvem um pensamento crítico 
com a participação do professor atuando como facilitador do processo de aprendizagem on-
line, percebendo sua responsabilidade diante do processo da conquista de novos 
conhecimentos. 

Para Coll e Monereo (2010), a participação do aluno em ambientes virtuais tem se 
transformado ao longo do tempo, desde as primeiras possibilidades de realização de cursos 
on-line que se intensificaram no início do século XXI. Os autores categorizam as seguintes 
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transformações: culturais e pessoais; práticas de participação nos ambientes virtuais; funções 
cognitivas; epistemológica que varia entre o realismo intuitivo e a realidade virtual; formas de 
comunicação; formas de pensar; representação pessoal diante da construção de uma 
identidade na rede. 

Em relação às práticas nos ambientes virtuais, os alunos ao fazerem a gestão da 
informação com o intuito de transformá-la em conhecimento, preferem a informação sem 
filtros para que possam selecionar o que lhes for do interesse pessoal, acadêmico, específico 
de cada indivíduo. Demonstram competência para compartilhar informações com outras 
pessoas para a construção de produtos ou projetos comuns. Em termos de comunicação, os 
alunos preferem a sincronicidade, aproximando-se de um diálogo oral com codificações 
específicas criadas pelo próprio grupo, fácil e rapidamente compreensíveis. As comunicações 
assíncronas são destinadas à reflexão e ao formalismo (COLL; MONEREO, 2010). 

Para Silva e Gomes (2018), os alunos que estudam na modalidade a distância 
reconhecem a necessidade do desenvolvimento da autonomia, diante da necessidade que 
apresentam em gerir o tempo para o estudo, conciliando-o com outros afazeres cotidianos, 
além das dificuldades que apresentam no uso das tecnologias e de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs) para o desenvolvimento das atividades dos cursos nessa modalidade. 
De acordo com Santos e Giraffa (2017), o aluno que se dedica aos estudos e à realização das 
atividades propostas tem maior probabilidade de permanecer nos cursos EaD. Sendo assim, os 
fatores que envolvem experiências favoráveis de participação e permanência na referida 
modalidade são “flexibilidade, gratuidade, logística, acessibilidade, possibilidade de conciliar 
outros afazeres com estudos (administração do tempo) e inserção no mercado de trabalho” 
(SILVA; GOMES, 2018, p. 10). 

No entanto, uma das dificuldades que os alunos apresentam na vivência da modalidade 
está na transposição do ensino tradicional para as propostas da EaD, demandando uma forma 
diferenciada de conceber, desenvolver, aplicar e ofertar os cursos da modalidade a distância. 
Ainda assim, a flexibilidade na organização de tempos e espaços de estudo, bem como o 
desenvolvimento da autonomia e a oportunidade de obter uma profissão a partir de um ensino 
não-convencional são aspectos que favorecem a escolha dos alunos e estimula sua 
participação nos cursos EaD (SILVA; GOMES, 2018). 

As autoras ressaltam que, apesar de os alunos terem acesso a cursos na modalidade a 
distância, os desafios e as dificuldades vinculadas aos processos de ensino, aprendizagem e 
avaliação precisam ser estudados de forma mais aprofundada a fim de garantir a inclusão e a 
boa qualidade dos cursos nesse tipo de modalidade. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa apresentada neste artigo, de caráter qualitativo e quantitativo, utiliza como 
metodologia a Pesquisa Documental. São analisados documentos como fonte de dados, sem 
tratamento analítico prévio e sem a exigência de contato com os sujeitos da pesquisa, 
possibilitando uma análise interpretativa da descrição do fenômeno estudado (GIL, 2010). 

A unidade de análise é a disciplina Tecnodocência EaD ofertada no segundo semestre 
de 2018 como optativa para todos os cursos de Licenciatura da UFC, com 64 horas/aula, 
composta por 30 estudantes oriundos de diferentes áreas do saber: Ciências Biológicas, 
Educação Física, Geografia, Letras, Música, Pedagógica, Química e Teatro, matriculados em 
cursos diurnos ou noturnos. 

A disciplina Tecnodocência EaD tem como objetivo formar estudantes que queiram 
atuar como docentes diante da utilização de uma proposta metodológica interdisciplinar 
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integrada às TDICs pautada no estudo teórico-prático do conceito de Tecnodocência (LIMA; 
LOUREIRO, 2019), da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (AUSUBEL, 
NOVAK; HANESIAN, 1980), da Filosofia da Diferença (FOUCAULT, 2002) e dos 
conceitos de Interdisciplinaridade (JAPIASSU, 2006). Possibilita a valorização e a utilização 
dos conhecimentos prévios dos participantes, o desenvolvimento do pensamento crítico-
reflexivo sobre a ação da prática docente e sua conexão com a teoria a partir do contato dos 
alunos com professores de escolas públicas e particulares de Fortaleza – CE, por meio de 
entrevistas orientadas. 

A pesquisa é concebida em três (3) etapas: planejamento, coleta e análise de dados. Na 
primeira etapa, é elaborado o plano de trabalho, a identificação das fontes de dados, bem 
como sua localização e obtenção. Na segunda etapa, é realizada a coleta de dados por meio da 
organização dos documentos e de suas respectivas informações coletadas a partir da ementa 
da disciplina Tecnodocência EaD, da planilha de notas e da frequência dos alunos preenchida 
no semestre 2018.2, e, da documentação sobre a participação dos alunos nos períodos de 
discussão realizada na rede social Facebook. 

Na terceira etapa, é realizada a análise de dados qualitativa a partir da análise de 
conteúdos extraídos dos documentos escritos pesquisados, por meio de uma descrição direta 
das informações. Para a análise de dados quantitativa utiliza-se a Estatística Básica, 
calculando-se a frequência absoluta, a frequência relativa e a média de participação dos 
alunos em sete períodos de atividades propostos na disciplina, considerada como variável 
nominal de uma amostra não-probabilística, representada por meio de gráficos de linha. Os 
focos de análise se pautam em três categorias: propostas das atividades, materiais didáticos 
utilizados e participação dos alunos.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades desenvolvidas na disciplina Tecnodocência EaD se subdividem em 7 
partes realizadas em grupo privado no Facebook entre os meses de agosto e novembro de 
2018. É acompanhada por dois professores doutores, lotados no Instituto Universidade 
Virtual, especialistas na área de Educação, Formação de Professores, Filosofia da Diferença e 
Tecnologia. 

A parte 1 da disciplina ocorre entre os dias 06/08/2018 e 16/08/2018 com a 
ambientação dos alunos no grupo privado no Facebook, a apresentação da ementa da 
disciplina e do preenchimento do questionário de sondagem composto por 28 questões, sendo 
20 de cunho pessoal e 8 questões de cunho conceitual, sem consulta a outros materiais. A 
ementa é apresentada no formato de vídeo disponível no canal do YouTube também 
denominado Tecnodocência (https://www.youtube.com/playlist?list=PLq-2cfcrsL7KiCYNfE-
Ue4sAL05ePpoG8).  

Com duração de 4min32s teve 50 visualizações e nenhum comentário diretamente no 
canal. A avaliação desenvolvida nessa parte da disciplina se deteve apenas às respostas 
fornecidas ao questionário de sondagem, computando 1,0 ponto na nota. Dos 30 alunos 
matriculados, o questionário de sondagem foi respondido por 24 alunos (80,0%) (figura 1), 
com ênfase nos últimos 5 dias da proposta da atividade. É importante ressaltar que o processo 
avaliativo da disciplina é composto pelo somatório de pontos nas atividades propostas, não 
sendo adotado o cálculo de qualquer tipo de média. 
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Figura 1 – Atividade 1 – Questionário de Sondagem. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 2 da disciplina ocorre entre os dias 20/08/2018 e 30/08/2018 com a discussão 
sobre o conceito de Tecnodocência por meio de leitura de texto e vídeo preparado pelos 
professores para essa finalidade hospedado no mesmo canal referido anteriormente. A 
atividade avaliativa dos alunos se baseia na busca de videoaulas, com envio de link e 
comentários sobre os elementos teóricos que compõem a Tecnodocência, a partir dos estudos 
realizados pelo texto e pelo vídeo durante esse intervalo de tempo. A atividade é avaliada 
também com 1,0 ponto. Dos 30 alunos, participaram dessa discussão 25 alunos (83,3%), com 
picos nos dias 22/08 e 27/08, momentos que se aproximavam das datas de entrega das 
atividades (figura 2). 

 
Figura 2 – Atividade 2 – Discussão sobre Tecnodocência. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 3 da disciplina ocorre entre os dias 03/09/2018 e 20/09/2018 com discussão 
sobre Interdisciplinaridade por meio de estudos teóricos a partir de leitura de textos e vídeos 
preparados para essa finalidade pelos professores. A primeira atividade propõe o envio de um 
parecer teórico sobre os elementos que compõem a Interdisciplinaridade. A segunda atividade 
se pauta no envio de exemplos práticos em que a interdisciplinaridade pode ser desenvolvida 
em âmbito escolar. As duas atividades somadas comtemplam 1,0 ponto na nota da disciplina. 
Dos 30 alunos, participaram dessa discussão, 21 alunos (71,0%) com picos nos dias 06/09, 
início da proposta e em 10/09 com a entrega da primeira parte da atividade (figura 3). 
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Figura 3 – Atividade 3 – Discussão sobre Interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 4 da disciplina ocorre entre os dias 24/09/2018 e 04/10/2018 com discussão 
sobre Políticas e Ideologias na Escola por meio de estudos teóricos pautados em leitura de 
texto e vídeo preparado pelos professores. A primeira atividade se relaciona a uma pesquisa 
que os alunos devem realizar na internet sobre os modelos políticos institucionalizados como 
capitalismo, comunismo, anarquismo e totalitarismo. A segunda atividade propõe que os 
alunos relacionem esses modelos políticos a videoaulas disponíveis na internet trazidas pelos 
professores. As duas atividades somadas computam 1,0 ponto na nota da disciplina. Dos 30 
alunos, participaram dessa discussão 23 alunos (76,7%) com picos nos dias 25/09, momento 
que se iniciou a proposta das atividades e em 04/10, momento da entrega da última atividade 
proposta (figura 4). 

 
Figura 4 – Atividade 4 – Discussão sobre Políticas e Ideologias na Escola. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 5 da disciplina ocorre entre os dias 08/10/2018 e 18/10/2018 com discussão 
sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa por meio de estudos teóricos a partir de leitura 
de texto e vídeo produzido pelos professores. A primeira atividade se relaciona a explicações 
teóricas sobre o conceito de subsunçores e o que se entende por aprendizagem substantiva e 
não-arbitrária. A segunda atividade trata de uma relação que os alunos devem realizar sobre 
como a Teoria da Aprendizagem Significativa pode ser utilizada na escola conjuntamente 
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com as tecnologias digitais. As duas atividades computam juntas 1,0 ponto na nota da 
disciplina. Dos 30 alunos, participaram dessa discussão 28 alunos (93,3%) com picos nos dias 
11/10 momento que os alunos utilizaram para esclarecer dúvidas e no dia 18/10 caracterizado 
como último dia para a entrega das atividades (figura 5). 

 
Figura 5 – Atividade 5 – Discussão sobre Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 6 da disciplina ocorre entre os dias 29/10/2018 e 23/11/2018 com o 
desenvolvimento de entrevista com professores e alunos de escolas públicas ou particulares 
sobre os assuntos abordados nas discussões teóricas. Os alunos elaboram um roteiro para cada 
entrevista (professor e aluno), realizam as entrevistas, transcrevem-nas e enviam os resultados 
para posterior discussão no Facebook sobre os resultados obtidos. São avaliados os roteiros 
desenvolvidos, as entrevistas e a discussão totalizando 4,0 pontos na nota da disciplina. Dos 
30 alunos, 17 (16,7%) entregaram o roteiro da entrevista para avaliação e 24 alunos (80,0%) 
realizaram as entrevistas com professores e alunos das escolas por eles/elas escolhidas dentro 
do prazo estipulado para a entrega (figura 6). Os picos se relacionam às datas finais para a 
entrega do Roteiro entre os dias 01 e 03/10/2018 e a entrega da Entrevista transcrita entre os 
dias 21 e 23/10/2018. 

 
Figura 6 – Atividade 6 – Roteiro e Entrevista com professores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A parte 7 da disciplina ocorre entre os dias 26/11/2018 e 29/11/2018 com o 
preenchimento do questionário de autoavaliação disponibilizado em nuvem via Google Drive. 
Os alunos preenchem o formulário com 10 questões, sendo 2 de cunho pessoal e 8 de cunho 
conceitual, semelhante ao questionário de sondagem, sem consulta. A atividade é avaliada 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Alunos

0

2

4

6

8

10

29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Alunos

341



 
com 1,0 ponto na nota da disciplina. Dos 30 alunos, 22 (73,3%) entregaram o questionário de 
autoavaliação preenchido, sendo que 4 (13,3%) alunos entregaram em datas posteriores ao 
que ficou definido previamente. 

 
 
Figura 7 – Atividade 7 – Questionário de Autoavaliação.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada (2019). 

 

A nota definitiva na disciplina é calculada como um somatório das notas em cada parte 
da disciplina, totalizando 10,0 pontos. Dos 30 alunos matriculados, 4 ficaram reprovados por 
falta. A nota média da turma foi 8,0. Deixaram de participar, em média, de apenas 1 atividade 
proposta.  

De acordo com Palloff e Pratt (2004), os alunos que participam da modalidade a 
distância são automotivados e autodisciplinados devido à flexibilidade de tempo e de espaço 
na proposta de ensino e de aprendizagem. De fato, esse aspecto foi percebido na turma de 
2018.2. Não houve necessidade de os professores lembrarem constantemente os alunos sobre 
as atividades a serem realizadas devido à apresentação de um contrato didático definido no 
início da disciplina, esclarecendo que todas as atividades seriam desenvolvidas semanalmente, 
iniciadas às 2as. feiras e finalizadas às 5as. feiras.  

Mesmo diante de um ambiente virtual como o Facebook que não apresenta restrições 
ou bloqueios nos envios das tarefas, uma média de 77% da turma conseguiu participar de 
todas as atividades solicitadas na disciplina. Esse aspecto caracteriza, mesmo em alunos da 
Educação Superior da modalidade presencial, o desenvolvimento da autonomia necessária 
para participar de disciplinas na modalidade a distância. É importante ressaltar que todos os 
alunos têm acesso particular a computador, celular e internet de boa qualidade que lhes 
garante condições de acessar a rede social utilizada como instrumento para a execução da 
disciplina, corroborando com elementos que Palloff e Pratt (2004) consideram necessários 
para a boa participação dos alunos na modalidade EaD. 

Diante de uma variedade de atividades solicitadas na disciplina Tecnodocência EaD 
pautadas em questionários, discussões teóricas a partir de vídeos e textos, pesquisas na 
internet, análise de vídeos com referencial teórico determinado, relação entre teoria e prática, 
entrevistas e discussões, os alunos puderam desenvolver a gestão da informação 
transformando-a em conhecimento. Atenderam, assim, a um aspecto ressaltado por Coll e 
Monereo (2010) quando destacam a preferência dos alunos da informação sem filtros para que 
selecionem o que lhes for do interesse pessoal e acadêmico. Sendo assim, a disciplina 
proporcionou o desenvolvimento da autonomia, não só porque se propõe a um trabalho na 
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modalidade a distância, mas por uma escolha metodológica que implica na tomada de decisão 
pelos próprios alunos, diante dos desafios apresentados pelos professores. 

Para Silva e Gomes (2018), um dos fatores que envolve experiências favoráveis de 
participação e permanência na modalidade a distância são flexibilidade e logística. Nesse 
sentido, infere-se que os tempos bem definidos das atividades da disciplina, bem como sua 
comunicação com antecedência; os tempos equilibrados de acordo com a solicitação das 
atividades na disciplina e o equilíbrio na distribuição das atividades tenham contribuído para 
que os alunos se organizassem de maneira mais adequada. Esses aspectos colaboraram para 
uma baixa taxa de evasão na disciplina (13%) e os bons resultados avaliativos, caracterizando 
aproveitamento favorável dos conteúdos trabalhados. 

No entanto, alguns elementos despertaram a atenção em relação à participação dos 
alunos na disciplina, referendando os cuidados salientados por Silva e Gomes (2008) 
vinculados à transposição do ensino na modalidade presencial para a distância. A maior 
concentração de participação dos alunos no Facebook aconteceu no momento da entrega das 
atividades solicitadas, no penúltimo e no último dia, dificultando o feedback dos professores 
às respostas dos alunos individualmente ou em grupo. Por outro lado, a grande concentração 
de participação dos alunos no início das atividades propostas, por meio de perguntas para 
esclarecimento de dúvidas foi benéfica, uma vez que os professores puderam auxiliar, com 
mais calma e cuidado, os alunos no processo de compreensão das atividades. É preciso 
investigar com maior profundidade o motivo pelo qual os alunos, quando inseridos na 
modalidade a distância, apresentam esse comportamento, aparentemente conectado ao 
comportamento que apresentam em relação às disciplinas presenciais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da problemática da pouca oferta de disciplinas na modalidade a distância para 
cursos presenciais em universidades públicas brasileiras apresentou-se como objetivo 
descrever o funcionamento da disciplina Tecnodocência EaD ofertada como optativa pela 
UFC em 2018.2 e a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas no Facebook, 
caracterizado como ambiente virtual de aprendizagem. 

Constatou-se que a referida disciplina apresentou uma variedade de atividades, tempos 
bem definidos e organizados, com comunicação antecipada das datas de entrega das 
atividades pelos alunos, tempos equilibrados de acordo com a solicitação das atividades na 
disciplina e balanceamento na distribuição dessas atividades, proporcionando uma baixa taxa 
de evasão dos alunos da disciplina, além de alto índice de participação dos alunos nas 
atividades. Esse aspecto revela que disciplinas a distância, quando apresentam um design 
instrucional próximo das necessidades dos discentes podem contribuir para o 
desenvolvimento de novas vivências capazes de trabalhar o desenvolvimento da autonomia e 
da inovação na gestão do tempo e das informações apreendidas. 

Essa participação, no entanto, polarizou-se no início e no final das propostas das 
atividades, concentrando-se no esclarecimento de dúvidas pelos professores e na entrega do 
material solicitado, respectivamente. Ainda assim, a reprovação por falta foi baixa e os alunos 
apresentaram bons resultados avaliativos, denotando bom aproveitamento na aprendizagem 
dos conteúdos estudados. Essa polarização precisa ser trabalhada do ponto de vista 
metodológico com o repensar de aspectos específicos do design instrucional adotado na 
disciplina, bem como um aprofundamento na forma como os alunos se relacionam com os 
aspectos virtuais educacionais vinculados a seus estilos de aprendizagem. Nesse sentido, é 
necessário inovar do ponto de vista metodológico e investigar de que forma essa nova 
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proposta pode influenciar na forma como os alunos se comportam no ambiente e aprendem os 
conteúdos, diante de pesquisas descritivas e explicativas do fenômeno. 

Os resultados obtidos foram apresentados aos coordenadores da disciplina para que 
avaliem a participação dos alunos, de tal forma que proporcione momentos mais contínuos de 
aprendizagem e maior colaboração entre os estudantes na realização das atividades propostas. 
As propostas de inovação, portanto, devem abraçar a participação não só dos discentes, mas 
também dos docentes que apresentam mais tempo de experiência no desenvolvimento da 
disciplina.  

É importante ressaltar a necessidade de oferta de disciplinas das universidades 
públicas brasileiras na modalidade a distância para alunos de cursos presenciais, para que 
sejam preparados para o mercado de trabalho contemporâneo que pauta as formações de seus 
funcionários em cursos a distância e aproveitem a oportunidade de conquista de autonomia 
proporcionados pelo design proposto por disciplinas nessa modalidade. Os dados divulgados 
no referencial bibliográfico ao revelarem o crescimento acentuado da procura de cursos de 
licenciatura e bacharelado na modalidade a distância também são indicativos da necessidade 
de ampliação da oferta de disciplinas em EaD, uma forma de trazer a realidade do mercado de 
trabalho para dentro das Universidades brasileiras, públicas e privadas. 

Pretende-se aprofundar os estudos do design instrucional e da participação dos alunos 
na disciplina Tecnodocência EaD nos semestres subsequentes, abordando diferentes 
problemáticas, com propostas metodológicas diferenciadas, a fim de incentivar novas 
iniciativas de abertura de disciplinas EaD na Universidade Federal do Ceará. REFERÊNCIAS 
(na sequência do texto, não é em outra página) 

REFERÊNCIAS  

ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. Censo EAD.BR: relatório analítico 
da aprendizagem a distância no Brasil 2017. Curitiba: InterSaberes, 2018. Disponível em: < 
http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf>. Acesso em 11 
jun. 2019. 

AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: 
Interamericana, 1980. 

COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

FOUCAULT, M. O que é um autor? Portugal: Veja/Passagens, 2002. 

GIL, A. C. Como elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

JAPIASSU, H. O Sonho Transdisciplinar: e as razões da filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 
2006. 

LIMA; L. de; LOUREIRO, R. C. Inovação metodológica na disciplina Diferença e 
Enfrentamento Profissional nas Desigualdades Sociais ofertada na modalidade a distância 
para alunos de graduação presencial. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 3., 2016, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: UFSCar, 2016. p. 1-12. 

LIMA; L. de; LOUTEIRO, R. C. Tecnodocência: concepções teóricas. Fortaleza: Edições 
UFC, 2019. 

344



 
PALLOFF, R. M.; PRATT, K. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes on-
line. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

RAMMINGER, S. Do encontro ao desencontro: fatores relacionados à procura de cursos de 
EaD em Psicologia e à posterior evasão. 2006. 150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

SANTOS, P. K. dos; GIRAFFA, L. M. M. Permanência na Educação Superior a Distancia. 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, v. 20, n.1, p. 305-321, 2017. Disponível 
em: http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16808. Acesso em: 19 jun. 2019. 

SILVA, D. K. R.; GOMES, S. dos S. As percepções dos alunos sobre as vivências na 
Educação a Distância relatadas em periódicos acadêmicos brasileiros. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA, 15., 2018, Natal, RN. Anais... 
Natal, RN: UFRN, 2018. p. 1-15. 

345



 

MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS NA FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA  
 

Adelane Brito Rodrigues (adelanerodrigues4@hotmail.com, mestranda do PPGEL/UFPI) 

 

RESUMO. Dados atuais evidenciam o crescimento do ensino superior na modalidade a distância 

(BRASIL, 2019). Desse modo, o objetivo geral da pesquisa foi identificar a presença do incentivo à 

multimodalidade e aos multiletramentos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior e para a formação continuada, e nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Letras. 

Caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva-documental (GIL, 2010; PRODANOV e 

FREITAS, 2013), os temas abordados foram multimodalidade, multiletramentos, material didático e 

formação de professores. Os principais autores utilizados, respectivamente conforme os temas foram 

Kress (2010), New London Group (1996), Rojo (2012), Leffa (2007), Bandeira (2009) e Veiga (2004). 

Conforme os resultados, os textos dos documentos apresentam similitudes no incentivo à 

multimodalidade e aos multiletramentos. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Formação Docente. Educação a Distância. 

 

Multimodality and multiliteracies in the initial training of portuguese 

language teachers in the distance mode 

ABSTRACT. Current data show the growth of higher education in distance mode (BRASIL, 2019). 

Thus, the general objective of the research was to identify the presence of incentives for multimodality 

and multiliteracy in the Diretrizes Curriculares Nacionais (obligatory standards for education in 

Brazil) for Initial Higher Education and Ongoing Training, and the Diretrizes Curriculares (obligatory 

standards for education in Brazil) for the Letters Course. Characterized as a qualitative, descriptive-

documentary research (GIL, 2010; PRODANOV and FREITAS, 2013), the topics addressed were 

multimodality, multiliteracy, didactic material and teacher training. The main authors used, 

respectively according to the themes were Kress (2010), New London Group (1996), Rojo (2012), 

Leffa (2007), Bandeira (2009) and Veiga (2004). According to the results, the texts of the documents 

present similarities in encouraging multimodality and multiliteracy. 

Keywords: Higher Education. Teacher Training. Distance Education. 
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1. INTRODUÇÃO    

A comunicação humana é variada visto que usamos imagens, textos verbais, sons ou 

gestos para nos comunicarmos. À vista disso, Kress (2010) especifica que a comunicação 

humana é multimodal, ou seja, constituída por múltiplos modos. Esses modos são as 

diferentes maneiras possíveis de se comunicar. 

É fácil perceber essa multiplicidade de formas comunicacionais por meio de simples 

voltas pelas ruas próximas às nossas casas em que identificaremos cartazes e pinturas nos 

muros, carros de som, sinais de trânsito etc. O mundo é multimodal, e as instituições de 

ensino devem formar alunos conscientes desses fatores, para que mais pessoas possam refletir 

sobre os textos que veem e terem a capacidade de também serem criadoras de sentido. 

Nesse contexto de produção de significados por meio de textos, surgem outros pontos 

relevantes para reflexão, entre eles o aspecto cultural e ético, o uso de novas tecnologias, a 

diversidade linguística (ROJO, 2012, p. 8). Nesse contexto, a variedade de letramentos — uso 

social da escrita (SOARES, 2004) — possíveis recebe o nome de multiletramentos. 

Na sala de aula de língua portuguesa, o professor precisa ser orientado acerca da 

multimodalidade e dos multiletramentos para instruir seus alunos sobre essas questões e 

torná-los pessoas reflexivas e capazes de produzir textos variados. Por esses motivos, a 

formação inicial dos professores, seja ela presencial ou a distância, precisa ser o momento em 

que os licenciandos têm acesso a tais saberes. 

Em relação à formação de professores, estatísticas mostram que 61% dos estudantes 

que ingressam em um curso de licenciatura o fazem na modalidade EaD (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2019). A pesquisa ainda evidencia a necessidade de levar para a sala de aula do 

ensino superior o que realmente acontece na sala de aula do ensino básico. À vista disso, 

torna-se, igualmente, necessário, saber como fatores externos modificam o comportamento do 

aluno em sala de aula, a exemplo do uso das tecnologias digitais.  

 Para identificar como as múltiplas formas de produzir sentido estão presentes na 

formação inicial de professores de língua portuguesa na modalidade a distância, a realização 

deste trabalho originou-se com base no seguinte questionamento: como documentos oficiais 

relativos à área de formação de professores de língua portuguesa abordam a multimodalidade 

e os multiletramentos? Dessa maneira, o objetivo geral proposto foi identificar a presença do 

incentivo à multimodalidade e aos multiletramentos em dois documentos oficiais que 

regulamentam a formação de professores em geral e de professores de língua portuguesa, 

respectivamente. Assim, os três objetivos específicos estabelecidos foram analisar as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada; analisar as Diretrizes Curriculares para o Curso de Letras; e 

estabelecer, conforme as análises, os possíveis efeitos para a formação dos professores de 

língua portuguesa. 

A pesquisa é de abordagem qualitativa e de natureza descritiva-documental (GIL, 

2010; PRODANOV e FREITAS, 2013). O trabalho se concentra em 4 temas: 

multimodalidade (KRESS, 2010), multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996), Rojo 

(2012) material didático Leffa (2007) e Bandeira (2009), e formação de professores (VEIGA, 

2004), entre outros autores.  

O artigo está estruturado em três seções, além desta introdução, que apresenta o tema e 

situa o leitor quanto os assuntos tratados, a fundamentação teórica está dividida em 5 
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subseções que apresentam o significado e explicam, de modo direcionado ao ensino, a 

multimodalidade, os multiletramentos, os materiais didáticos e a formação de professores. 

Logo após, são apresentados os procedimentos metodológicos. Em seguida, são apresentadas 

as análises das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras. Por fim, os resultados são 

apresentados nas considerações finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, serão apresentados os conceitos teóricos relevantes para esta pesquisa. Na 

subseção 2.1, será mostrada a definição de multimodalidade, sua definição e importância para 

o ensino. Do mesmo modo, na subseção 2.2, será apresentado o conceito de multiletramentos, 

sua origem, e usos na sala de aula. Na seção 2.3, os materiais didáticos serão apresentados 

como meios de incentivo à multimodalidade e aos multiletramentos. Por fim, na seção 2.4, a 

formação dos professores de língua portuguesa na modalidade a distância será mostrada como 

um momento oportuno para a promoção de saberes e reflexões acerca da multimodalidade e 

dos multiletramentos. 

  

2.1 Multimodalidade 

Kress (2010) considera a comunicação humana como algo inerentemente multimodal. 

Para ele, as práticas sociais são concretizadas por meio das possibilidades diversas dos modos 

de comunicação, ou seja, o ato de significar pode ser realizado de diferentes maneiras, quer 

seja por meio da voz, da imagem, de gestos, de vídeos, de cartazes etc. 

A criação de sentidos sempre aconteceu por meio do hibridismo dos recursos 

semióticos e o que vemos hoje é a ampliação do interesse dos estudos na área da 

multimodalidade, decorrente na mudança no mundo da comunicação — mudanças sociais, 

econômicas, tecnológicas, culturais e até mesmo políticas. Esse foco, no entanto, não 

significa, conforme Kress esclarece, que essas questões sejam totalmente específicas das 

sociedades atuais. Elas podem ter sido amplificadas, porém a multimodalidade sempre existiu. 

Outra autora que discute a questão da multimodalidade é Dionísio (2006) que a define 

como “a utilização de pelo menos duas formas de representação do conhecimento”. 

Compreendemos, então, a multimodalidade como a caracterização dos modos variados 

utilizados na comunicação humana, seja ela escrita ou oral.  

A esse respeito, Ribeiro (2016) apresenta algumas questões sobre o uso de textos 

multimodais nas aulas de língua portuguesa: 

E quem lê tudo isso? Onde se aprende a ler assim? O que dizem nossas avaliações 

massivas (Enem, Pisa...) sobre a leitura de textos multimodais? Como a escola vem 

trabalhando textos compostos por várias linguagens? Ainda há professores de 

português que descartam fotos, ilustrações, gráficos e outros elementos e apresentam 

aos alunos apenas o texto verbal de uma reportagem? (RIBEIRO, 2016, p. 26).  

Se relembrarmos as nossas práticas escolares, em grande parte, as aulas de língua 

portuguesa eram direcionadas à análise e produção de textos verbais, sendo os outros recursos 

textuais geralmente desconsiderados. No entanto, atualmente, estamos em constante contato 

com textos multimodais que requerem uma capacidade de interpretação. Para Marques 

(2016): 
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aplicativos como Waze, Youtube, Facebook, jogos, Instagram, editor de imagens, 

editor de vídeos, tradutor, WhatsApp, Messenger e diversos outros exemplos, seja 

no celular, no tablet ou no computador, evidenciam como e por que os textos 

multimodais estão tão presentes em nossas vidas” (MARQUES, 2016, p. 117). 

A presença frequente de textos multimodais na vida rotineira torna-os, portanto, 

assuntos oportunos para as aulas de leitura e produção textual. Outra noção que também 

reflete a variedade comunicacional na qual estamos inseridos é a de multiletramentos que será 

abordada na próxima seção. 

 

2.2 Multiletramentos 

O mundo mudou e com ele “novos tempos, novas tecnologias, novos textos e novas 

linguagens” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 116). Em meio à hipermodernidade e a essas 

mudanças visíveis, o ensino formal também precisa mudar. Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016, p. 17) afirmam que as novas tecnologias da comunicação, bem como as novas 

ferramentas digitais provocam mudanças na língua, no letramento, na educação e na 

sociedade. 

Com o passar dos anos, novos estudos surgiram e, entre eles, o conceito de 

multiletramentos, proposto em 1996 no manifesto A Pedagogy of Multiliteracies: Designing 

Social Futures escrito pelos estudiosos do New London Group – grupo constituído por 10 

pesquisadores (Courtney Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, Jim Gee, Mary Kalantzis, 

Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah Michaels e Martin Nakata) – que se 

reuniram visando discutir e propor soluções para o ensino escolar. O conceito de 

multiletramentos aponta para a existência de múltiplos letramentos inseridos em um contexto 

de diversidades linguística, cultural e tecnológica (NEW LONDON GROUP, 1996). 

Tendo como ponto de partida a noção sobre essas mudanças, os participantes do New 

London Group (1996) pensaram em como as multiplicidades culturais e linguísticas 

interferem no ensino e o que os professores podem fazer nas aulas para os seus alunos terem 

consciência dessas multiplicidades e, principalmente, serem sujeitos criticamente engajados e 

ativamente participativos na sociedade. Os integrantes do grupo, percebendo as limitações de 

conceitos atrelados a práticas tradicionais, viram a necessidade de uma pedagogia dos 

multiletramentos, englobando uma visão mais ampla de letramento. 

Para o New London Group, e consequentemente para os pesquisadores atuais da área, 

o conceito de multiletramentos abrange duas vertentes centrais: 1) as diversidades culturais e 

linguísticas da realidade atual e 2) a necessidade de explicar e utilizar as novas tecnologias. 

Não cabe mais, no contexto contemporâneo, uma dissociação entre ensino, cultura, vida em 

sociedade, linguagens e novas tecnologias. O aluno, fora da sala de aula, vive, por vezes, uma 

realidade diferente da que ele encontra na escola. O New London Group não apenas 

apresentou uma reformulação ao conceito tradicional de letramento, mas fortaleceu os debates 

e os estudos relacionados ao tema. 

Rojo (2012, p. 8) reconhece que o trabalho com os multiletramentos na sala de aula 

pode ou não abranger o uso de alguma nova tecnologia, mas independentemente desse uso, o 

trabalho com multiletramentos deve incluir as culturas que os alunos vivem e conhecem, além 

dos gêneros, mídias e linguagens conhecidos por eles. Conforme a autora, esse trabalho com 

os multiletramentos deve propiciar e favorecer no aluno um viés crítico, pluralista, ético e 

democrático. Para ela, os multiletramentos apresentam algumas características importantes: 

a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos; 
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b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as 

relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos 

[verbais ou não]); 

c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e 

culturas) (ROJO, 2012, p. 23). 

O conceito de multiletramentos engloba diversos modos de significar. Dessa forma, 

segundo o manifesto do New London Group (1996), uma sala de aula precisa incluir as 

diferentes subjetividades dos alunos, tais subjetividades também devem ser incorporadas ao 

currículo, bem como as linguagens, discursos e registros múltiplos vivenciados pelos 

estudantes. Na pedagogia dos multiletramentos, os professores são vistos como designers da 

aprendizagem e não como ditadores do que os alunos devem ou não fazer. 

Na visão de Marques (2016): 

para que os multiletramentos sejam promovidos na escola, de maneira produtiva, 

interativa e qualificada, é necessária uma nova concepção de ensino para que o uso 

adequado das tecnologias ganhe espaço no processo de ensino-aprendizagem do 

aluno (MARQUES, 2016, p. 118).  

Dessa maneira, os professores precisam ser capacitados em suas formações sobre o 

conceito e aplicabilidade dos multiletramentos. Um ensino pautado na concepção de 

multiletramentos deve ser capaz de ampliar as habilidades e os conhecimentos dos alunos, de 

modo que eles atinjam seus objetivos de vida. Sabe-se, contudo, que para o uso efetivo de 

uma prática docente propiciadora dos multiletramentos é necessário que o professor também 

tenha conhecimento sobre essa temática e suas respectivas implicações no dia a dia de uma 

sala de aula. Assim, as pesquisas sobre os multiletramentos surgem como uma forma de fazer-

nos entender o que estamos vivendo e, sobretudo, sabermos como agir em sala de aula em 

meio a esse contexto. 

 

2.3 Material Didático 

Bandeira (2009, p. 14) compreende material didático como “produtos pedagógicos 

utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que se elabora com 

finalidade didática”. Ela enquadra os materiais didáticos em três categorias: impresso, 

audiovisual e nas novas tecnologias. 

De acordo com a autora, caderno de atividades, guia do aluno, guia do professor, livro-

texto, livro didático, livro paradidático, pranchas ilustrativas, mapas, entre outros, podem ser 

classificados como material impresso. Como material audiovisual podem ser citados os 

produtos de televisão, do cinema sonoro, do vídeo e das multimídias computacionais, já os 

materiais inseridos nas novas mídias são exemplificados no uso de computadores e redes — 

como a internet (BANDEIRA, 2009, p. 15, 20 e 21). 

Uma escolha criteriosa do material didático apropriado às características dos alunos, 

sejam elas linguísticas, sociais, culturais etc., é imprescindível (AGUIAR, 2012, p. 47). Leffa 

(2007, p. 15-16) esclarece que a produção de materiais de ensino deve envolver as etapas de 

análise, desenvolvimento, implementação e avaliação. 

Essas etapas evidenciam que um material didático é produzido de maneira sistemática 

para garantir, assim, resultados eficazes de aprendizagem. Outra questão a ser considerada ao 

se pensar na produção de materiais para o ensino de uma língua estrangeira — o que também 

é válido para o ensino de língua materna — é o desenvolvimento de um comportamento 

autônomo por parte dos alunos (NICOLAIDES; FERNANDES, 2007, p. 44). O 

comportamento autônomo está, de certa forma, relacionado à dimensão crítica do letramento 
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(LANKSHEAR; KNOBEL, 2003), pois visa despertar no aluno uma proatividade e uma 

postura reflexiva nos seus estudos. 

A produção de um material didático deve oportunizar a independência do aluno, 

proporcionar seu pensamento crítico acerca do conteúdo e do mundo e o orientar sobre a 

multimodalidade e os multiletramentos. É primordial que o material didático leve o aluno a 

procurar e criar suas respostas, e não apenas a copiá-las, e ofereça condições de o aluno 

compreender de forma mais criteriosa a realidade que o cerca, tornando-o, ainda, um criador 

de sentidos. O material didático, portanto, precisa despertar no aluno, independentemente do 

seu grau de instrução, o aprendizado e a disposição para ir além. 

Quanto ao modo de utilização em sala de aula, cabe ressaltar que o uso de um 

determinado material deve ser associado com outros, devendo ser utilizado como material de 

apoio, suporte e não como “muleta” (AGUIAR, 2012, p. 56). Diversificar os recursos 

utilizados, sempre considerando as necessidades dos alunos, é um modo de tornar a aula 

dinâmica, atrativa e significativa. 

Os materiais didáticos são, desse modo, bons instrumentos para despertar nos alunos a 

consciência sobre os multiletramentos e ajudá-los a refletir sobre questões sociais, 

linguísticas, tecnológicas, políticas, enfim, sobre as diversidades. A atuação do professor 

também é um meio considerável de promoção dos multiletramentos, seja para complementar 

o que está no material didático ou apresentar de maneira integral tal assunto aos alunos. 

Entretanto, para que isso aconteça, os professores precisam ser instruídos sobre os 

multiletramentos. 

 

 

2.4 Formação de professores na modalidade a distância 

A educação a distância é definida como a modalidade na qual o aprendizado ocorre em 

que professor e aluno(s) estão separados temporal e espacialmente, e utilizam alguma 

tecnologia como meio de comunicação (MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 2). Em relação à 

criação de cursos de licenciatura na modalidade a distância, Kenski (2013) afirma que a 

situação desses cursos é um grande desafio do ensino superior, visto que eles são excluídos. 

No entanto, os dados do Censo de Ensino Superior 2018 (BRASIL, 2019) apresentam uma 

situação inversa, o crescimento dos cursos de licenciatura na modalidade a distância e não 

presencial. 

Kenski (2013, p. 78) esclarece que o maior acesso da população às tecnologias digitais 

favorece a boa impressão da EaD. Apesar disso, a autora ainda evidencia o desafio da 

integração entre um mesmo curso superior ofertado nas modalidades presencial e a distância. 

Para a autora, os cursos podem ser complementares e enriquecidos com as particularidades de 

cada um (KENSKI, 2013, p. 80).  

O entendimento sobre como ocorre a formação de professores na modalidade a 

distância requer uma investigação documental ou em campo. Documentos como o projeto 

político-pedagógico e materiais didáticos utilizados no curso podem ser analisados a fim de 

identificar quais aspectos são priorizados na formação docente. 

O projeto político-pedagógico (PPP) faz parte do currículo. Para Goodson (2018), o 

currículo é definido como um documento orientador, entretanto sujeito a alterações. O PPP, 

por sua vez, pode ser compreendido, conforme apresentado pelo CEDAC (2016) como uma 

“sequência de decisões, práticas, escolhas e caminhos no ambiente educacional, que, 
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traduzida em atitudes e métodos, pretende garantir experiências de aprendizagem para os 

sujeitos que compõem a comunidade escolar”. 

À vista disso, o PPP orienta a formulação de um curso superior. Desse modo, a 

formação dos docentes segue as orientações estipuladas pelo texto do documento. Assim, a 

atuação dos professores nas aulas da graduação será, consequentemente, determinada pelo que 

o PPP indica; da mesma forma que os licenciandos serão instruídos seguindo as mesmas 

especificações. 

Sobre a influência do currículo e do PPP na formação do licenciando, Aguiar (2012) 

evidencia sua importância como sustentáculo, ao dizer que: 

o currículo desempenha papel fundamental, a despeito de, geralmente, ser visto 

dentro de uma perspectiva mais tradicional, como sendo, basicamente, o 

planejamento de ensino, representando o “alicerce do ensino”. Tem como finalidade 

subsidiar o professor na sua prática cotidiana na sala de aula, servindo de parâmetro 

para as suas diversas atividades, e, dessa maneira, deve despertar nos alunos o 
interesse pela disciplina, por meio da escolha de uma metodologia adequada com 

técnicas e atividades que atinjam os objetivos estabelecidos, levando, teoricamente, 

à aprendizagem concreta (AGUIAR, 2012, p. 41). 

À vista disso, a formação inicial dos professores, caracteriza-se como um momento 

oportuno de apresentação da multimodalidade e dos multiletramentos aos licenciandos da 

modalidade a distância. Com esses conhecimentos, os futuros docentes, poderão estar mais 

aptos, para formarem alunos igualmente instruídos. Sobre a importância da formação inicial, 

Veiga (2004) esclarece que: 

A formação inicial é importante para o futuro professor, nesse processo de aprender 

e aperfeiçoar a profissão, na medida em que contribui para que ele desenvolva 

conhecimentos que lhe permitam compreender e problematizar a realidade, intervir 

na própria atuação e avaliá-la.” (VEIGA, 2004, 97). 

Compreende-se, a partir dessas definições, que a formação de professores reflexivos, 

críticos e instruídos teoricamente sobre os saberes comuns de sua formação e saberes 

interdisciplinares é determinada pelos documentos regulamentares do curso que, 

influenciarão, toda a formação inicial dos licenciandos. Desse modo, a possibilidade de que a 

formação de professores de língua portuguesa englobe assuntos como a multimodalidade e os 

multiletramentos requer, não como caráter único, mas como um dos pilares fundamentais, a 

inserção de tais temáticas no projeto político-pedagógico do curso superior. 

 
 

3. METODOLOGIA  

A pesquisa aqui apresentada é definida como qualitativa, descritiva-documental (GIL, 

2010; PRODANOV; FREITAS, 2013). O método qualitativo foi selecionado pelo fato de o 

foco não ser a procura por números, mas sim a relação entre os documentos e o mundo. Os 

dados foram analisados de modo descritivo, visando a compreensão de como eles se 

manifestam (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

As pesquisas descritivas são aquelas que “têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população” (GIL, 2010, p. 27). Essa opção foi escolhida em 

razão de que a análise dos dados da presente pesquisa teve como objetivo identificar como são 

os documentos e como eles se apresentam à sociedade. 
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Para Gil (2010, p. 30), a pesquisa documental é aquela que “vale-se de toda sorte de 

documentos, elaborados com finalidades diversas [...] e que seja interna a uma organização”. 

Visto que os dados analisados foram dois documentos que determinam, respectivamente, 

como os cursos de licenciatura e como os cursos de Letras devem ser, a pesquisa documental 

representou a opção mais adequada.  

As análises foram realizadas em duas etapas, por meio da leitura dos documentos e 

sempre relacionando o texto às noções de multimodalidade e multiletramentos. Na primeira 

etapa, analisou-se, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) (2015); na segunda etapa, analisou-se as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Letras (2001). Na próxima seção, são apresentadas as análises. 

 

4. ANÁLISES  

Nesta seção, serão apresentadas  as análises das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) (2015) e das Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Letras (2001), com o objetivo de identificar como esses documentos orientam a 

formação de professores para o exercício da docência em um contexto repleto de multimodos 

e multiletramentos. 

 

4.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

O texto das Diretrizes explicita que as orientações também são direcionadas aos 

profissionais formados na modalidade a distância, conforme o artigo segundo: 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 

em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-

se à formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no 

ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a 

Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e 

com integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 

interdisciplinar (BRASIL, 2015, p. 3). 

Não há, entretanto, no documento, uma descrição pormenorizada acerca da educação a 

distância. As orientações são destinadas a todos cursos, independentemente da modalidade. 

No documento, a docência é compreendida e apresentada como uma atividade 

interdisciplinar. A formação em si do licenciando deve acontecer de modo a lhe proporcionar 

uma: 

construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do 

conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à 

socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante 

entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015, p. 3). 

Nota-se, no trecho apresentado, uma associação com a noção de multiletramentos. O 

incentivo dado para que os professores em formação vivam e ajam em sociedade de maneira 

honesta, aprimorando-se para adquirir conhecimentos, respeitando e dialogando com as 
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diferenças evidencia o ponto que a noção de multiletramentos traz de entender os contextos 

diversos que a vida em sociedade apresenta. A associação entre o trecho mencionado com a 

noção de multiletramentos pode ser verificada quando o New London Group, no Manifesto 

por uma Pedagogia dos Multiletramentos aponta a necessidade do uso de vários idiomas e 

padrões de comunicação para uma cidadania efetiva e um trabalho produtivo em um contexto 

cada vez mais próximo entre fronteiras culturais, comunitárias e nacionais (NEW LONDON 

GROUP, 1996, p. 64). 

Além disso, o conteúdo demonstra que a formação dos licenciandos precisa 

contemplar uma reflexão crítica sobre as vivências culturais, sendo que o professor deve atuar 

como agente de formação acerca das variedades culturais. A esse respeito, o Manifesto do 

New London Group também reforça a necessidade de lidar com diferenças linguísticas e 

culturais tanto na vida profissional, cívica e privada (NEW LONDON GROUP, 1996, p. 64). 

Ademais, questões referentes ao meio ambiente, às diversidades étnicas, raciais, geracionais, 

sexuais, religiosa, linguísticas e tecnológicas também se fazem presente do texto das 

Diretrizes. 

Os seguintes trechos selecionados abaixo sintetizam de maneira clara os objetivos 

pretendidos para a formação docente: 

Capítulo II: Formação dos profissionais do magistério para educação 

básica: base comum nacional    

Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base 

comum nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório 

e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 

docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 

exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições 

educativas da educação básica e da profissão, para que se possa conduzir o(a) 

egresso(a): 

IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional 

e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do 

processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das 

dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que 

permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições para o exercício do 

pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, 

a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia; 

[...] 

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 

linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao 

processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da 

criticidade e da criatividade (BRASIL, 2015, p. 5-6).  

Percebe-se o destaque do texto de que o próprio licenciando precisa ser instruído em 

sua formação inicial a fim de desenvolver-se criticamente e criativamente sobre essas 

questões para instruir, igualmente, seus futuros alunos. Com a formação do professor, a escola 

estará preparada para ofertar aos seus discentes, conforme Rojo (2012, p. 29), “as 

possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores de sentidos”. Dessa 

maneira, o incentivo à multimodalidade e aos multiletramentos na formação inicial dos 

professores de língua portuguesa pode ocorrer, principalmente, dentro do objetivo da reflexão 

crítica, apresentado no documento. 
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4.2 Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras 

O texto das Diretrizes que orientam a estruturação dos cursos de licenciatura e 

bacharelado em Letras, tanto em língua materna quanto estrangeira, evidencia a necessidade 

de o profissional ser instruído em sua formação inicial de maneira crítica e esclarecida acerca 

dos conhecimentos inerentes à profissão. Além disso, há a determinação de uma formação 

intercultural e ciente das diversidades linguísticas, como mostra o seguinte trecho: 

1. Perfil dos Formandos 

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a 

verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das 

relações com o outro. além de ter consciência das variedades linguísticas (BRASIL, 

2001, p. 30). 

De acordo com o documento nota-se, ainda, uma priorização à linguagem verbal. 

Contudo, o texto aponta que a formação do licenciando deve acontecer de forma crítica e 

reflexiva sobre as diversidades linguísticas e, consequentemente, sobre as formas distintas que 

os textos são apresentados. Tal fato evidencia o reforço do Manifesto do New London Group 

(1996) de levar conhecimento às pessoas acerca das sociedades cultural e linguisticamente 

diversas. 

O conhecimento acerca das tecnologias da comunicação é outro ponto destacado na 

noção de multiletramentos. O Manifesto do New London Group (1996) justifica a existência 

de uma pedagogia dos multiletramentos com base na necessidade de uma explicação sobre a 

variedade crescente de textos relacionados às tecnologias da informação e comunicação.  Essa 

necessidade também surge no texto das Diretrizes, conforme explicitado no seguinte trecho: 

1. Perfil dos formandos 

Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de 

novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente (BRASIL, 2001, p. 30). 

Dessa forma, o próprio professor tem a possibilidade de planejar aulas que permitam 

aos seus alunos o conhecimento sobre textos que vão além da palavra escrita. Ribeiro (2018, 

p. 78), mostra-nos que, apesar da facilitação de acesso às novas tecnologias, professores e 

alunos ainda precisam ampliar suas competências no uso e produção de sentidos. À vista 

disso, torna-se fundamental que currículos, cursos de formação inicial e materiais didáticos 

estejam alinhados com a necessidade de instrução docente e discente.  

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste artigo, foram discutidos os conceitos de multimodalidade, multiletramentos, 

material didático, formação de professores e suas relações para a formação de professores de 

língua portuguesa na modalidade a distância. Os dois documentos analisados, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) (2015) e as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras (2001), possuem visões similares acerca da 

formação dos licenciandos. Entretanto, não há ênfase na EaD nas Diretrizes de 2015, apesar 

da menção, enquanto nas Diretrizes para os cursos de Letras (2001) não há menção ao termo 
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educação a distância, embora seja compreensível que as orientações também devam ser 

aplicadas aos cursos dessa modalidade.  

O texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (2015) evidencia a necessidade de uma formação de caráter interdisciplinar, cuja 

formação envolva conhecimentos sobre aspectos culturais, políticos, tecnológicos, 

linguísticos, dentre outros. Dessa forma, nota-se, nesse documento um incentivo à 

multimodalidade e aos multiletramentos. 

De modo semelhante, o texto das Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras 

(2001) aponta a necessidade da formação de professores críticos e com conhecimento acerca 

das diversidades culturais e linguísticas. No entanto, ao contrário do texto das Diretrizes 

Nacionais, o texto das Diretrizes Curriculares destaca um saber maior acerca da linguagem 

verbal. 

Os dois documentos ressaltam a necessidade de uma formação crítica que seja o 

alicerce para uma boa atuação do professor em sala de aula e, principalmente, que eles sejam 

instruídos para que possam transformar seus alunos em cidadãos conscientes, éticos, criativos 

e hábeis. Apesar da inexistência de uma discussão aprofundada e específica sobre a formação 

inicial de professores na modalidade a distância, os dois documentos são da área de Letras e, 

consequentemente, norteiam a criação dos cursos da área.  

Os termos multimodalidade e multiletramentos não aparecem nos documentos. Porém, 

há, nos dois, o incentivo ao desenvolvimento crítico do licenciando para que ele seja um 

profissional consciente não apenas do saber teórico como dos saberes culturais e cidadãos. 

Dessa maneira, embora as nomenclaturas não estejam presentes nos documentos, pode-se 

dizer que o incentivo à multimodalidade e aos multiletramentos está parcialmente presente 

nos documentos, dado à inclusão a uma diversidade de culturas, de textos e de tecnologias, 

assim como o proposto pelo Manifesto do New London Group (1996). A presença desses 

elementos nos documentos de formação de professores é um passo importante, porém, ainda 

inicial para que esses saberes estejam, de fato, no dia a dia nas aulas de língua portuguesa.  
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RESUMO. O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho no Enade e a organização curricular de 

três cursos de Pedagogia ofertados por uma universidade pública, sendo dois presenciais e um EaD, 
para, então, contrapor ou corroborar em duas assertivas apresentadas pelo relatório do estudo da 

Organização civil “Todos pela Educação” (2019) que diz que “cursos de formação de professores em 

EaD não apresentam bom desempenho nos indicadores oficiais de qualidade da educação superior”, e, 

ainda, “curso de formação de professores em EaD não possibilita prática docente”. Para o estudo, 
adotou-se a abordagem qualitativa com pesquisa documental. Após análise, este trabalho se contrapõe 

aos dados daquele estudo por concluir que os cursos pesquisados têm desempenhos iguais no Enade e 

apresentam práticas da docência ao longo do cumprimento do currículo, satisfazendo, assim, a 
necessidade na formação de professor. 

Palavras-chave: Formação de professor. Curso a distância. Enade. Prática docente. 

 

DE EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: UNA DISCUSIÓN DE 

LOS INDICADORES DE ENADE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

RESUMEN.  El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño en Enade y la organización curricular 

de tres cursos de pedagogía ofrecidos por una universidad pública, dos en persona y un DE, para 

contrarrestar o corroborar dos declaraciones presentadas por el informe del estudio de la Organización 
Civil "Todos pela Educação" (2019) que establece que "los cursos de educación docente en educación 

a distancia no funcionan bien en los indicadores oficiales de calidad de la educación superior" y "el 

curso de educación docente en educación a distancia no permite la práctica docente" . Para el estudio, 

adoptamos el enfoque cualitativo con la investigación documental. Después del análisis, este trabajo se 
opone a los datos de ese estudio porque concluye que los cursos investigados tienen rendimientos iguales 

en Enade y presentan prácticas de enseñanza en todo el plan de estudios, satisfaciendo así la necesidad 

de la formación del profesorado. 

Palabras clave: Formación del profesorado. Curso a distancia. Enade. Práctica docente. 
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1. INTRODUÇÃO  

Recentemente, a organização civil não governamental “Todos Pela Educação” publicou 

o estudo “Formação inicial de professores no Brasil: panorama sobre ingresso, matrículas e 

conclusão em cursos de Pedagogia e Licenciaturas nas modalidades presencial e a distância” 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2019), que traz um compilado de informações e estatísticas 

sobre os cursos voltados à formação inicial de professores no ensino superior brasileiro.  

Em linhas gerais, o referido estudo mostra que o número de matrículas nos cursos de 

formação inicial de professores tem aumentado consideravelmente nos cursos ofertados por 

Educação a Distância (EaD), especialmente na rede privada de ensino superior. Os dados 

levantados pelo estudo apontam que, entre 2010 e 2017, o total de ingressantes em cursos 

voltados à docência aumentou 44%, entre cursos ofertados por instituições públicas e privadas. 

No entanto, segundo o estudo, desse total, o crescimento foi de 162% de ingressantes em cursos 

EaD na rede privada. Além disso, o estudo também aponta que a EaD, na rede privada, já 

corresponde a 53% dos ingressantes nas graduações voltadas à docência. Este percentual era de 

29% em 2010. Considerando a rede privada e a rede pública juntas, o relatório do estudo indica, 

ainda, que 61% dos ingressantes em cursos de graduação voltados à docência já são na EaD, 

sendo que em 2010 esse número era em torno de 34%. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2019). 

Com base nesses dados, o estudo da Todos pela Educação (2019) problematiza a 

expansão da oferta de cursos de formação de professores pelo viés da EaD, especialmente pela 

rede privada de ensino superior, considerando o baixo desempenho dos alunos desses cursos 

nas avaliações do Enade (Exame Nacional de Desempenho do Estudante) e, ainda, coloca em 

xeque a eficácia da EaD na formação desses alunos a professores, com o argumento de que a 

formação docente não pode ser alicerçada somente em conhecimentos teóricos, mas também 

na prática de sala de aula, prática essa, segundo o relatório do estudo, totalmente impossibilitada 

em um curso não presencial. Nesse sentido, além do baixo desempenho no Enade, o estudo 

coloca como um dos principais entraves dos cursos EaD de formação de professores a falta de 

prática docente.  

À vista disso, propomo-nos pesquisar, dentre os cursos de licenciaturas ofertados por 

uma universidade pública, aqueles que fossem equivalentes e funcionassem de forma presencial 

e à distância, para que pudéssemos analisar o desempenho desses cursos em, pelo menos, dois 

ciclos avaliativos do Enade. Os cursos que preencheram esses requisitos e que tomamos como 

objetos de pesquisa foram os cursos de Pedagogia, licenciatura/EaD; Pedagogia, 

licenciatura/Campus Cuiabá; Pedagogia, licenciatura/Campus Rondonópolis.  

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar o desempenho no Enade e a 

organização curricular de três cursos de Pedagogia ofertados por uma universidade pública, 

sendo dois presenciais e um EaD para, então, contrapor ou corroborar em duas assertivas 

apresentadas pelo relatório do estudo da Todos pela Educação (2019): (i) cursos de formação 

de professores em EaD não apresentam bom desempenho nos indicadores oficiais de qualidade 

da educação superior; e (ii) um curso de formação de professores em EaD não possibilita a 

prática docente. 

No cerne da discussão aqui apresentada, adota-se a abordagem qualitativa com pesquisa 

documental, cujo método nos possibilita a compreensão da realidade social de forma indireta 

por meio da análise dos inúmeros tipos de documentos. Neste caso, os documentos utilizados 

nesta pesquisa foram: o material da Todos pela Educação (2019), dados do Enade referente aos 

ciclos avaliativos de 2011, 2014 e 2017, Projetos Pedagógicos dos três cursos objetos de análise 
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e, além, é claro, da literatura pertinente e da legislação local e nacional. Entendemos que os 

documentos são fontes de dados in natura para nós, pesquisadores, e a sua análise implica uma 

série de relações e verificações com o objetivo de se atribuir um significado relevante em 

relação ao problema de pesquisa. E é em busca desse significado que partimos para a análise 

do material coletado. Antes disso, importante se faz explicitar em que contexto tem se 

estabelecido a expansão dos cursos de formação de professores, ofertados na modalidade EaD, 

no ensino superior. 

2. A EXPANSÃO DA EaD NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL 

SUPERIOR  

O estudo da Todos pela Educação (2019), aponta que, entre 2010 e 2017, o número de 

estudantes ingressantes em cursos voltados à formação de professores aumentou 44%, entre 

cursos ofertados por instituições públicas e privadas. No entanto, do total de ingressantes em 

cursos EaD na rede privada, o crescimento foi de 162%. 

Já no ano de 2010, Alonso (2010, p. 1324) afirmou que “há uma lógica na expansão do 

ensino superior brasileiro, claramente privatista, quantitativista e concentrada em determinadas 

áreas do conhecimento”. Transcorrido nove anos, testemunhamos esse movimento de forma 

mais exacerbada ainda, conforme comprovam esses números. O segmento privado “vende” 

vantagens aos estudantes como comodidade, flexibilidade de horários, economia de tempo, 

mensalidades mais baratas, diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de 

bolsas de estudos pelo Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e artefatos tecnológicos 

como “brinde”. Um verdadeiro filão de ouro vendido por grandiosas campanhas publicitárias. 

O Censo da Educação Superior de 2017 confirma a tendência da expansão da EaD nos 

termos do Decreto nº 9.057, de 25/05/2017, que flexibilizou e facilitou a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu à distância. 

Em termos comparativos, no Censo da Educação Superior de 2007, a modalidade a 

distância representava 7,0% das matrículas de graduação. Em 2017, a EaD aumentou 17,6% e 

já atende mais de 1,7 milhão de alunos, o que representa uma participação de 21,2% dos alunos 

de graduação no país, enquanto a modalidade presencial apresenta o segundo ano de queda no 

número de matrículas. A rede privada, que conta com mais de 6,2 milhões de alunos (75,3%), 

é a maior ofertante da educação na EaD (G1, 2017). 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2017 (INEP, 2017), a expansão da 

EaD está concentrada em dois graus acadêmicos: os cursos superiores de tecnologia 

(Tecnólogos) e os cursos de licenciaturas. Os cursos tecnólogos aumentaram em 5,6% em 2017. 

Os cursos de licenciaturas registraram 1.589.440 alunos matriculados em 2017, o que representa 

19,3% do total de alunos na educação superior do Brasil. Em 2017, a matrícula na modalidade 

a distância manteve sua tendência de crescimento, atingindo 46,8%, enquanto a modalidade 

presencial tem praticamente o mesmo número de alunos de 2007, 53,2% das matrículas. Na 

rede privada, prevalecem os cursos a distância, com quase 65% dos alunos. 

Para além das bandeiras pueris de democratização do acesso ao ensino superior e a 

necessidade da formação dos profissionais da educação, como fator para melhoria da qualidade 

do ensino fundamental e médio, o interesse, agora, é evidentemente o de mercado, a fadada lei 

da “oferta e da procura”. O estudo da Todos Pela Educação (2019) aponta que a Pedagogia e 

os demais cursos de licenciatura são um dos motivos que fizeram a EaD ficar à frente da 

expansão do ensino superior. Entre 2010 e 2017, o número de novos alunos na área de formação 

docente cresceu 163% a distância, e recuou 14% na modalidade presencial. No total, 4,1 

milhões de pessoas começaram uma graduação na licenciatura nos últimos oito anos, e 1,9 

milhão delas (46% do total) optaram pela EaD. Isso acontece, segundo o estudo, pela 
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confluência de alguns fatores, como o baixo custo das mensalidades e pelos cursos com alto 

reconhecimento social, como Direito e Medicina, não serem oferecidos na modalidade EaD, 

devido, em parte, à pressão das categorias profissionais. 

Se até aqui, com os dados do Censo de 2017, vimos essa grande onda de crescimento 

dos cursos EaD de formação de professores, a partir da publicação do Decreto nº 9.057, de 

25/05/2017 (BRASIL, 2017), a tendência é aumentar cada vez mais. O motivo são as medidas de 

flexibilização da EaD previstas no aludido Decreto que permite que faculdades possam oferecer um 

curso EaD mesmo que não tenha em funcionamento um curso presencial equivalente. Além disso, as 

instituições privadas que já tenham um polo a distância autorizado ganharam a permissão de abrir novos 

polos sem precisar de autorização individual, como acontecia antes. Ademais, em relação à legislação 

anterior, agora é permitido cursos a distância para educação básica (fundamental, médio e 

profissional) em situações especiais.  

Em matéria jornalística à época da publicação desse Decreto (G1, 2017), o MEC alegou 

que a flexibilização regulatória para a expansão da EaD poderia atender à expectativa de 

ampliar a oferta de ensino superior no país e, com isso, atingir o cumprimento da Meta 12 do 

Plano Nacional de Educação (PNE), que pretende elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 e 24 anos. Curioso é que tal 

meta se refere à “[...] oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público” (BRASIL, 2014), o que não observamos em relação às 

Instituições do Ensino Superior Públicas, cujas matrículas têm recrudescido em comparação às 

matrículas das Instituições Privadas, como vimos anteriormente. Outra justificativa dada pelo 

MEC, na ocasião da publicação do Decreto, foi a comparação do percentual de jovens entre 18 

e 24 anos matriculados no ensino superior em diferentes países. O ministro à época argumentou 

que, enquanto Argentina e o Chile têm cerca de 30% de seus jovens na educação superior – 

percentual que ultrapassa os 60% nos Estados Unidos e no Canadá –, o Brasil amarga um índice 

inferior aos 20%. Daí a importância de fomentar estratégias para expandir o acesso à educação 

superior. 

Para Cruz e Lima (2019), tanto o Decreto nº 9.057, de 25/05/2017, quanto à Portaria 

Normativa MEC nº 11, de 20/06/2017 que o regulamentou, são considerados uma grande 

flexibilização para abertura de novos cursos EaD e novos polos, privilegiando o número de 

matrícula e secundarizando a qualidade e as condições de oferta desses cursos, seja no âmbito 

da infraestrutura, da contratação de professores, seja nas condições das atividades pedagógicas 

dos alunos. As autoras chamam a atenção para a compreensão de que essa expansão tem 

nuances que precisam ser observadas com muito cuidado. Sendo a educação um direito 

universal e inalienável do indivíduo, esse direito compreende não apenas o acesso, mas a 

garantia da qualidade da educação que é ofertada. O que vai regular tudo isso são as políticas 

educacionais que, uma vez articuladas entre si, possam salvaguardar os direitos dos cidadãos 

em terem acesso a uma educação/formação integral e contextualizada com a 

contemporaneidade.  

3. CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS DE PEDADOGIA OFERTADOS PELA 

UNIVERSIDADE PESQUISADA. 

A universidade pública pesquisada é uma instituição multicampi que agrega 5 campus 

universitários, oferta atualmente 106 cursos de graduação presencial e 06 cursos de graduação 

à distância (EaD), totalizando 112 cursos. Destes, 37 são cursos de formação de professores 

(licenciaturas), sendo 32 presenciais e 05 EaD. (UFMT, 2017) 

Dentre os 37 cursos de licenciaturas ofertados pela universidade, fomos buscar para a 

pesquisa aqueles que fossem equivalentes e funcionassem de forma presencial e à distância, a 
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fim de que pudéssemos analisar o desempenho deles em, pelo menos, dois ciclos avaliativos do 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade). Assim, os cursos que preencheram 

esses requisitos e que tomamos como objetos de pesquisa foram: Pedagogia, licenciatura/EaD; 

Pedagogia, licenciatura/Campus Cuiabá; Pedagogia, licenciatura/Campus Rondonópolis. 

O Curso de Pedagogia EaD, foi inicialmente ofertado em 1995 pelo Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância (NEAD), localizado no Instituto de Educação do campus sede da 

universidade. Foi instituído no início da década de 1990, com o propósito de ser uma política 

de formação docente para os professores em serviço e sem formação no estado de Mato Grosso. 

Importante frisar que o nome, bem como o projeto pedagógico desse curso, sofreu várias 

derivações ao longo do tempo, em acordo às diretrizes curriculares do órgão legislador em 

matérias educacionais. Em Petter (2019) vamos verificar que na primeira oferta, em 1995, o 

curso foi aprovado com o nome de “Licenciatura Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª séries do 

1º grau – através da Metodologia a Distância”. 

Preti e Alonso (2016) memorizam que a proposta do primeiro curso de Pedagogia EaD 

nasceu a partir de discussões nos departamentos das licenciaturas da universidade, cuja temática 

central era olhar à docência como trabalho pedagógico e como base da identidade profissional 

do educador. “O currículo foi concebido como movimento da teoria para a prática e dessa para 

a teoria, num vir a ser e numa determinação mútua entre os sujeitos envolvidos no curso 

buscando (re)construir valores e (re)significar práticas” (p. 325).  

Os autores comentam, ainda, que o currículo do curso foi construído e organizado por 

áreas, considerando o núcleo de Fundamentos da Educação (Antropologia, Sociologia, 

Filosofia e Psicologia) e o núcleo de Fundamentos teórico-metodológico das Ciências (com as 

áreas de Linguagem, Estudos Sociais, Ciências e Matemática). Na organização do trabalho 

pedagógico do curso de Pedagogia EaD,  

a ênfase não era posta no conteúdo (o que ensinar), mas no estabelecimento de 
relações entre esse o que (conteúdo) com o porquê (significado), o para quê (objetivos) 

e o para quem (transformação). Dentro desta perspectiva e organização curricular, a 

pesquisa apresenta-se, então, como princípio científico e educativo que possibilita 

estabelecer esse trânsito entre teoria e prática, entre saberes de diferentes áreas, 

favorecendo o trabalho interdisciplinar e colaborativo. (PRETI; ALONSO, 2016, p. 

325) 

Após ser reofertado quatro vezes pelo NEAD, em um movimento interno de expansão 

da EaD no âmbito da universidade, em 2008 o curso de Pedagogia EaD passa a ser realizado 

por intermédio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio de Editais da 

Capes. Entre os cursos de graduação EaD da universidade, o curso de Pedagogia é o único que 

tem mantido uma certa perenidade de oferta, o que o possibilita participar dos ciclos avaliativos 

do Enade com certa frequência. A atual matriz curricular do curso, aprovada pela Resolução 

Consepe nº 79, de 18/12/2015, contempla uma carga horária total de 3.210h, sendo 2.510h para 

atividades teóricas e 700h para atividades práticas. Nos últimos três ciclos avaliativos do Enade 

em que as licenciaturas foram avaliadas – 2011, 2014 e 2017, o Curso de Pedagogia EaD obteve 

as mesmas notas de desempenho que seus cursos presenciais equivalentes: 2011 (Enade: 3, 

CPC: 4); 2014 (Enade: 4, CPC: 4). Em 2017, o curso ficou sem conceito, pois ainda não tinha 

estudantes concluintes qualificados para serem avaliados, segundo as normas do INEP. 

O Curso de Pedagogia, presencial, ofertado pelo campus Cuiabá, iniciou sua oferta no 

ano de 1968, dois anos antes da fundação da instituição pesquisada. Trata-se de um dos cursos 

mais antigos da universidade. A atual matriz curricular do curso, aprovada pela Resolução 

Consepe nº 86, de 25/08/2008, contempla uma carga horária total de 3.545h, sendo 2.845h para 

atividades teóricas e 700h para atividades práticas. Nos três últimos ciclos avaliativos das 
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licenciaturas no Enade, esse curso obteve o seguinte desempenho: 2011 (Enade: 3, CPC: 4); 

2014 (Enade: 4, CPC: 4) e 2017 (Enade: 3, CPC: 4) 

O Curso de Pedagogia, presencial, ofertado pelo campus de Rondonópolis, foi criado 

em 1980, pela necessidade de suprir a carência de professores qualificados para as escolas 

públicas de Rondonópolis e região. No mesmo ano em que foi criado iniciou sua oferta naquela 

cidade. Recentemente o projeto pedagógico do curso (PPC) foi reestruturado pela Resolução 

Consepe nº 10, de 25/02/2019, cuja matriz curricular contempla como carga horária total 

3.240h, sendo 2.440h para teoria e 800h para atividades práticas. No Enade, esse curso obteve 

o mesmo desempenho que o de Cuiabá: 2011 (Enade: 3, CPC: 4); 2014 (Enade: 4, CPC: 4) e 

2017 (Enade: 3, CPC: 4). 

Importante destacar os indicadores de qualidade da educação superior contemplados no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, 

de 14/04/2004. O SINAES é formado por três componentes principais: a avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes (BRASIL, 2004). Esse sistema avalia 

todos os aspectos que giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão, o corpo docente e as 

instalações das instituições de educação superior públicas e privadas. 

O Enade corresponde a um dos pilares do SINAES. Realizado pelo INEP, esse exame 

avalia o rendimento dos estudantes concluintes dos cursos de graduação, em relação aos 

conteúdos programáticos da matriz curricular do curso, as habilidades e as competências 

adquiridas em sua formação. A nota para o curso varia de 0 a 5, em relação ao desempenho dos 

estudantes do curso avaliado. 

Já o Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que também 

avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da 

realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado 

pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, 

infraestrutura e recursos didático-pedagógicos, contabilizados a partir das impressões dos 

estudantes ao responderem ao questionário do estudante antes da prova do Enade. 

Estes dois indicadores, Enade e CPC, em uma escala de 0 a 5, vão sinalizar se as 

condições de oferta do curso e o perfil de desempenho dos estudantes, estão dentro do padrão 

de qualidade definido pelos instrumentos criados no âmbito do SINAES. 

A cada ciclo avaliativo do Enade, a instituição de ensino superior também é avaliada e 

a ela é atribuído um conceito que também vai variar de 0 a 5. Dessa avaliação, sai o Índice 

Geral de Cursos (IGC). 

Situados os conceitos chaves do SINAES para a compreensão do que foi exposto até o 

momento, passaremos, agora, a discutir um recorte da problematização estabelecida pelo estudo 

Todos Pela Educação (2019). 

4. TODOS PELA EDUCAÇÃO 

Retomando a discussão da formação de professores em cursos de graduação EaD, 

passaremos, agora, a problematizar um recorte da questão levantada pelo estudo divulgado por 

Todos Pela Educação (2019), em relação ao baixo desempenho dos estudantes EaD nas 

avaliações do Enade e na dúvida levantada sobre a eficácia da EaD na formação desses 

estudantes a professores, com o argumento de que a formação docente não pode ser alicerçada 

somente em conhecimentos teóricos, mas também na prática de sala de aula, prática essa, 

segundo o relatório do estudo, totalmente impossibilitada em um curso não presencial. 
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Importante salientar que o referido estudo trata de outras questões, das quais elegemos duas 

para a presente pesquisa.  

4.1 “Cursos de formação de professores em EaD não apresentam bom desempenho nos 

indicadores oficiais de qualidade da educação superior” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2019). 

A despeito da constatação do estudo da Todos Pela Educação (2019), de que os cursos 

EaD que formam professores têm baixo desempenho nas avaliações oficiais da Educação 

Superior, os dados encontrados nos cursos pesquisados contrapõem a esse argumento. Para 

análise de seus dados, o referido estudo considerou como indicadores comparativos o Enade, o 

CPC dos cursos de graduação que formam professores e o IGC das instituições formadoras, 

informados pelo INEP. Conforme elucidado na Seção 3, a cada ciclo avaliativo do Enade, além 

de os alunos serem avaliados, os cursos e as instituições de ensino superior também o são. Os 

cursos recebem o CPC (composto pelo Enade, pelo valor agregado pelo processo formativo e 

por insumos referentes às condições de oferta) e as instituições recebem o indicador IGC. Todos 

em uma escala que varia de 0 a 5. 

A Tabela 1 demonstra as notas dos 3 últimos ciclos avaliativos do Enade1 dos três cursos 

pesquisados. Como podemos observar, nos ciclos de 2011 e 2014, o desempenho dos dois 

cursos presenciais de Pedagogia – Cuiabá e Rondonópolis – foi equivalente ao desempenho do 

curso de Pedagogia EaD, o que corrobora nossa tese de que cursos ofertados à distância podem 

ser tão bons quanto os presenciais. Mais ainda, formar professores em cursos a distância, 

merecido o comprometimento político institucional e o esmero da gestão pedagógica do curso, 

pode, sim, formar profissionais aquilatados e engajados com a complexidade do ato de ensinar. 

Tabela 1 – Demonstrativo dos 3 últimos ciclos avaliativos do ENADE das Licenciaturas  

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações do sistema E-Mec. 

 

Quanto ao Índice Geral de Cursos (IGC) da instituição pesquisada, este se manteve 

invariável com a nota 4 nos respectivos ciclos avaliativos de 2011, 2014 e 2017, o que denota, 

mais uma vez, que o desempenho destes cursos e de todos os outros ofertados pela instituição 

pesquisada, tem se mantido em bom nível de qualidade. 

Passaremos, agora, a discutir a questão da prática docente nos cursos EaD de formação 

de professores, de um modo geral e, especificamente, do curso de Pedagogia. 

4.2 “Cursos de formação de professores em EaD não possibilitam a prática docente”. 
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2019). 

Antes de iniciarmos a discussão acerca dessa assertiva, importante se faz dar uma 

sobrevoada nas questões que se referem à prática na formação do professor. O estudo da Todos 

 
1 O curso de Pedagogia EaD não participou do ciclo avaliativo do Enade em 2017, pois não possuía estudantes concluintes com 
carga horária integralizada o suficiente para participar do exame, segundo as normas do INEP. 

Cursos  2011  2014 2017 

Enade CPC Enade CPC Enade CPC 

Pedagogia - Cuiabá 3 4 4 4 3 4 

Pedagogia - Roo 3 4 4 4 3 4 

Pedagogia - EaD 3 4 4 4 - - 
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Pela Educação (2019) distingue, no processo de formação dos professores, as atividades 

teóricas das práticas. Entendemos que dualidades como teoria/prática não têm razão de ser e 

devem ser superadas na concepção dos currículos da formação de professores. Essas dualidades, 

frutos da dicotomização instaurada pela ciência moderna, fragilizam o processo de formação 

de professores, sobretudo porque estão centradas na separação entre teoria e prática, na total 

autonomia de uma em relação à outra (SANTOS apud FELÍCIO, 2014, p. 417).  

Em Felício (2014), vamos ver que as relações teórico-práticas na formação de 

professores devem ser entendidas como indissociáveis, abarcando relações de desafios, de 

descobertas, de ressignificação, de construções, vivenciados em diversos “espaços e tempos” 

organizados em situações distintas. Segundo essa autora, para formar professores, é necessário 

combinar a formação acadêmica e a formação pedagógica, a fim de capacitá-los para o exercício 

de uma atividade que não se restringe, exclusivamente, a “ministrar aulas”. Ademais, formar 

professores constitui-se uma ação que exige saberes e fazeres específicos que definem, por 

assim dizer, o “espaço” de atuação de uma determinada profissão.  

Felício (2014) informa, também, que no Brasil, desde o início do século XX, a formação 

de professores tem sido caracterizada por um modelo que privilegia, por um lado, os estudos 

de conteúdo das disciplinas específicas e, por outro lado, os estudos de conteúdos relacionados 

à formação didático-pedagógica. 

Historicamente, esse esquema contribuiu para a consolidação de um processo de 

formação de professores dicotomizado, por meio do qual as polaridades não se 
complementam uma vez que são assumidas como divergentes. Ou seja, o saber em 

detrimento do fazer, o teórico em detrimento da prática, o científico em detrimento do 

técnico. Essa compreensão equivocada dos conhecimentos didático-pedagógicos 

contribui para que, de um lado, sejam interpretados como fracos, fáceis e frágeis e, de 

outro, sejam assumidos como conhecimentos aplicacionistas, uma vez que neles são 

buscadas formas de tornar aplicáveis os conteúdos culturais-cognitivos. (FELÍCIO, 

2014, p. 421) 

Neste sentido, o Decreto nº 8.752, de 9/05/2016, que estabelece a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica (Brasil, 2016), considera importante, em seus 

princípios, que o projeto formativo reflita a especificidade da formação docente e assegure a 

organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação, bem como 

a articulação entre teoria e prática e que se reconheça a escola como espaço necessário de 

formação, sendo, assim, uma tentativa de superação da histórica dualidade existente entre teoria 

e prática. 

Diante do exposto, chamamos a atenção para a constatação do estudo da Todos Pela 

Educação (2019) de que “os cursos EaD que formam professores não possibilitam a prática 

docente”. Considerando os cursos de Pedagogia, objetos de nossa pesquisa, devidamente 

qualificados na seção 3 deste trabalho, os dados encontrados não corroboram o relatório daquele 

estudo, conforme se observa na Tabela 2. 

Tabela 2 – Demonstrativo da quantidade de carga horária para a prática docente 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

O curso de Pedagogia - EaD, apresenta carga horária de prática docente equivalente ao 

curso de Pedagogia, presencial/Cuiabá e bastante próxima da carga horária do curso de 

Curso Prática Docente 
Carga Horária Total 

Estágio 
Carga Horária Total 

Atividades Práticas 
Carga Horária Total 

Pedagogia – Cuiabá 400 300 700 

Pedagogia – Roo 400 400 800 

Pedagogia - EaD 400 300 700 
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Pedagogia, presencial/Rondonópolis. Ou seja, os três cursos de Pedagogia, em especial o curso 

a distância, trabalham com a mesma perspectiva de formação integrada com a prática. 

Entendemos que não deve haver distinção entre as modalidades de oferta com a matriz 

de formação de professores. Com isso queremos afirmar que, entre as modalidades de oferta 

presencial e à distância, não deve haver formação diferenciada e, muito menos, qualidade 

diminuída. 

Os cursos EaD ofertados por IES públicas, normalmente são programados e realizados 

pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), seguindo as mesmas diretrizes curriculares 

nacionais e os mesmos padrões de qualidade dos seus cursos equivalentes presenciais. Salvo 

suas peculiaridades, os cursos EaD têm os mesmos princípios de formação, tanto é verdade que 

o desempenho no Enade é praticamente igual. 

Um outro fator que favorece o enriquecimento das práticas pedagógicas no curso de 

Pedagogia - EaD, assim como dos outros cursos de Pedagogia presenciais equivalentes aqui 

também analisados, é a sua participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID. 

O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores (Decreto nº 

8.752, de 9/05/2016) do Ministério da Educação (MEC) que tem por objetivo proporcionar aos 

estudantes de licenciatura da primeira metade do curso, uma aproximação prática com o 

cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas, 

antecipando, assim, o vínculo entre os futuros docentes e a realidade das salas de aula da rede 

pública. Com essa iniciativa, o PIBIB faz uma articulação entre a educação superior (por meio 

das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais de educação. A intenção do 

programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas, 

a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional. 

Na Tabela 3, podemos observar a distribuição das cotas das bolsas do PIBID para os 

estudantes dos três cursos de Pedagogia pesquisados. Estão prescritas, no atual Projeto 

Institucional do PIBID com a universidade, 30 bolsas para cada curso, perfazendo um total de 

90 bolsas para o núcleo Pedagogia.  

Os estudantes desenvolvem as atividades teórico-práticas em escolas públicas 

municipais e estaduais. O curso de Pedagogia – Cuiabá, trabalha com 03 escolas públicas, no 

curso de Pedagogia – Rondonópolis, todos os estudantes atuam em apenas 01 escola e o curso 

de Pedagogia – EaD trabalha com 05 escolas localizadas em polos distintos, sendo 01 escola 

em área indígena. 

Tabela 3 – Demonstrativo do nº de bolsas e nº de escolas atendidas para cada subprograma do PIBID 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Projeto Institucional do PIBID. 

Neste sentido, entendemos que o movimento de ir e vir do estudante dos cursos de 

Pedagogia (presencial e EaD), da universidade para as escolas e dessas para a universidade, 

lembrando Preti e Alonso (2016), possibilita aos aspirantes à docência a (re)construção de 

valores e a (re)significação da própria prática, o que poderá contribuir com uma formação mais 

sólida. 

Curso PIBIB 
nº bolsas 

PIBIB 
nº escolas 

Pedagogia – Cuiabá 30 03 

Pedagogia – Roo 30 01 

Pedagogia - EaD 30 05 
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Felício (2014), faz uma analogia do PIBID ao “terceiro espaço” de aprendizagem 

proposto por Zeichner (apud FELÍCIO, 2014, p. 421-424), considerando o “primeiro espaço” 

representado pelo modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, no qual a aprendizagem de 

teorias, centradas em disciplinas; o “segundo espaço” caracterizado pelo modelo pedagógico-

didático, dedicado aos conhecimentos pertinentes à ação docente que se configuram, no 

currículo, sob a modalidade de estágio ou práticas de ensino, quando os aspirantes a professor, 

“tendo aprendido um conjunto de teorias, devem ir às escolas para praticar e/ou aplicar o que 

foi construído no espaço acadêmico”. 

Neste sentido, então, o “terceiro espaço”, seria caracterizado pela elaboração de espaços 

e tempos híbridos, que reúnam o conhecimento prático ao acadêmico de modos menos 

hierárquicos, tendo em vista a criação de novas oportunidades de aprendizagem para 

professores em formação. Esse “terceiro espaço” seria uma maneira alternativa que favorece a 

antecipação da entrada dos estudantes na escola, legitimando, por assim dizer, esse espaço como 

instituição co-formadora, visto que muitos conhecimentos sobre a docência podem ser 

construídos no próprio exercício da função.  

Para o autor, na lógica desse “terceiro espaço”, o conhecimento sobre a docência deve 

ser construído por intermédio da relação dialética e compartilhada desses dois espaços 

formativos: a universidade e a escola. Nesse sentido, o envolvimento dos professores da 

Educação Básica e do Ensino Superior é condição requerida, sobretudo para iniciar um processo 

de rejeição das polaridades entre o conhecimento profissional e o conhecimento acadêmico, 

instaurados no percurso histórico da formação inicial de professores. Nesse sentido, esse 

envolvimento é capaz de construir percursos entre a universidade e a escola, “favorecendo 

diferentes tipos de cruzamentos dessas fronteiras em benefício de uma formação inicial de 

professores que congregue tanto o conhecimento prático profissional quanto o acadêmico, de 

modo mais sinergético no acompanhamento da aprendizagem sobre a docência” (FELÍCIO, 

2014, p. 424). 

À vista disso, o PIBID dos Cursos de Pedagogia, em especial do curso de Pedagogia 

EaD, tem cumprido o papel de suprir esse “terceiro espaço” na formação dos professores, pois, 

ao inserir estudantes e professores, em processos de iniciação à docência, propicia condições 

para o protagonismo em contextos educacionais de integração entre a Educação Superior e a 

Educação Básica, por meio da criação e participação em experiências relacionadas ao cotidiano 

de escolas públicas, contribuindo assim, para a valorização do magistério e para elevação da 

qualidade das ações acadêmicas de formação inicial de professores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há como afirmar, a partir do exposto, que o curso de Pedagogia EaD não propicia 

a prática docente. Entendemos que, para formar professores, quer seja para os anos iniciais ou 

finais da educação básica, há que se ter, primeiramente, compromisso político com a formação 

e um alinhamento com as necessidades do sistema educacional como um todo. O problema não 

está na modalidade de oferta do curso – presencial ou a distância – e sim, na maneira como se 

organiza o projeto pedagógico para que a formação efetivamente cumpra sua real finalidade. 

Antes de se macular os cursos EaD de formação de professores, há que se distinguir as 

instituições formadoras que não cumprem com a finalidade, cujos cursos superiores não 

atendem aos parâmetros nacionais de qualidade, com indicadores de desempenhos 

evidentemente abaixo da média. Há que se concentrar esforços regulatórios do MEC para que 

esses cursos sejam supervisionados de forma mais amiúde, principalmente no setor privado da 

educação superior.  
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Então, não é a Educação a Distância que não serve para formar professores e, sim, 

instituições que não se comprometem com a qualidade da formação, pois como vimos, se o 

curso tiver um projeto pedagógico (PPC) devidamente alinhado às diretrizes curriculares 

nacionais, se esse PPC for bem gerido no sentido de articulação teórico-prática, prevendo a 

circunscrição do “terceiro espaço” no cotidiano das aulas, se o quadro docente for devidamente 

reconhecido e capacitado, o bom resultado será inexorável. Agora, se as instituições que se 

propõem a formar professores não forem comprometidas com a formação desses profissionais, 

não será a modalidade de oferta que dificultará o processo formativo. 

Conforme pudemos ver ao longo deste trabalho, as crescentes demandas por formação 

indicam a necessidade de transformações profundas na organização e na gestão do trabalho 

pedagógico das instituições que se propõem a ofertar EaD. Transformações estas, como diz 

Alonso (2008), que dizem respeito aos processos mais “operativos” de viabilizar a formação 

que põe em relevo questionamentos sobre a natureza do trabalho do docente e sobre a cultura 

escolar, que possam imprimir novo “olhar” sobre a educação; que visam o reconhecimento de 

que não basta prescrever maneiras de trabalhar com programas e conteúdos que estão nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, mas, sobretudo, considerar que a tarefa de educar requer 

certos princípios, processos e procedimentos que não coincidem com os modos de operar em 

rede apenas por meio das tecnologias. 

O levantamento e análise de dados e informações dos cursos de Pedagogia da instituição 

pesquisada, aqui apresentados, são reveladores e nos apontam para uma reflexão em relação ao 

estudo da Todos Pela Educação (2019). Não se trata de invalidar o referido estudo, mas, sim, 

chamar a atenção para a responsabilidade e o compromisso das instituições formadoras de 

professores, especialmente as do setor privado de ensino superior. O foco de discussão, aqui, 

está nelas e não nos cursos ou modalidades, propriamente. 

Se, por um lado, a EaD se expandiu de maneira expressiva, como apontado no início 

deste artigo, por outro, ao longo do tempo, as normativas regulatórias de matérias afetas a essa 

modalidade de ensino foram ficando menos rigorosas, permitindo um crescimento desordenado 

e descontrolado da EaD. O fato se agrava mais ainda, a partir de 2017, com a publicação do 

Decreto Lei n.º 9.057, de 25/05/2017, considerado por muitos especialistas como uma porta 

aberta à flexibilização da oferta da EaD, para que grandes corporações privadas investissem 

nesse nicho de “mercado”, cujo impacto tem sido prejudicial, sobretudo, quanto à qualidade 

desses cursos. O fato é que temos a educação a distância como ferramenta de garantia da 

educação como um direito universal inalienável (CRUZ e LIMA, 2019). Porém esse direito 

compreende não apenas o acesso, mas a garantia da qualidade da educação que é ofertada, 

independentemente de qual modalidade seja, presencial ou à distância.  

A vista disso, depreendemos que não basta ter leis e normativas, é preciso que as 

políticas prescritas no ordenamento da educação brasileira sejam acompanhadas, com fins de 

avaliação e regulação rigorosas para que os índices destoantes e as anomalias apresentadas no 

estudo da Todos Pela Educação (2019), sejam cada vez menores. 

Os dados dos três cursos de Pedagogia aqui apresentados nos deixam uma luz de 

esperança por dois motivos. Em primeiro lugar, pela constatação de que a universidade pública, 

no caso a universidade pesquisada, tem cumprido seu dever de casa no quesito à formação de 

professores, o que não podemos dizer para algumas instituições privadas que se propõem a fazê-

lo. Em segundo lugar, pelo curso de Pedagogia EaD, cujo projeto pedagógico contempla os três 

espaços interseccionados de aprendizagem com uma gestão pedagógica eficaz, não deixando 

nada a desejar para os cursos presenciais em termos de índice de qualidade. 

Felizmente, os projetos de EaD nos cursos de graduação da universidade pesquisada 

primam por projetos pedagógicos construídos com base em lógicas de ordem mais sócio afetiva, 
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de interação, de motivação e de integração dos conhecimentos às experiências de vida dos 

estudantes da EaD (ALONSO, 2008), lógicas essas que transcendem a simples transmissão de 

informação. Portanto, a incidência de novos personagens e novas necessidades sugere, cada vez 

mais, reformulações profundas nos sistemas escolares, seja do setor público, seja do setor 

privado. 

Por último, importante assinalar que essa discussão não se encerra aqui e entendemos 

que outros estudos qualitativos se façam necessários para esmiuçar a realidade nacional 

evidenciada pelo relatório da Todos Pela Educação (2019), como análises de dados coletados 

por meio de entrevistas e observações, bem como da abrangência dos cursos de formação de 

professores também ofertados pelo setor privado.  

REFERÊNCIAS 

ALONSO, K. M. Tecnologias da informação e comunicação e formação de professores: sobre 

rede e escolas. Educação & Sociedade, vol. 29, n. 104 - Especial, p. 747-768. Campinas: SP, 

2008. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br Acesso em: 20 ago. 2019. 

ALONSO, K. M. A expansão do ensino superior no Brasil e a EaD: dinâmicas e lugares. 

Educação & Sociedade, v. 31, n. 113, out-dez. Campinas: SP, 2010. Disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br Acesso em: 20 ago. 2019. 

BRASIL, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 

PNE. Palácio do Planalto, Brasília: DF, 2014. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm . Acesso em 21 

ago. 2019. 

BRASIL, Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica. Palácio do Planalto, Brasília: DF, 2016. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2016/Decreto/D8752.htm#art19 . Acesso em 21 ago. 2019. 

BRASIL, Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Palácio 

do Planalto, Brasília: DF, 2017. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm . Acesso em 

21 ago. 2019. 

BRASIL, Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. Estabelece normas para o 

credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em conformidade 

com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Ministério da Educação, Brasília: DF, 

2017. Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/maio-2017-pdf/66431-portaria-

normativa-11-pdf/file . Acesso em 21 ago. 2019. 

CRUZ, J. R.; LIMA, D. da C. P. Trajetória da educação a distância no Brasil: políticas, 

programas e ações nos últimos 40 anos. Jornal de Políticas Educacionais. V. 13, n. 13. Abril 

de 2019. Disponível em https://revistas.ufpr.br/jpe/article/download/64564/38229 . Acesso 

em: 21 ago. 2019. 

FELÍCIO, H. M. dos S. O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de professores. 

Rev. Diálogo Educ., v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. Curitiba: PR, 2014. Disponível em 

https://www.redalyc.org/pdf/1891/189131701006.pdf . Acesso em: 22 ago. 2019. 

370

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm
http://portal.mec.gov.br/docman/maio-2017-pdf/66431-portaria-normativa-11-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/maio-2017-pdf/66431-portaria-normativa-11-pdf/file
https://revistas.ufpr.br/jpe/article/download/64564/38229
https://www.redalyc.org/pdf/1891/189131701006.pdf


 

G1, Portal de Notícias. MEC facilita abertura de cursos EaD e prevê uso em 'situações 

emergenciais' na educação básica. Em 26/05/17. Disponível em 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-facilita-abertura-de-cursos-superiores-a-distancia-

e-preve-uso-na-educacao-basica.ghtml Acesso em: 21 ago. 2019. 

G1, Portal de Notícias. Futuros professores: 61% dos calouros de pedagogia ou outra 

licenciatura estudam a distância. Por Ana Carolina Moreno, em 15/08/19. Disponível em 

https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2019/08/15/futuros-professores-

61percent-dos-calouros-de-pedagogia-ou-outra-licenciatura-estudam-a-distancia.ghtml. 

Acesso em: 21 ago. 2019. 

INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da 

Educação Superior 2017 – Sinopses Estatísticas. Disponível em 

http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior Acesso em 20 ago. 

2019. 

PETTER, R. C. Percurso e processo de institucionalização da educação a distância na 

Universidade Federal de Mato Grosso. Tese de doutoramento em Educação. Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá: MT, 2019. 

PRETI, O; ALONSO, K.M. O Núcleo de Educação Aberta e a Distância da UFMT: uma 

mirada para um passado presente (1992-2005). In: Revista de Educação Pública. v. 25, n. 

59, p. 312-327. Cuiabá: MT, 2016. Disponível em 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/3677/2575 . 

Acesso em 27 ago. 2019. 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Formação inicial de professores no Brasil: panorama sobre 

ingresso, matrículas e conclusão em cursos de Pedagogia e Licenciaturas nas modalidades 

presencial e a distância. Agosto de 2019. Disponível em 

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/317.pdf?1619510590 . Acesso em: 19 

ago. 2019.   

UFMT. Universidade Federal de Mato Grosso. Anuário Estatístico, 2017. Disponível em 

https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10058/PROPLAN . Acesso 

em 24 ago. 2019. 

 

371

https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-facilita-abertura-de-cursos-superiores-a-distancia-e-preve-uso-na-educacao-basica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-facilita-abertura-de-cursos-superiores-a-distancia-e-preve-uso-na-educacao-basica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2019/08/15/futuros-professores-61percent-dos-calouros-de-pedagogia-ou-outra-licenciatura-estudam-a-distancia.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2019/08/15/futuros-professores-61percent-dos-calouros-de-pedagogia-ou-outra-licenciatura-estudam-a-distancia.ghtml
http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/3677/2575
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/317.pdf?1619510590
https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10058/PROPLAN


A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS MOOCs (MASSIVE OPEN ONLINE 

COURSES) COMO EXPERIÊNCIA INOVADORA DE APRENDIZAGEM 
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 RESUMO: O presente trabalho apresenta os MOOCs-massive open online courses como uma 

experiência inovadora de aprendizagem aberta e a distância na UEMA/UEMAnet. Para tanto, 

inicialmente o texto destaca conceitos sobre a internacionalização1 dos MOOCs na UEMA. É 

importante salientar que os MOOCs surgiram no Canadá (2008) atrelados aos princípios dos 

Recursos Educacionais Abertos-REA e das tecnologias da informação e comunicação-TICs como 

difusão e disseminação do conhecimento de modo aberto e gratuito. A metodologia de pesquisa se 

fundamenta na revisão da literatura, cunhada na pesquisa bibliográfica e de campo, visando elucidar 

conceitos que estimulem a compreensão de MOOCs a partir da experiência vivenciada na 

UEMA/UEMAnet. 

 Palavras-chave: MOOCs. Aprendizagem. Experiência inovadora. EaD-UEMA. 

 ABSTRAC: The present paper presents MOOCs-massive open online courses as an innovative 

open and distance learning experience at UEMA / UEMAnet. To this end, the text initially highlights 

concepts about the internationalization1 of MOOCs at UEMA. It is important to note that MOOCs 

emerged in Canada (2008) linked to the principles of Open Educational Resources (OER) and 

information and communication technologies (ICTs) as open and free knowledge dissemination and 

dissemination. The research methodology is based on the literature review, coined in the 

bibliographic and field research, aiming to elucidate concepts that stimulate the understanding of 

MOOCs from the experience lived at UEMA / UEMAnet. 
 

Keywords: MOOCs. Learning. Innovative experience. EaD - UEMA 

 
 

 1

O fenômeno internacionalização, continua sendo um tema em debate entre pesquisadores. Sobre o assunto a 

Association of Internations Educators (NAFSA), pressupõe uma comunidade acadêmica mundial organizada em 

redes e parcerias: [...] a internacionalização é o esforço consciente de integrar e infundir dimensões internacionais, 

interculturais e globais no ethos e nos resultados da educação pós-secundária. Para ser plenamente bem-sucedido, 

deve envolver o comprometimento ativo e responsável da comunidade acadêmica em redes globais e parcerias 

(NAFSA, 2011, p. 1). Ainda sobre a internacionalização (KNIGHT, 1994, p.7), define como o "processo de 

integração de uma dimensão internacional e intercultural nas funções de ensino, pesquisa e serviço da instituição". 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual tem experimentado uma série de transformações devido a 

inserção de tecnologias digitais integradas entre si com velocidade exponencial e colocam 

desafios no processo de ensino e aprendizagem tanto para professores, como para os estudantes 

e instituições, interconectando a “sociedade em rede” (MORIN, 1998) pois, 

[...] o ritmo do avanço tecnológico no alvorecer do novo paradigma tem sido, sob 

qualquer ótica, extraordinário. O ritmo de expansão da Internet no mundo levou 

apenas um terço do tempo que precisou o rádio para atingir uma audiência de 50 

milhões de pessoas. (WERTHEIN, 2000, p.6). 

 
Apoiando-nos nas ideias do autor acima, o que ora se assiste é um ritmo tecnológico 

em expansão com forte influência da globalização que envolve as comunicações, os mercados, 

os fluxos de capitais, as trocas de conhecimentos, a internacionalização. Nesse cenário, em 

termos educacionais, a situação está mais complexa, cada vez sai mais do espaço físico da sala 

de aula para muitos espaços virtuais. Morin (1998) adverte que as formas de ver, ouvir, falar e 

escrever a qualquer momento, de qualquer lugar, a custos menores, serão cada vez mais rápidas 

e integradas, isto inclui particularmente as formas de ensinar e aprender. 

Assim, este artigo intenciona socializar e apresentar refletindo sobre uma 

experiência inovadora de aprendizagem aberta e a distância na relação com o contexto da prática 

na UEMA, por meio do Núcleo de Tecnologias para Educação-UEMAnet. Trata-se de uma 

abordagem qualitativa, calcada nas pesquisas bibliográfica e exploratória ancoradas em Minayo 

(1994) e Gil (1999) bem como os artigos selecionados que discutissem o significado do conceito 

de MOOC- Massive Open Online Course, traduzido como Curso On-line Aberto Massivo. 

O texto está organizado em seis tópicos, sendo o primeiro voltado a introdução, 

evidenciando o objetivo e o extrato organizacional do texto, o segundo focado nos conceitos 

sobre MOOC, destacando sua importância na educação. Já no terceiro, concentra na experiência 

da UEMA-UEMAnet. O quarto, trata-se da metodologia. No quinto, apresentação dos 

resultados, seguido das considerações finais e referências. 
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2 MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE), AFINAL, O QUE É? 

 

 
Massive Open Online Courses, são cursos ofertados na modalidade a distância, de 

curta ou média duração, gratuitos e abertos destinados a qualquer pessoa. Desse modo, diversos 

autores ressaltaram o conceito de MOOC (Quadro 1). 

Quadro 1 – Conceitos de MOOCs com base nas percepções dos autores 

Autor (a) /Ano Conceito (s) 

 
 

BOTTENTUIT JUNIOR. João Batista 

(2015) 

Os MOOCs são apresentados como cursos on-line, de inscrição 

gratuita e abertos, destinados a qualquer pessoa, oferecidos 

gratuitamente a um grande número de participantes e exigindo 

apenas um único professor para coordenar todas as informações. 

 

 

 

CORMIER, Dave (2010) 

MOOC não é uma escola e, muito menos, um curso on-line. O autor 

o define como a conjunção de processos de ação, que vão desde o 

conectar, o colaborar até o envolvimento no processo de 

aprendizagem. Declara ainda que o mais importante é que se trata de 

um evento no qual um grupo massivo de pessoas, preocupadas com 

um determinado tema, reuniu-se para discutir de forma estruturada. 

 

 

 

MATTAR, João (2013b, p.59) 

MOOC […] em princípio, um curso on-line (que pode utilizar 

diferentes plataformas), aberto (gratuito, sem pré-requisitos para 

participação e que utiliza recursos educacionais abertos) e massivo 

(oferecido a 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. 

 
 

MCAULEY et al. (2010 apud 

GONÇALVES, 2013) 

MOOC é um curso on-line, aberto, gratuito e massivo (oferecido para 

um grande número de alunos). Geralmente não possui pré-requisitos 

para participação e não há emissão de certificação formal. Tem 

características relacionado com o uso de recursos da Web 2.0, que 

auxilia a potencializar a interação entre os participantes. Integra as 

redes sociais e disponibiliza recursos on-line. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na pesquisa realizada (2019) 

 

Os conceitos supracitados por autores no Quadro 1, buscam definir ou esclarecer o 

conceito atribuído aos MOOCs. Muitos, ainda se referem a MOOCs como uma evolução 

significativa na era digital e que provavelmente irá mudar a educação no mundo, a esse respeito 

o escritor Thomas Friedman (2013) escreveu no New York Times “[...] nada tem mais potencial 
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para reinventar o ensino superior do que os MOOCs [...] e afirma que “[...] isso vai mudar o 

ensino, a aprendizagem e o caminho para o mercado de trabalho”. 

É importante ressaltar que os primeiros cursos MOOC surgiram no ano de 2008 

conduzidos por George Siermes e Stephen Downes2 e, desde então, uma crescente procura tem 

intensificado nas instituições de ensino que fizeram adesão em ofertá-los. Plataformas como 

Cursera, edX, Udacity, Uned Coma entre outros tem ofertado cursos 

MOOC. Já no Brasil, as experiências MOOCs estão acontecendo na UEMA, UNESP, 

USP dentre outras instituições de ensino. 

 
3 MOOCs: uma experiência inovadora de aprendizagem aberta e a distância na UEMA- 

UEMAnet3
 

 
A UEMA, por meio do Núcleo de Tecnologias para Educação-UEMAnet, teve sua 

iniciativa MOOC, curso on-line massivo em 2013, logo, após o desenvolvimento de uma 

plataforma virtual específica em 2014 foi realizado o lançamento oficial a comunidade 

acadêmica ultrapassando os muros da universidade, com reconhecimento nacional e 

internacionalmente, sempre proporcionando acesso livre e gratuito ao conhecimento produzidos 

pelo meio acadêmico em uma proposta de metodologia de aprendizagem flexível. 

Atualmente, são 26 (vinte e seis) cursos com mais de 230.000 (duzentos e trinta 

mil) pessoas inscritas nos MOOCs da UEMA, e, em 52 (cinquenta e dois) países do mundo, a 

saber: Brasil, Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Reino Unido, esses são os cinco que 

mais acessam. Os cursos ofertados, são: Gestão Logística (60h), Conceitos em Biodiversidade 

(40h), Geografia Aplicada (30h), Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo (60h), 

Planejamento Estratégico (60h), Gestão em Agronegócio (60h), Gerenciamento de Projetos 

(60h), Direito Administrativo (60h), Desenvolvimento Humano e Educação (45), Princípios de 

Mineração (60h), Ética Profissional (30h), Marketing e Varejo (60h). Dificuldades de 

Aprendizagem (45h), Gestão com Pessoas (60h), Gestão Ambiental e Sustentabilidade (60h), 

Relações Internacionais (60h), Empreendedorismo (60h), Bioética (60h), Negociação (60h), 

Tecnologia e Inovação (60h), Multimeios em Educação (60h), Logística de Programação (60h), 

Neuropedagogia (60h), Microbiologia dos Alimentos (60h), Geologia (45h), Multimeios 

aplicados ao ensino de física (60h), (UEMAnet, 2019). (Figura 1). 

 

 
2 https://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=58676 
3 Consultar site: https://www.uema.br/2019/05/plataforma-de-cursos-abertos-da-uema-alcanca-mais-de-230-mil- 
pessoas-em-52-paises/ 
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Figura 1 – Telas de acesso aos MOOCs UEMA/UEMAnet 

 
Fonte: UEMAnet/Setor Design Educacional (2019). (Site: www.cursosabertos.uema.br). 

 Figura 2 – Objetos de Aprendizagem MOOC UEMA/UEMAnet 

Fonte: UEMAnet/Setor Design Educacional (2019). 

 Da Figura 1, percebe-se as telas de acesso dos MOOCs UEMA, o cadastro e a 

localização de perfil, seguindo ao acesso aos diversos cursos com as informações necessárias 

para o estudo. Na Figura 2, são identificados elementos facilitadores de Aprendizagem adotados 

pelo professor que dispõe dos seguintes objetos: 

 
[...] Caderno: composto de fascículos desenvolvidos pelos professores conteudista, 

elaborados em linguagem dialógica e hipertextual. Vídeos: aulas gravadas e editadas 

pelo ****net, divididas em blocos temáticos. Slides: oriundos das apresentações 

desenvolvidas pelos professores para as videoaulas, webconferências ou para suas 

aulas presenciais. Podcast: conteúdos em áudio para facilitar os estudos de quem não 

tempo de ler ou possui conexão de Internet lenta para vídeos. Podem conter a leitura 

do caderno, a versão em áudio das videoaulas, ou áudios de palestras e 

webconferências ministradas pelos professores. Atividades: tarefas elaboradas pelo 

professor conteudista com base em cada unidade do Caderno de Estudos, bem como 

outros materiais disponibilizados. As atividades procuram trabalhar prioritariamente 

com situações reais simulados, demandando uma proposta de solução por parte do 

cursista. Não há prazo para resolução das Atividades. Da mesma forma, as tarefas não 

são obrigatórias, exceto se o participante desejar o certificado. Downloads: links para 

baixar qualquer material de estudo disponibilizado no curso. Complementos: 

materiais complementares disponibilizados pelo professor, composto de textos, 

artigos, trechos de vídeos, glossários etc. h) Café Virtual: espaço de interação livre 

entre colaboradores da universidade, professores e participantes do curso. Este fórum 

não possui temática específica, ficando os participantes à vontade para discutirem 
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qualquer assunto relacionado ao curso (conteúdos, dúvidas, elogios, críticas e 

sugestões) (UEMAnet, 2018, p.2). 

 
Nesse viés, os objetos de aprendizagem, como caderno / vídeo / podcast / atividades 

/ downloads / complementos / café virtual, privilegiam o estudante na autonomia do estudo, 

pois não há um professor ou tutor para dúvidas e acompanhamento permanente. Cabe ressaltar, 

que os conteúdos a serem estudados estão disponíveis em múltiplas mídias, por exemplo, o 

caderno e as videoaulas são divididos em unidades ou blocos numerados, pois não deve existir 

a obrigatoriedade de seguir uma ordem. A partir de então, o participante tem autonomia para 

conduzir seus estudos de forma não linear, conforme seus próprios interesses. O Fórum é um 

espaço de discussão e aprendizagem, onde todos participam interagindo ativamente para o 

aprofundamento dos conteúdos. No caso das Atividades, as questões propostas pelo professor 

do curso, com base nos objetos de aprendizagem. Já o Café Virtual é um ambiente informal de 

trocas diversas (UEMAnet, 2018). 

Importa, ainda explicitar que no processo de avaliação os cursos priorizam-se a auto 

avaliação, uma vez que oportuniza o esforço de aprendizagem autônoma. Ao mesmo tempo, a 

interação entre estudantes é valorizada. Não há atribuição de nota ou conceito ao desempenho 

do participante. A partir dos estudos desenvolvidos no ambiente, o cursista poderá desenvolver 

as atividades propostas para o curso. As atividades serão resolvidas em um fórum de perguntas 

e espostas criado especificamente para este fim. Após postar sua resposta, o estudante terá 

acesso a uma resposta elaborada pelo professor conteudista (UEMAnet, 2018). 

 
4 METODOLOGIA 

 
Trata-se de um levantamento bibliográfico realizado a partir da consulta em 

diferentes bases de dados, tais como: SciELO, Educ@, Google Acadêmico, entre outras bases 

de dados utilizando-se a combinação das palavras-chave: mooc e internacionalização na 

educação, sem limitação do período de publicação. Foram selecionados apenas quatro artigos 

que discutissem o significado do conceito do tema específico, MOOCs (MARTINS, T. B. et. 

al. (2017); HOLANDA, A. C.A., et. al. (2017); SANTOS, E. E. (2016); BOTTENTUIT 

JUNIOR. J. B (2015). O número reduzido de artigos se deu por força de aproximação com o 

enfoque da temática em questão. O resultado também demonstra que o tema é ainda pouco 

explorado no Brasil. 

Já, em um segundo momento, objetivando uma visualização mais concisa no 

trabalho de campo sobre a experiência na UEMA/UEMAnet, fez-se um mapeamento dos cursos 
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ofertados e funcionalidade destes no campo da operacionalização, conforme apresentado na 

terceira seção 3. 

 
 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 
Os estudos trouxeram reflexões importantes e necessárias ao texto. Um exemplo 

foram os artigos de autoria de: MARTINS, T. B. et. al. (2017); HOLANDA, A. C.A., et. al. 

(2017); SANTOS, E. E. (2016); BOTTENTUIT JUNIOR. J. B (2015), selecionados para 

análise e apresentados no Quadro 2, em ordem decrescente de ano de publicação. 

Quadro 2 – Artigos selecionados para a análise 
 

                 Autor (es)                              Título Ano       Palavras- chave 

 

MARTINS, T. B. et. al. 
 

Cursos abertos massivos no Brasil no 

contexto da internacionalização da 

Educação Superior 

 
 

2017 

 

Internacionalização da 

Educação/ Instituições 

de Ensino Superior. 

Cursos On-line Aberto 
e Massivo. 

HOLANDA, A. C. A., et. al.  

MOOCs e colaboração: definição, 

desafios, tendências e perspectivas 

2017  

Sem palavras-chave 

 

SANTOS, E. E. 
 

Desafios Pedagógicos na implantação 

de cursos MOOC: um relato de 

experiência na UFRB 

 

2016 
 

MOOC/Educação a 

distância/Pedagogia 

 
 

BOTTENTUIT JUNIOR. J. B. 

 

Cursos on-line e massivos (MOOCs): 

possibilidades de formação continuada 

a distância 

 

2015 
 

MOOCs/Educação a 

distância/Educação 

continuada 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na pesquisa realizada (2019). 

 

Martins, T. B. et al (2017) relataram as finalidades e objetivos dos MOOCs e as 

discussões a respeito da temática da internacionalização da educação superior. Ressaltaram, que 

o objetivo, entretanto, não é responder a todas aquelas indagações, mas se limitar a 

problematizar algumas situações e a tratar especificamente da expansão dos MOOCs no Brasil, 

problematizando as possíveis intencionalidades das instituições de ensino superior. Sinaliza que 

mesmo que os MOOCs tenham inicialmente surgido como um meio democrático de difusão do 

conhecimento de modo gratuito e massivo, sua proposta inicial se descaracteriza, em 

conformidade às regras e valores próprios do mercado internacional da educação. 

Holanda, A. C. A., et. al. (2017) discutiram o contexto atual dos MOOCs a partir 

de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), para compreender as caracterizações, 
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particularidades e desafios para proposta de implementação. Informam que para a colaboração 

no ambiente MOOC faz necessário integrar técnicas e ferramentas para proporcionar ambientes 

mais interativos que promovam o engajamento e motivação dos estudantes. 

Santos, E. E. et al. (2016), apresentam uma experiência de implantação dos cursos 

MOOC na UFRB/SEAD em 2015. Os autores constatam que não basta transpor para o ambiente 

virtual massivo as práticas que costumavam ter êxito em cursos regulares de EaD, é preciso 

repensar os cursos na lógica do aprendizado autônomo do participante, o que configura um 

desafio pedagógico à sua implementação. 

Bottentuit Junior, J. B. (2015) traz a discussão acerca dos cursos online abertos e 

massivos-moocs e suas possibilidades para a formação continuada na modalidade a distância. 

Apresenta ainda aspectos positivos (independência de tempo e espaço geográfico para a 

realização dos cursos/gratuidade na maioria dos cursos/inexistências de pré-requisito para 

realizar os cursos/material personalizado para a modalidade a distância/possibilidade de 

conhecer e partilhar experiências com pesquisadores e estudantes de todo o mudo) e negativos 

(Preconceito em relação a modalidade/Alguns cursos não oferecem certificação/Ausência de 

tutores em tempo real ou assíncronos na maioria dos cursos/Necessidade de computador e 

acesso à Internet para frequência nos cursos/Plataformas com problemas de acessibilidade ou 

com metodologias muito distintas/Muitos cursos ainda são disponibilizados em inglês) além de 

afirmar que os Moocs carecem de mais estudos e experimentações pelas instituições de ensino. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento dos textos mostrou eficaz ao proporcionar estudos teóricos distintos 

sobre os MOOCs. Tais estudos auxiliaram as pesquisadoras na formulação de ideias e na 

organização do pensamento na compreensão objetiva dos posicionamentos dos autores sobre a 

temática. 

Diante dessa constatação, o texto em pauta, recai também sobre a experiência 

exitosa dos MOOC na UEMA-UEMAnet. Acredita-se, que um MOOC não é simplesmente 

uma aula com traços do convencional, disponibilizada no formato on-line, nem a narração de 

um conteúdo com slides feita por especialista. Assim, na sua gênese um curso aberto nasce, a 

partir de um planejamento pedagógico com uma equipe multidisciplinar de designers engajada 

para pensar de híbrida o processo de ensino e aprendizagem. 
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RESUMO. O objetivo deste artigo foi identificar a percepção de estudantes quanto às suas atribuições 
profissionais, tanto egressos como ingressantes. A base teórica consistiu no perfil do egresso de acordo 
com diretrizes curriculares e de projeto do curso. A abordagem metodológica foi de natureza 
quantitativa, por levantamento. O universo se tratou de estudantes do quarto período e egressos de um 
curso superior de Administração Pública, modalidade a distância. A amostra foi de 54 participantes (21 
egressos e 33 estudantes), sendo não probabilística por acessibilidade. Como resultados, foram 
identificados fatores de perfil de egressos tanto na visão de estudantes como de egressos, permitindo um 
melhor enquadramento das linhas de formação no curso de Administração Pública que foi alvo da 
pesquisa. 

Palavras-chave: Perfil do Egresso. Atuação Profissional. Satisfação no Trabalho. Adequação ao 
curso. 
 

ABSTRACT.  Post-course professional profile: a comparative analysis between perceptions of 
egresses and beginners in a superior course of Public Administration bachelor’s degree. The 
objective of this paper has been to identify the perception of students about professional attributions, 
both who have already concluded the course and who entered. The theoretic basis consisted of profile 
egresses in according to curricular directions and course project. The methodologic approach was 
quantitative, by survey. The universe consisted of fourth period students and egresses in a superior 
course of Public Administration, distance modality. The sample has been of 54 participants (21 egresses 
and 33 students), being not-probabilistic by accessibility. As results, has been identified factors of 
egresses profile both students and egresses vision, allowing a better formation lines framework in the 
Public Administration course that was target of this research. 

Keywords: Egress Profile. Professional Performance. Work Satisfaction. Course Adequation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um contexto histórico de desenvolvimento econômico e necessidade de formar 
profissionais com habilidades técnicas, humanas e conceituais, a Administração Pública tem o 
seu exercício visando ao planejamento, organização, liderança e controle nos órgãos da 
administração pública direta e indireta, envolvendo também tanto organizações não 
governamentais como empresas privadas, e permitindo, desse modo, ampla área de atuação ao 
bacharel. 

O primeiro curso de Administração Pública no Brasil foi ofertado no Rio de Janeiro pela 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE/FGV), sendo reconhecido 
a partir do Decreto nº 1.108, de 30 de maio de 1962. A Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
regulamentou a profissão no país, definindo as atribuições do profissional de Administração. 

O bacharel em Administração Pública atua no planejamento, coordenação e avaliação 
de políticas, para atendimento às demandas sociais, realizando consultorias e podendo se 
especializar nas áreas de pessoas, marketing, finanças, operações, projetos, entre outras áreas 
de concentração. 

O curso de Bacharelado em Administração Pública (BAP) do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) foi concebido tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 
Curso de Graduação em Administração Pública, bacharelado, conforme Resolução nº 01, de 13 
de janeiro de 2014, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior  
(CNE/CES). A concepção do curso naturalmente não prescindiu das DCN mais gerais do Curso 
de Administração, bacharelado, nos termos da Resolução nº 04, de 13 de julho de 2005, do 
CNE/CSE. 

A atualização das diretrizes permitiu o atendimento de aspectos mais específicos 
inerentes à administração pública e perfil do egresso nessa área de formação, fortemente 
respaldada no próprio histórico dessa habilitação e em expressivos debates no tocante à 
aceitação de uma DCN específica para esta área. Essas DCN foram instituídas por meio do 
Parecer 266/2010 do CNE/CES, com recurso interposto conforme Parecer CNE/CP nº 7/2013, 
julgamento em favor da referida DCN em 01 de outubro de 2013 e homologação no DOU de 
19 de dezembro de 2013. 

Nessas bases, percebe-se o devido amparo legal, doutrinário, acadêmico e profissional 
da Resolução nº 01 de 13 de janeiro de 2014 do CNE/CES. Com essa fundamentação, o curso 
possibilita uma formação generalista para compreensão e análise de questões a partir de 
diversos ângulos, nas dimensões sociais, econômicas, políticas, entre outros níveis, com 
interdisciplinaridade e em busca da transdisciplinaridade. 

Simultaneamente a essa formação generalista, o bacharel também pode se especializar 
em determinada subárea, tanto na atuação de mercado como na realização de pesquisas 
científicas. Deixa-se claro, a partir das DCN, que essas linhas de formação específica, embora 
mais especializadas, não se constituem como habilitação, já que o curso garante a amplitude 
dessa formação. Entretanto, diante da abrangência dos conteúdos da Administração e seus 
diversos núcleos, é facultada ao administrador a concentração em sua linha de preferência, 
inclusive na pós-graduação. 

Na concepção do curso de Bacharelado em Administração Pública – BAP do IFPB, 
foram definidas Linhas de Formação Específica (LFE), com suas respectivas atividades 
acadêmicas articuladas ao ensino por meio de Seminários Temáticos nas áreas de concentração: 
Gestão de Pessoas; Finanças/Contabilidade; Marketing; e Operações. 
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A partir dessas áreas de concentração e conforme perfil do curso de BAP, são Linhas de 

Formação Específica: Desenvolvimento Estratégico Corporativo (Gestão de Pessoas); 
Auditoria/Controladoria no Setor Público (Finanças/Contabilidade); Valor da Prestação de 
Serviço Público (Marketing); e Gestão de Processos e Projetos no Setor Público (Operações). 

Conhecidas essas bases, o objetivo geral da pesquisa é identificar as situações 
profissionais pretendidas e pós-curso, comparando-as entre si e verificando as suas adequações 
ao perfil de egresso expresso no Plano Pedagógico do curso superior de Administração Pública 
do IFPB. 

Como objetivos específicos, busca-se primeiramente realizar levantamento teórico 
referente ao tema, para uma fundamentação científica do perfil do egresso; em seguida, definir 
o perfil socioeconômico tanto de estudantes que iniciaram como concluíram um curso superior 
de bacharelado; posteriormente, descrever o perfil de egresso do curso conforme Diretrizes 
Curriculares Nacionais e sua adequação às políticas de ensino, pesquisa e extensão do curso em 
análise; por fim, verificar como os diferenciais do curso são percebidos por ingressantes e 
vivenciados por egressos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A base teórica da pesquisa parte de uma abordagem geral de concepção do curso de 
Administração Pública e suas diretrizes curriculares, em uma base de planejamento e execução 
de políticas educacionais, começando pela própria educação a distância, a qual segundo Moura 
e Albuquerque (2018), possibilita uma democratização do ensino profissional, rompendo 
barreiras geográficas e permitindo a inserção no mercado de trabalho. 

Esses mesmos autores, em um estudo de abordagem quali-quantitativa realizado com 
egressos de cursos profissionalizantes do Instituto Federal do Piauí, na modalidade a distância, 
abordaram em seu levantamento aspectos fundamentais do acompanhamento de egressos, 
verificando a sua concepção no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e implantação 
nos processos de avaliação interna e prática profissional (op. cit, 2018). 

Como resultados essenciais do estudo de Moura e Albuquerque (2018), identificou-se a 
política de acompanhamento de egressos como fator de relevância entre os entrevistados. 
Entretanto, não foram percebidas pelos mesmos participantes uma efetiva implementação dessa 
política, se constituindo apenas como uma concepção dos planos institucionais, sem a aplicação 
de instrumentos efetivos de acompanhamento e consequente adaptação do perfil curricular. 

Nessa base de uma formação do perfil do egresso como política educacional concebida 
institucionalmente, revisada de acordo com a percepção de estudantes e dos próprios egressos, 
a seção a seguir trata de variáveis relevantes na formação desse perfil, tanto no curso de 
Administração Geral como Administração Pública. Em seguida, trata-se da sua aplicação no 
caso do instituto federal objeto de estudo quanto à sua fundamentação legal e científica. 

Nesta seção se busca a descrição de variáveis relevantes para a definição do perfil de 
egresso de cursos de Administração Pública de forma comparativa a cursos de Administração 
Geral, para que sejam esclarecidas diferenças essenciais e melhor definido o escopo no campo 
do que se constitui como foco do presente estudo, que é o perfil profissional do que se forma 
em Administração Pública. 

Godoy et al (2009) abordaram sobre o desenvolvimento de competências de formandos 
do curso de Administração (Geral), utilizando uma metodologia quantitativa de levantamento 
e Análise Fatorial Confirmatória das variáveis de competência consideradas. Os fatores 
resultantes dessa análise consistiram em Competências Básicas, Competências para Solução de 
Problemas, Competências Técnico-Profissionais e Competências Sociais. 
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No caso das competências básicas, as variáveis identificadas no estudo acima citado 

foram: capacidade de comunicação, de raciocínio lógico, análise e reflexão. Entre as outras 
categorias de competências, podem ser destacadas as de solução de problemas, que envolve 
capacidade de realizar melhoria de processos, e as sociais, que tem como uma de suas variáveis 
a “capacidade de considerar a responsabilidade social na tomada de decisão”. 

Em uma análise mais específica de um curso de Educação a Distância, mesma 
modalidade do curso analisado na presente pesquisa, embora sendo de Administração Geral, 
Pereira, Pacheco e Fiates (2013) avaliaram egressos em uma perspectiva de política pública, 
como é a da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

O estudo consistiu de uma abordagem quantitativa por meio de levantamento com 
egressos do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, na modalidade 
a distância, identificando um público predominantemente feminino, oriundo de escolas 
públicas, ingresso médio de 26 anos e conclusão média de 31 anos. 

Esses resultados permitiram uma caracterização do perfil socioeconômico dos egressos 
pesquisados no estudo de Pereira, Pacheco e Fiates (2013), além de identificarem a necessidade 
de melhoria de acesso a essa política pública de educação a distância, permitindo a formação 
de cidadãos de municípios do interior. 

Em um levantamento com dados secundários de cursos superiores de seis instituições 
brasileiras, Soares, Ohayon e Rosenberg (2011) fizeram uma análise bibliográfica e documental 
para traçar o perfil do profissional de Administração Pública, descrevendo correspondências e 
divergências em currículos de cursos de graduação e pós-graduação. 

Esses autores procederam a uma análise de conteúdo, categorizando os principais 
aspectos que norteiam os currículos avaliados. Destacou-se nessa análise a abordagem de 
conhecimento político, direito, ética, economia, administração de recursos, marketing, entre 
outros, apontando as convergências, especialmente no caso de Políticas Públicas/Ciência 
Política, e divergências, principalmente para a de administração de recursos, de relevância 
teórica, mas não efetivamente praticada nos currículos analisados. 

Lourenço, Magalhães e Ferreira (2014), ao abordarem sobre o perfil de formação em 
Administração Pública, desafios e especificidades da área, traçam o histórico do ensino dessa 
profissão no Brasil e diferenciam os conteúdos dos cursos de Administração Geral e os que 
estão no que se conhece como “Campo de Públicas”, envolvendo basicamente Administração 
Pública, Gestão Pública e Políticas Públicas. 

Nessa linha os autores enfatizam que os interesses entre os campos público e privado 
são essencialmente difusos, já que nas instituições privadas há interesse de lucro 
individualizado e nas entidades pública se busca o interesse comum. Assim, a política é aspecto 
essencial no campo das públicas e, portanto, o administrador público deve adquirir habilidades 
políticas em sua formação. 

Além disso, caracterizam-se como aspectos de formação os que estão relacionados 
desde a criatividade e inovação até o desenvolvimento da capacidade empreendedora, além de 
características expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Administração Pública, 
bacharelado (CNE/CES, 2014). Lourenço, Magalhães e Ferreira (2014) também enfatizam as 
divergências dos currículos no que se refere à “ética, administração de recursos, relações 
internacionais, inovação, estratégia, gestão de mudanças, entre outras” (op. cit., 2014, p. 182). 

É importante destacar no trabalho desses últimos autores citados a menção à capacidade 
empreendedora e de inovação, assuntos normalmente controversos na Administração Pública e 
que são essenciais na filosofia do curso em análise nesta pesquisa, que tem como pressuposto 
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o desenvolvimento de uma capacidade intraempreendedora que leve ao desenvolvimento 
organizacional e, por fim, a transformação da gestão pública a partir de resultados percebidos 
pela sociedade. 

Em um estudo mais recente da caracterização da matriz curricular do curso de 
Administração, Grasel et al (2019) realizaram um estudo de caso no curso de Graduação nessa 
área na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, destacando o papel de uma assessoria 
secretarial na formação da matriz, o que é importante do ponto de vista de apoio operacional ao 
funcionamento dos cursos, permitindo maior atenção aos aspectos pedagógicos. 

Grasel et al (2019) compararam as matrizes dos cursos conforme posição das 
instituições analisadas no Ranking Universitário Folha – RUF e no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – ENADE, identificando a importância de levar em consideração 
disciplinas nas matrizes de instituições de referência na formação da matriz curricular do curso 
em análise. 

Embora não encontradas diferenças significativas entre as matrizes comparadas, ficou 
evidenciada a relevância de uma assessoria para, entre outros fatores, fazer essa comparação. 
Um desses fatores, conforme sugerido pelos autores mencionados, é o envolvimento da 
percepção dos estudantes egressos, sendo nesse aspecto que a presente pesquisa complementa 
o artigo citado. 

Em uma abordagem de reformulação do ensino de Administração Pública no Brasil, 
Santos e Teixeira (2019) fazem uma análise do curso da Fundação Getúlio Vargas – FGV nessa 
área, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP. Dentre as principais 
variáveis de inovação e desafios metodológicos, constam a imersão nas práticas da 
administração pública tanto em âmbito federal como local. 

Outros fatores relevantes no estudo de Santos e Teixeira (2019), consistem de 
proximidade com a pesquisa, por meio de programas de bolsas, entre eles, de iniciação 
científica, internacionalização da graduação por meio de intercâmbios, e integração com o 
mercado de trabalho, que é o aspecto mais diretamente relacionado ao perfil de egresso foco do 
presente artigo.  

Na proposta de um redesenho do curso de Administração Pública, propuseram a 
formação de profissionais com habilidades de liderança e inovação no setor público, com uma 
abordagem multidisciplinar e contribuindo para o desenvolvimento do país, entre outras 
características que levam a um entendimento de capacidade empreendedora. 

É nesse princípio empreendedor, portanto, que se apresenta o curso de Administração 
Pública em foco neste estudo, abordado na seção a seguir após uma breve descrição da área no 
Brasil e sendo a nossa contribuição nesse relato teórico e nos posteriores resultados empíricos, 
a da formação de um perfil de egresso que contribua com a literatura científica para a concepção 
e reformulação dos planos de curso de Administração Pública na modalidade a distância. 

Conforme o Plano Pedagógico do Curso (PPC) de Administração Pública alvo dessa 
pesquisa, alcançado o objetivo de ampla formação para lidar com questões complexas de 
organizações das mais diversas naturezas, com análise ambiental interna e externa e atuação em 
conformidade com o ambiente e traços comportamentais de líderes e liderados, o perfil desejado 
do egresso é que este seja um profissional com competência técnica em sua área de escolha, 
trabalhando adequadamente em equipe com profissionais de linhas complementares, sabendo 
quem escolher para delegar tarefas e na situação adequada. 

A expectativa é que o profissional esteja capacitado para analisar e formular políticas 
públicas, em coerência com Art. 3º das DCN do curso de graduação em administração pública, 
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bacharelado, da Resolução nº 01, de 13 de janeiro de 2014, conforme aspectos institucionais, 
processuais e de execução dessas políticas, participando de suas fases de formulação, 
implementação e controle, de forma integrada tanto do ponto de vista das relações humanas 
como transdisciplinar. 

O perfil desejado do egresso é que este seja um agente de transformação da 
gestão pública, com capacidade intraempreendedora que leve ao 
desenvolvimento estratégico individual e corporativo, tendo como resultado a 
satisfação daquele que é alvo das políticas públicas formuladas e analisadas 
pelo profissional da administração pública. Espera-se o desenvolvimento de 
habilidades técnicas, humanas e conceituais na formulação, implementação e 
controle de políticas públicas e de serviços públicos, com visão de processos, 
capacidade para desenvolver novos projetos e transformando dados brutos em 
informações relevantes para a sociedade no domínio de ferramentas de 
auditoria e controladoria no setor público e em suas relações com outros 
setores (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – PORTAL DO 
ESTUDANTE). 

Conhecida essa filosofia do curso, como esses aspectos de perfil de egresso são 
percebidos pelos formados e estudantes? É a contribuição pretendida por meio da presente 
pesquisa, cujos aspectos metodológicos são tratados a seguir. 

3. METODOLOGIA 
Seguindo a classificação de Hair Jr. et al (2005) quanto ao delineamento da pesquisa, o 

presente trabalho consiste de um estudo descritivo, pelo fator de mensurar as características de 
um fenômeno a respeito do qual já se tem base teórica, embora ainda existam muitas lacunas 
que precisam ser preenchidas. Nesse caso, buscam-se variáveis relevantes para a definição do 
perfil do(a) egresso(a). 

O universo é composto pelos estudantes ingressantes e egressos do curso de 
Bacharelado em Administração Pública, nos municípios paraibanos de Alagoa Grande, 
Araruna, Lucena e Mari, os quais se constituem como polos de educação a distância, além da 
comunidade de João Pessoa, sede do curso. 

A amostra do curso se classifica como não probabilística por acessibilidade, entres os 
que voluntariamente respondam à pesquisa, totalizando 54 pesquisados: 21 egressos efetivos e 
33 estudantes que cursavam o 4º Período quando responderam o questionário de pesquisa. 

O instrumento de coleta dos dados consistiu basicamente de questionário composto por 
perguntas relacionadas inicialmente ao perfil socioeconômico e, posteriormente, aos atributos 
de formação e atuação no mercado de trabalho, conforme percepção de iniciantes e formados. 

Vale ressaltar que as dimensões foram definidas conforme Plano Pedagógico do Curso 
– PPC que, por sua vez, traduz atributos mais gerais definidos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais – DCN do curso. 

Em seguida, foram calculados indicadores de classificação dos alunos em uma das 
linhas de formação específica do curso e a posterior comparação com sua categoria profissional. 
Essas variáveis foram então submetidas a um processo de análise fatorial exploratória, em uma 
versão de Análise de Componentes Principais (ACP), sendo escolhido o método varimax para 
rotação dos fatores. Como teste de adequação das variáveis à análise, é proposto o Measure of 
Sampling Adequacy (MSA) de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que precisa apresentar valor 
superior a 0,5 (BEZERRA, 2009) para validação. 

387



 
Estimados os indicadores por meio da ACP, os fatores foram definidos para cada 

categoria de participantes (estudantes e egressos) e também gerais. Os componentes foram 
posteriormente relacionados aos perfis dos alunos, sendo realizados testes de correlação 
(Spearman) e de comparação de médias com grupos independentes. Como se tratou de testes 
não paramétricos com amostras relacionadas, foi aplicado o teste (U) de Mann-Whitney. 

4. ANÁLISE e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

Esta seção de análise está dividida em duas etapas, sendo a primeira descritiva e a 
segunda inferencial. Na primeira parte serão descritos os perfis dos estudantes conforme suas 
condições de egressos ou ingressantes, com a posterior representação tabular e gráfica das suas 
percepções profissionais nas dimensões do Plano Pedagógico de Curso. 

Na análise inferencial, serão apresentados os resultados dos testes estatísticos de 
comparação de médias, para evidenciação das impressões descritivas, testes de correlações e 
fatores de atuação profissional de egressos conforme Análise de Componentes Principais. 

4.1. Análise Descritiva 
Os primeiros resultados correspondem à definição do perfil socioeconômico (Tabela 1), 

sendo predominantes mulheres (55,6%) quanto ao gênero. Em relação ao estado civil, houve 
equilíbrio entre solteiros e casados, com aproximadamente 50% para cada um. As rendas 
predominantes foram as mais baixas tanto na individual (até 1 salário mínimo) como familiar 
(até 5 salários mínimos). Mais da metade reside em imóvel próprio, tendo mais de 85% 
concluído o ensino médio em escola pública e sendo a faixa etária predominantes a de 30 a 39 
anos. 

 
Tabela 1 – Perfil Socioeconômico 

Categoria Variável Frequência Percentual 
(%) 

Sexo Feminino 30 55,6 
Masculino 24 44,4 

Estado Civil Solteiro(a) 27 50 
Casado(a) 26 48,1 

Renda Individual Até 1 Salário Mínimo 19 35,2 
Não tenho renda 14 25,9 

Renda Familiar Mais de 1 a 5 Salários 27 50 
Até 1 Salário Mínimo 20 37 

Residência Própria 31 57,4 
Alugada 11 20,4 

Ensino Médio Todo em escola pública 46 85,2 

Faixa Etária De 30 a 39 anos 22 40,7 
Até 29 anos 19 35,2 

Fonte: Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
 

Tabela 2 – Estudante ou Egresso 
 Frequência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

 
Estudante 33 61,1 61,1 61,1 
Egresso 21 38,9 38,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

Fonte: SPSS 20. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
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A Tabela 2 denota que, dos cinquenta e quatro alunos entrevistados, trinta e três (33), o 

equivalente a 61,1%, são estudantes efetivamente matriculados no curso de Administração 
Pública; outras vinte e uma (21) pessoas, ou seja, 38,9% dos entrevistados são os alunos que já 
concluíram o curso. Permite-se, portanto, a comparação entre as percepções quanto aos seus 
perfis após a formação, apesar da predominância dos estudantes. 

Quanto à atividade profissional exercida, foram comparados os estudantes e egressos. 
Entre os estudantes, a maioria não está empregada, o que é natural. Nesse caso o que se pretende 
inferir é a sua perspectiva quanto ao futuro enquadramento profissional. Ainda assim, parte 
significativa está empregada no setor público e, portanto, na área de estudo, tanto egressos como 
ingressantes (Gráfico 1). Em complemento, 66,7% afirmaram exercer atividade na área de 
formação (efetiva ou potencial). 

 
Figura 1 – Comparação entre Estudantes e Egressos quanto à Atividade Profissional 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 

 
Os que não exercem atividade profissional na área de formação, ao relatarem os 

motivos, foram destacados: “melhor oportunidade em outra área” e “diminuição de oferta de 
concurso público”. Percebe-se destarte que associam a empregabilidade na área à oferta de 
concurso, não sendo levado em consideração a atuação por meio de cargos comissionados ou 
em organizações privadas ou do terceiro setor que mantenham relações com o serviço público. 
 
Tabela 3 – Motivo de a Atividade não ser na Área de Formação 
 Frequência Percentual Percentual 

Válido Acumulado 

Dados 
Válidos 

A diminuição de oferta de 
concurso público 4 7,4 22,2 22,2 

Mercado de trabalho saturado 
(crise econômica no país) 2 3,7 11,1 33,3 

Melhor oportunidade em outra 
área no momento 5 9,3 27,8 61,1 

Motivos particulares 3 5,6 16,7 77,8 
Ainda não trabalho porque não 
tive oportunidade 4 7,4 22,2 100,0 

Total 18 33,3 100,0  
Dados 
Perdidos Não trabalham 36 66,7   

Total 54 100,0   
Fonte: SPSS 20. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
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Na relação com as áreas de formação específica do curso (Figura 2), os egressos se 

distribuíram entre Pessoas, Operações e Finanças, totalizando 12 pessoas envolvidas nessas três 
linhas, em detrimento das 9 que não perceberam convergência com nenhuma delas. Entre os 
estudantes, já se percebe uma maior convergência e que pode se explicar pelo fato de eles já 
terem uma orientação sobre a filosofia do curso desde o início. De fato, o PPC do curso alvo da 
pesquisa foi definido já na metade da formação da turma cujos egressos foram pesquisados. 

 
Figura 2 – Comparação entre Estudantes e Egressos quanto à Linha de Formação 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
 

Para uma caracterização mais específica das linhas de formação, foram utilizadas 
expressões que permitissem o enquadramento com base nos eixos do curso já mencionados, 
confirmando-os, ou levando a fatores alternativos de perfis de egressos (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Variáveis das Linhas de Formação (Geral) 

Epressões Média Mediana Moda Devio-
Padrão Mínimo Máximo 

Estou disposto a mudar PROCESSOS para a melhoria do serviço público em minha área. 5,74 6 7 1,568 2 7 

Tenho habilidades de relacionamento e de comunicação 5,64 6 7 1,678 1 7 

Sinto o desejo de contribuir para o desenvolvimento da organização em que trabalho. 5,56 6 7 1,774 1 7 

Considero-me uma pessoa criativa 5,49 6 7 1,833 1 7 

Sinto-me SOCIALMENTE engajado em meu trabalho. 5,23 6 7 1,898 1 7 
Ajudo a explorar a última inovação tecnológica e adequar aos processos organizacionais 
em meu trabalho. 5,21 6 7 2,067 1 7 

Estou disposto(a) a assumir riscos em meu trabalho para mudar o que for necessário. 5,15 6 7 2,072 1 7 
Oriento clientes/consumidores/cidadãos a questionar nossos produtos/serviços 
objetivando a melhoria destes. 5,05 6 7 2,038 1 7 

Busco tomar a iniciativa na realização de um projeto / atividade 5,03 6 6 2,058 1 7 

Tenho perspectivas de desenvolvimento profissional em minha área. 4,97 6 7 2,032 1 7 
O produto/serviço ofertado pela minha organização é bem avaliado pelo seu público-
alvo. 4,97 5 6 1,885 1 7 
Identifico necessidades de consumidores insatisfeitos e construo processos e projetos 
com base nelas. 4,97 5 7 1,857 1 7 
Por meio de processos e projetos inovadores, influencio mudanças econômicas com 
impactos sociais positivos. 4,82 5 7 2,024 1 7 
Quando a organização é conservadora, busco estabelecer novos processos e/ou modelos 
de negócios. 4,79 5 7 2,015 1 7 

Sou orientado a cumprir metas 4,72 5 7 2,089 1 7 

Considero o CLIMA ORGANIZACIONAL agradável em meu trabalho. 4,69 5 5 2,054 1 7 

Encontro o modelo de negócios correto para lançar um produto/serviço inovador. 4,54 5 5 2,037 1 7 

Tenho autoridade formalizada no meu trabalho 4,28 5 7 2,235 1 7 

Sou líder de uma equipe 4,15 4 6 2,109 1 7 
Minhas decisões no trabalho são fundamentadas em pesquisas com os consumidores dos 
produtos/serviços. 3,95 4 2 2,2 1 7 
Na organização em que trabalho o desempenho é avaliado por meio de indicadores 
financeiros. 3,69 3 1 2,261 1 7 

Fonte: SPSS 20. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
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Conforme Tabela 4, a expressão que mais se destacou no público geral foi a disposição 

para mudar processos para a melhoria do serviço público na área, seguida de habilidades de 
relacionamento e comunicação. 
 

4.2. Análise Inferencial 
Foi aplicado o método de Análise Fatorial (AF) às variáveis que definem o perfil de 

egresso tanto na percepção de egressos como de estudantes. Atendidos os pressupostos da AF, 
com teste de KMO de 0,832 (acima de 0,5) e fixado o número de 4 fatores, as variações foram 
explicadas em 81,37% segundo resultado do SPSS (Total Variance Explained). Os fatores 
formados estão representados na Tabela 5, em parte confirmando o que se propõe no PPC de 
Administração Pública da instituição alvo da pesquisa.  
 
Tabela 5 – Fatores de Perfil de Egresso para Estudantes e Egressos 

Variáveis GPP com 
Intraempreendedorismo 

Desenvolvimento 
Pessoal/Organizacional 
com Alcance do Público 

Metas de 
Desempenho por 

Indicadores 
Financeiros e 

Pesquisas 

Criatividade e 
Desenvolvimento 

Interpessoal 

Estou disposto a mudar PROCESSOS para a 
melhoria do serviço público em minha área. 0,762   0,411 

Sinto-me SOCIALMENTE engajado em meu 
trabalho. 0,757    

Considero o CLIMA ORGANIZACIONAL 
agradável em meu trabalho. 0,717 0,449   

Tenho perspectivas de desenvolvimento profissional 
em minha área. 

 0,751  0,481 

Sinto o desejo de contribuir para o desenvolvimento 
da organização em que trabalho. 0,849    

O produto/serviço ofertado pela minha organização é 
bem avaliado pelo seu público-alvo. 0,421 0,653  0,425 

Estou disposto(a) a assumir riscos em meu trabalho 
para mudar o que for necessário. 0,782    

Quando a organização é conservadora, busco 
estabelecer novos processos e/ou modelos de 
negócios. 

0,513 0,6   

Ajudo a explorar a última inovação tecnológica e 
adequar aos processos organizacionais em meu 
trabalho. 

0,814    

Identifico necessidades de consumidores insatisfeitos 
e construo processos e projetos com base nelas. 0,808    

Oriento clientes/consumidores/cidadãos a questionar 
nossos produtos/serviços objetivando a melhoria 
destes. 

0,566 0,548   

Encontro o modelo de negócios correto para lançar 
um produto/serviço inovador. 0,554 0,697   

Por meio de processos e projetos inovadores, 
influencio mudanças econômicas com impactos 
sociais positivos. 

0,571 0,558   

Tenho autoridade formalizada no meu trabalho  0,718   

Busco tomar a iniciativa na realização de um projeto / 
atividade 0,778  0,487  

Tenho habilidades de relacionamento e de 
comunicação 0,505   0,726 

Considero-me uma pessoa criativa    0,76 

Sou líder de uma equipe  0,715   

Sou orientado a cumprir metas   0,556  

Na organização em que trabalho o desempenho é 
avaliado por meio de indicadores financeiros. 

  0,875  

Minhas decisões no trabalho são fundamentadas em 
pesquisas com os consumidores dos 
produtos/serviços. 

 0,538 0,578  

Fonte: SPSS 20. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
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Conforme resultados da Tabela 5, o primeiro fator consistiu da Gestão de Processos e 

Projetos com Intraempreendedorismo. Trata-se da GPP já trabalhada como linha de formação 
específica, acrescentada de aspectos intraempreendedores. Diferente das perspectivas 
individuais, resultou o terceiro fator: “Metas de Desempenho por Indicadores Financeiros e 
Pesquisas”, permitindo explicar de uma forma mais clara como se pretende atender às 
expectativas do público e mensurar o desempenho organizacional. 

Estabelecidos esses fatores gerais, eles foram correlacionados com os públicos de 
estudantes e egressos (Figura 3), para verificar a convergência de cada um. Os estudantes 
tiveram maior identificação com as linhas: “GPP com Intraempreendedorismo” e “Criatividade 
e Desenvolvimento Interpessoal”. Fatores pessoais e motivacionais, portanto, determinam a 
percepção de quem está em formação, permitindo moldar melhor quanto ao que se deseja de 
acordo com a filosofia do curso. 

Entre aqueles que já concluíram, predominou o “Desenvolvimento Pessoal e 
Organizacional com Alcance do Público”. Em termos relativos, “Metas de Desempenho por 
Indicadores Financeiros e Pesquisas” foi mais forte entre egressos do que estudantes. Fatores 
de desempenho organizacional são, portanto, determinantes da percepção de efetivos egressos, 
e esse desempenho consiste do uso de indicadores financeiros e da realização de pesquisas que 
permitam conhecer a visão dos consumidores. 

 
Figura 3 – Fatores de Perfil do Egresso na Percepção de Estudantes e Egressos 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 

 

Ao cruzar esses fatores com o perfil socioeconômico, identificou-se diferença 
significativa de médias em relação ao gênero (Figura 4), com teste de Mann-Whitney de 105. 
No caso, as mulheres são mais cordatas com o fator GPP com Intraempreendedorismo. 
(Intra)Empreender no setor público e lidar com a análise de processos e projetos foi uma 
característica mais feminina do que masculina entre os envolvidos na pesquisa. 
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Figura 4 – Fator “GPP com Intraempreendedorismo” e Sexo dos Entrevistados 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 

 
Nas correlações entre os mesmos fatores e a idade, foi significativa e negativa a 

correlação entre o fator “Criatividade e Desenvolvimento Interpessoal” e a idade, sendo o fator 
de correlação de Spearman de -0,435 e significância de 0,006. A Figura 5 representa melhor 
essa tendência: quanto maior a faixa etária, menor foi a percepção de criatividade que leva ao 
desenvolvimento pessoal e organizacional. 

 
 

Figura 5 – Fator “Criatividade e Desenvolvimento Interpessoal” e Idade dos Entrevistados 

 
 

Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
 
Quando se compara quem afirmou exercer atividade na área ou não com os fatores de 

perfil do egresso, houve correlação (de Spearman) significativa apenas com o fator “GPP com 
Intraempreendedorismo”, sendo o coeficiente de correlação de 0,338 e significância de 0,035. 
Realizado o teste U de Mann-Whitney de comparação de médias, seu valor foi de 257 e p-value 
de 0,0374. Portanto, quem exerce atividade na área de formação se identificou mais fortemente 
com Gestão de Processos e Projetos e iniciativas (intra)empreendedoras. 
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Figura 6 – Fator de Perfil do Egresso e Atividade Exercida na Área 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
 

Por fim, se estabeleceu o cruzamento com as áreas de concentração propriamente ditas. 
A que mais aglutinou os fatores identificados foi a de Operações (Gestão de Processos e 
Projetos). Ainda que não percebendo de início a convergência com quaisquer das linhas de 
formação, se identificaram com “Criatividade e Desenvolvimento Interpessoal” e “Metas de 
Desempenho por Indicadores Financeiros e Pesquisas”. 
 

Figura 7 – Cruzamento entre Fatores e Áreas de Concentração 

 
Fonte: SPSS 20 e MS Excel 2013. Elaboração própria com Dados da Pesquisa de Campo 
 

No caso deste último fator, ele revelou uma identificação de quem não percebia 
convergência ou de quem pensava ter associação com Finanças, mas não estava claro quanto às 
dimensões dessa área. Ela se expressa, portanto, nas operações que exigem orientação para 
processos e projetos, esta revelada como a linha central de formação em Administração Pública 
no curso e instituição estudados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compondo a linha de pesquisa de Percepção de Valor do Serviço Público do 
Observatório de Perspectivas em Administração Pública do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, 
este artigo foi resultado de uma pesquisa realizada com o objetivo de definir o perfil de egressos 
do curso superior de Administração Pública do IFPB tanto na percepção de quem efetivamente 
concluiu o curso como de estudantes do 4º Período. 

Para uma fundamentação desse perfil foram analisados estudos realizados entre outras 
instituições, assim como bases legais no Brasil, especialmente as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de Administração Pública, bacharelado. Buscou-se, dessa forma, uma base 
histórica e legal para a determinação desse perfil, além de se conhecer quais variáveis foram 
consideradas por outras instituições de ensino superior. 

A pesquisa foi delineada como descritiva quanto aos seus fins e quantitativa quanto à 
sua abordagem metodológica, consistindo em um levantamento com 21 egressos e 33 
estudantes do curso em análise, constituindo-se como uma amostra não probabilística por 
acessibilidade, nos polos de Alagoa Grande, Araruna, Lucena e Mari. 

Como resultado inicial, foi definido o perfil socioeconômico dos participantes da 
pesquisa, composto predominantemente por mulheres, pessoas casadas, com renda familiar de 
até 5 salários mínimos, residência própria, oriundos de escolas públicas e na faixa etária dos 30 
aos 39 anos. 

Após caracterização do perfil socioeconômico e acadêmico, foram definidos perfis de 
egressos conforme percepções de estudantes, egressos e gerais. Os resultados convergiram para 
os perfis estabelecidos no Plano Pedagógico do Curso em análise, permitindo um melhor 
entendimento do que se vivencia ou espera de estudantes de Administração Pública, 
predominantemente identificados com a mudança de processos para a melhoria do serviço 
público em suas áreas de atuação. 

Nessa base, ficaram definidas as categorias de “Gestão de Processos e Projetos com 
Intraempreendedorismo”, “Desenvolvimento Pessoal/Organizacional com Alcance do 
Público”, “Metas de Desempenho por Indicadores Financeiros e Pesquisas” e “Criatividade e 
Desenvolvimento Interpessoal”. Mulheres se mostraram mais intraempreendedoras na Gestão 
de Processos e Projetos, ao passo que a criatividade e desenvolvimento interpessoal foi 
inversamente proporcional à idade. 

Entre as linhas de formação, a mais transversal foi a linha de Operações (Gestão de 
Processos e Projetos), para a qual convergiram os fatores mais relevantes de perfil de egresso 
na visão dos pesquisados. 
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RESUMO. O presente relato de experiência apresenta ações realizadas para o desenvolvimento de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) gamificado para formação continuada de tutores no contexto 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A formação continuada de tutores busca garantir a qualidade 

dos cursos a distância, possibilitando utilizar a tecnologia como agente agregador de conhecimento e 

valorização dos saberes.  São descritos os processos de criação do AVA, bem como nossos desafios e 

resultados. Os objetivos norteadores desta experiência pedagógica foram: buscar novos formatos de 

ambientes motivadores da aprendizagem e colocar os tutores em contato com novas possibilidades de 

desenvolvimento de atividades com base na gamificação. 

Palavras-chave: Gamificação. Formação continuada. Autonomia. 

 

ABSTRACT.  Continuing tutor training: a gamification experience in ead, many looks, some ways. 

This experience report presents actions taken for the development of a gamified virtual learning 

environment (VLE) for the continued training of tutors in the context of the Open University of Brazil 

(UAB). The continuing training of tutors seeks to ensure the quality of distance learning courses, 

enabling the use of technology as an aggregating agent of knowledge and valorization of knowledge. 

The processes of creation of the VLE are described, as well as our challenges and results. The guiding 

objectives of this pedagogical experience were: to search for new formats of learning motivating 

environments and to put tutors in contact with new possibilities for the development of activities based 

on gamification. 

Keywords: Gamification, Continuing education, Autonomy. 
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1. INTRODUÇÃO  

Sabemos que, atualmente, a inovação dos recursos tecnológicos acontece de forma 

acelerada; por isso, há uma necessidade de atualização constante. Tendo em vista a necessidade 

de incorporação das novas tecnologias nos processos de aprendizagem e buscando a 

participação ativa do aluno de EaD em seu processo e aprendizagem, criamos um AVA 

gamificado para formação continuada de tutores.  

O primeiro grande desafio foi propiciar encontros presencias para formação dos tutores em 

atividade nos cursos em desenvolvimento, considerando a carga horária de trabalho destes 

profissionais em outras instituições e a falta de “tempo” para a participação em oficinas 

presencias. Consideramos a possibilidade dos cursistas (tutores) experienciarem um AVA 

diferente dos ambientes comumente utilizados em disciplinas on-line; de modo a oportunizar a 

vivência de um ambiente “gamificado”, ainda que de forma bem “primitiva”.  

Outro ponto importante, neste projeto, foi fazer uso de recursos que possibilitassem o 

compartilhamento das experiências individuais, como forma de aprendizagem para todos e 

ainda valorizar os diversos saberes, fazendo uso das características da gamificação para criação 

de um AVA diferente, onde o “caminhar” depende do indivíduo, o progresso individual pode 

ser acompanhado e chegar ao final do “curso”, a certificação é o prêmio máximo. A escolha da 

plataforma Moddle possibilitou alcançar um maior número de participantes, já que o curso de 

“Atualização de tutores” foi oferecido a distância, onde o cursista é inteiramente responsável 

pelo seu aprendizado e fica livre para escolher como e quando realizar as atividades.  

 

2. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE UM AVA GAMIFICADO 

O trabalho institucional vem em busca de ofertar à comunidade acadêmica perspectivas 

inovadoras em ensino e aprendizagem, através do acesso e uso das tecnologias disponíveis, 

buscando incorporar sistematicamente novas práticas de docentes e discentes que contribuam 

para a excelência da Educação Superior. 

Para Sancho (2006, p.22), um dos principais obstáculos para a escola e professores é 

justamente saber explorar o potencial deste conjunto de tecnologias o que “significa reconhecer 

e adotar visões educativas que permitam repensar o papel dos alunos, o conhecimento, a 

avaliação e a comunidade educativa na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem”. 

Com este cenário, surge a demanda para o aprimoramento no uso do Moodle como 

plataforma de aprendizagem, a equipe pedagógica, vem buscando implementar novas 

estratégias de aprendizagem. Atualmente, há uma a diversidade de recursos disponíveis para 

incrementar o uso das plataformas virtuais, trabalhar com novos materiais, linguagens, 

conceitos e dinâmicas o que pressupõe novos olhares no que tange as percepções de 

presencialidade, participação, interação, autonomia, ou seja, um espaço virtual visto com outras 

possibilidades de aprendizagem, onde os trabalhos individuais e coletivos fundem-se para a 

aquisição de novos conhecimentos. 
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Vivemos momentos de avanços tecnológicos, que permitem o uso de diversos recursos 

nas plataformas virtuais e proporcionam maior interatividade e autonomia para a gestão das 

atividades de um curso on-line, como por exemplo, a gamificação, que vem se tornando uma 

tendência em plataformas virtuais de aprendizagem.Com este cenário, surge a demanda para o 

aprimoramento no uso do Moodle enquanto plataforma de aprendizagem.  

2.1 Como entender a gamificação 

A aplicação da gamificação em um ambiente virtual, “se bem planejada e estruturada, 

tem o potencial de aumentar a motivação, a persistência e o desenvolvimento da aprendizagem 

dos estudantes” (OTA, 2018, p.17).  

Para Montanaro (2018, p.5), 

Estabelecer estratégias de gamificação nos processos de ensino e aprendizagem, por 

exemplo, é uma possibilidade de articulação transversal de conteúdos que tem 

ganhado notoriedade e que pode ser desenvolvida em suas qualidades mais 

intrigantes, sobretudo quando se considera o propósito de um engajamento ativo do 

estudante no contexto da sala de aula, dos conteúdos programáticos e dos objetivos 

curriculares. 

Desta forma, a gamificação pode ser entendida como o uso de teorias e de mecânicas de 

jogos que busca envolver seus usuários na resolução de problemas, sem, no entanto, estar 

presente o principal objetivo de um game: “ganhar”. Busca-se envolver o participante, 

apresentando atividades envolventes e despertando para o processo de autonomia, aspecto 

importante em um ambiente gamificado. 

Para Silva (2013, p.31), o uso de técnicas de gamificação na educação é considerado 

“oportuno e eficaz” visto que os avanços tecnológicos estão inseridos no nosso cotidiano, assim 

como os jogos vem ocupando um considerável espaço no que diz respeito a entretenimento e 

aprendizagem.  

Uma questão fundamental ao escolher trabalhar com a gamificação de um AVA é o 

respeito ao estado de flow.  É preciso pensar e criar, atividades que busquem considerar um 

equilíbrio entre o nível de dificuldade que permita uma aprendizagem de maneira estimulante, 

trazendo desafios, mas também recompensando o progresso do aluno. (Montanaro, 2018, p.5) 

O autor destaca que:  

Se for fácil demais, se torna desinteressante e enfadonho. Se for difícil demais, se 

torna frustrante. Se a recompensa não valorizar o esforço, é desmotivador e se 

valorizar demais, perde o sentido. Os autores que tratam de game design vão chamar 

essa função de "easy to learn, hard to master". É um equilíbrio difícil de alcançar e 

depende, sobretudo, do conhecimento do seu público-alvo. 

Com base nesse entendimento, a equipe pedagógica percebeu a necessidade de 

desenvolver um ambiente virtual que possibilitasse aplicar alguns aspectos da mecânica de 

jogos na plataforma Moodle, objetivando contribuir para formação e engajamento dos cursistas, 

fazendo uso de recursos e técnicas para tornar o ambiente atraente e eficaz em sua proposta, 

com a finalidade de mostrar aos cursistas diferentes possibilidades de apresentação e 
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organização do conteúdo e como é possível a interação entre os participantes neste ambiente 

“gamificado”, sem tutoria. 

 

2.2 A nova organização do ambiente virtual 

A partir da necessidade de ofertar uma oficina sobre atualização da plataforma Moodle, 

nasceu a ideia de capacitar o grupo de tutores atuantes nos cursos em desenvolvimento na 

instituição, para conhecer a nova versão e a possibilidade de outro formato de organização do 

ambiente virtual, baseada nos princípios da gamificação.  

O curso foi desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sem tutoria, 

utilizando a plataforma Moodle, versão 3.3, tanto para apresentação dos conteúdos quanto para 

a realização das atividades avaliativas. A instalação de plug-ins externos do conteúdo da 

plataforma Moodle possibilitou a criação de uma sala de aula que uniu individualidade, 

compartilhamento, interação e autonomia.  

Com intuito de estimular e dinamizar a aprendizagem no AVA, a plataforma foi 

configurada segundo o processo de gamificação, onde o cursista teve que cumprir metas, vencer 

desafios e, ao desenvolver as atividades propostas, para acumular pontos (emblemas) em todas 

as etapas do curso. Na plataforma gamificada, o acesso a qualquer material do curso era 

contabilizado para agregar "pontos", por isso a importância de acessar os materiais 

disponibilizados nos módulos.  

O curso de formação continuada de tutores constituiu-se num espaço privilegiado para 

a integração de experiências de tutoria à luz de temas fundamentais à prática docente online. O 

objetivo era trazer à tona reflexões que destacassem a importância das práticas de mediação 

online, feedback, uso de tecnologias na educação, bem como apresentar tutoriais que 

demonstrassem as novas ferramentas dispostas na versão atual da plataforma MOODLE 3.3. 

Desta forma, o curso teve como objetivos principais: 

a) Favorecer a compreensão das habilidades e características que o professor-tutor de 

educação a distância precisa desenvolver ou aprimorar na sua prática pedagógica, de 

forma mais significativa nessa modalidade de ensino; 

b) Refletir sobre os processos de mediação e de feedback, como elementos fundamentais 

do processo de ensino e aprendizagem no ensino a distância; 

c) Apresentar o potencial das ferramentas de comunicação e interação da nova plataforma 

MOODLE 3.3 e discutir sobre a utilização no âmbito da formação online; 

d) Suscitar reflexões sobre as características da dinâmica e das possibilidades da educação 

a distância para a aprendizagem. 

Os conteúdos foram organizados em módulos, subdivididos em temas que foram 

disponibilizados seguindo um Cronograma, sem haver prazo para finalização das atividades. 

No entanto, havia um prazo final para finalização de todos os módulos para que o aluno pudesse 

receber o Certificado da conclusão do curso. 

Para tanto, organizamos 3 módulos de estudos, conforme disposto abaixo: 

a) Módulo I: Mediação online 
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Neste módulo de estudos, apresentamos a importância do processo de mediação no 

âmbito da Educação a Distância como elemento essencial da prática do professor-tutor. A partir 

do foco na mediação pedagógica, ampliamos as ações desta prática docente apresentando as 

possibilidades de metodologia ativas, trazendo à tona a discussão sobre a mediação partilhada. 

b) Módulo II: A importância do feedback 

Para este módulo apresentamos a importância do feedback no processo de ensino e 

aprendizagem em EaD, refletindo sobre o potencial desta prática docente na a aprendizagem do 

aluno, bem como para a mediação do professor-tutor na busca pelo alcance dos objetivos do 

planejamento de ensino. 

c) Módulo III: Tutoriais do MOODLE 3.3 – atividades e recursos 

No módulo III, tratamos da nova versão do Moodle, de forma a possibilitar o 

conhecimento das novas ferramentas e de suas possibilidades pedagógicas. Todo o material 

será disponibilizo em vídeos tutoriais. 

Todas as atividades foram propostas através do recurso questionário, que permitia 

pontuação e feedbacks automáticos. Todo caminhar do cursista gerava uma pontuação, a partir 

do momento que ele abria um arquivo para leitura.  Na sequência era apresentada uma questão 

a ser resolvida, isso possibilitava agregar uma pontuação. Desta forma, caso o cursista não 

abrisse as matérias de leitura não receberia os pontos de visualização, podendo fazer a atividade 

final do módulo, mas certamente não teria, no somatório final, média para gerar o certificado. 

Aos cursistas foi apresentada uma orientação na abertura do ambiente – as Regras do 

Jogo”. Como em um jogo, o aluno recebia um emblema para cada atividade concluída e cada 

nível havia uma variação no valor dos emblemas. 

Como em um jogo, o aluno recebia um emblema para cada atividade concluída e cada 

nível havia uma variação no valor dos emblemas, com a seguinte composição: moeda de bronze, 

prata e ouro; medalha de bronze, prata e ouro; troféu (para conquistas especiais) e chave para 

abrir um módulo. Os emblemas possuíam um determinado valor de acordo com a atividade a 

ser realizada; o desempenho podia ser acompanhado pelo aluno através do bloco “Últimos 

emblemas”, que mostrava sempre os dois últimos conquistados.  

Para conquistar pontos todas as atividades do módulo precisam ser finalizadas, mas só 

poderá avançar se concluir a programação proposta para o módulo, inclusive as atividades em 

que deve construir pequenos textos. 

No final de cada módulo, o cursista realiza uma avaliação (questionário) e precisa obter 

resultado igual ou superior a 70%, essa condição se aplica a todas as atividades do curso. Para 

receber o certificado, o aluno deve alcançar no mínimo 700 pontos, em um total de 1000 pontos. 

Disponibilizamos ainda um momento de recuperação. Caso o cursista tivesse pontuação 

entre 55 a 69% dos pontos poderia participar de uma atividade compartilhada, uma escrita 

coletiva (WIKI) e, desta forma, completar sua pontuação para receber o certificado, desde que 

a atividade apresentada atendesse aos critérios de avaliação propostos.  

Portanto, pensar o espaço virtual torna-se o primeiro grande desafio, na busca um espaço 

de ação e produção, onde o aluno deverá ser suficientemente autônomo para vencer os desafios 

que serão apresentados ao longo do processo de aprendizagem.  Barros (2008, p.5), afirma que 
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“considerar o virtual como um espaço educativo presencial ou a distância é utilizar suas 

potencialidades para o processo de ensino e aprendizagem”. 

A experiência do curso foi realizada em julho de 2018, onde contamos com a 

participação de mais de 300 tutores (82% concluíram o curso), que tiveram a oportunidade de 

vivenciar um ambiente gamificado, sem tutoria e totalmente diferente dos habituais ambientes 

desenvolvidos para as disciplinas dos cursos.  

 

3. A IMPORTÂNCIA DA AUTONOMIA 

Ao tratarmos de gamificação, é fundamental que se entenda o sentido de autonomia em 

Educação a Distância, considerando-se a interação que se estabelece entre o aluno, o 

conhecimento e o Ambiente Virtual de Aprendizagem numa proposta de gamificação de um 

curso online. 

Hoje, a educação vem buscando um desenvolvimento pedagógico mais voltado para o 

sócio-interacionismo, onde a aprendizagem é entendida como um fenômeno que se realiza por 

meio da inserção do indivíduo na sociedade e da interação deste com os outros. Segundo Freire 

(2000a, p. 60 apud ZATTI, 2007, p. 60), é através da criticidade e da consciência desta que o 

homem cria e recria suas ações, busca entender os fenômenos sociais e a realidade a sua volta 

e tem consciência da historicidade de suas ações, possibilitando, assim, a construção da 

autonomia. 

No ensino a distância, espera-se que o aluno seja autônomo. Esta hipótese procura 

justificar, entre outros fatores, a ausência do professor. Uma ausência representada pela 

“distância” espaço-temporal, mas que, de fato, não existe se, no espaço virtual de aprendizagem, 

o professor, tutor e o aluno se fazem presentes virtualmente através das mediações e interações 

que se realizam ao longo do curso. 

As interações que se dão entre os alunos e professores, e entre os próprios alunos, nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, são possíveis e favorecidas graças às diversas 

ferramentas e recursos disponíveis nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que 

viabilizam não apenas a realização das atividades do curso, mas, principalmente, a comunicação 

entre os participantes, ao fazer uso dos fóruns, chats e wikis, por exemplo, fato que desmitifica 

a ausência do professor em EaD e abre caminho para o “aprender junto”.  

Entende-se que, embora a autonomia na aprendizagem seja um processo de construção 

individual, apresenta uma dimensão coletiva, pois é um processo gerado também de forma 

colaborativa, pois depende das interações realizadas entre o sujeito e o meio, compreende-se 

que o professor tem papel de destaque na construção da autonomia do estudante, ao se 

configurar como mediador do processo de ensino e aprendizagem, sendo capaz de desafiar e 

instigar o aluno a construir novos conhecimentos, seja de forma individual ou coletivamente.  

Moore (1993, p.6), de acordo com seu texto, também afirma que em educação a 

distância “o ensino raramente é um ato individual, mas sim um processo colaborativo que reúne 

em equipes de planejamento e redes de distribuição a competência de um certo número de 

especialistas”. 
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Outros fatores importantes para a conquista da autonomia seriam a gestão do tempo e a 

organização dos estudos dos alunos em EaD. De acordo com Wissmann (2006, p.20), a 

autonomia pressupõe três elementos que enfatizam a individualidade do aprendiz: agenda 

pessoal, iniciativa e autoavaliação.  

É necessário pensar uma formação de professores e tutores que vise “uma apropriação 

dos conhecimentos necessários à prática pedagógica no AVA e que possam também 

experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências 

para a docência virtual” (ALBUQUERQUE E SCHLÜNZEN, s/d). 

 

4. O PAPEL DO TUTOR EM UM AVA GAMIFICADO 

Neste “novo” ambiente, a ausência do tutor foi suprida pela constante presença de 

professor, integrante da equipe pedagógica, que diferentemente do papel de mediador, fez-se 

presente em momentos de orientações de cunho técnicos e ou esclarecimentos do processo de 

superação dos desafios em busca de alcançar os objetivos traçado para complementar 

aprendizado.  

Ao pensarmos em ensino a distância, logo a ideia de um trabalho em equipe nos vem à 

mente, reportando a presença do tutor, figura necessária para fazer a mediação entre o professor 

conteudista e o aluno, sabendo ir além das ferramentas e recursos, ele precisa envolver o aluno 

de modo que este sinta-se acolhido e tenham condições de desenvolver habilidades de trabalho 

compartilhado, aprendizagem em redes produtivas de conhecimento e ainda um sujeito capaz 

de gerir sua aprendizagem de maneira autônoma, para Lima e Rosetelli:  

A função tutorial desempenha um importante papel na Educação à Distância. O Tutor 

está mais próximo do aluno guiando, orientando e estimulando a aprendizagem, 

podendo auxiliar desde as metodologias de estudo ou trabalho, como também na 

indicação de bibliografias (LIMA E ROSATELLI, 2007, p. 4). 

Para este novo formato de formação, cabe ao tutor outras habilidades, como a 

responsabilidade da mediação entre o planejado pelo professor, os objetivos definidos e na 

ponta final, o aluno, assim o este novo professor/tutor tem uma ação diferenciada dos moldes 

tradicionais. 

A crescente expansão da tecnologia nos obriga a permanência constante de atualização, 

tanto no sentido de novos projetos pedagógicos para a modalidade a distância, quanto o uso de 

novos recursos e ambientes mais dinâmicos, flexíveis e atrativos para manter o aluno engajado 

e motivado a concluir suas atividades. 

Para Sola (s/d), os ambientes educativos mediados pelas TIC, 

... ser espaços nos quais os educandos possam fazer suas próprias pesquisas, selecionar 

e inter-relacionar informações significativas, levantar questionamentos, participar de 

atividades e experiências comunicativas e cooperativas de aprendizagem, refletir 

sobre seu modo de pensar e aprender, testar diferentes possibilidades e caminhos para 

resolver problemas e desafios. É no movimento gerado por essas relações interativas 

que residem as diferentes possibilidades de aprendizagem mediadas pelas TIC. 

(SOLA, s/d). 
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Diante destas questões, nosso desafio foi então apresentar um AVA onde os cursistas 

(tutores ativos), não teriam o acompanhamento de um tutor, e nem canal de comunicação para 

esclarecimento de dúvidas. Um dos objetivos era exatamente permitir aos cursistas experienciar 

um ambiente onde a autonomia do aluno deveria ser desenvolvida e ainda, o compartilhamento 

das experiências na atuação de tutoria seria de suma importância para auxiliar o grupo em caso 

de dúvidas referentes aos desafios técnicos do novo ambiente, como também relativas ao 

desempenho das atividades. Para isto, foi criado um espaço denominado “Fórum 

compartilhado”, onde o cursista deveria expor suas dúvidas de qualquer natureza e a resposta 

seria responsabilidade do grupo. 

Percebemos que durante todo o “curso” o espaço foi amplamente visitado e as dúvidas 

foram sanadas, o grupo conseguiu vencer os obstáculos compartilhando o conhecimento. Em 

situações onde o grupo não conseguia sanar a questão apresentada, o professor fazia sua 

intervenção, de modo bem objetiva, sem “roubar” o protagonismo dos participantes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relato apresentou a experiência da “gamificação” em um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), para desenvolver um curso de formação continuada para tutores dos 

cursos a distância. O propósito foi criar um ambiente motivador, que oportunizasse o 

engajamento dos participantes para a conquista de um objetivo, no caso o certificado, fazendo 

uso dos recursos e ferramentas de interação como facilitadoras do processo de 

compartilhamento do conhecimento, como forma de aprendizagem colaborativa. 

O ambiente contou com uma proposta de organização em que avançar representava 

ganhar prêmios, acumular pontos, motivação para ir adiante. Os espaços de aprendizagem são 

agentes de mudanças que favorecem processos de aprendizagem que podem e devem 

acompanhar os avanços tecnológicos propiciando cada vez mais o protagonismo e o 

compartilhamento do conhecimento como forma de aprendizagem colaborativa, utilizando 

inovações flexíveis e adaptáveis às possibilidades de uso da plataforma Moodle para um 

ambiente gamificado. A instalação de plug-ins externos do conteúdo da plataforma Moodle 

possibilitou a criação de uma sala de aula que uniu, individualidade, compartilhamento, 

interação e autonomia.  

Ao final do curso, os participantes responderam a um questionário de satisfação que 

permitiu uma avalição da experiência de gamificação do um ambiente virtual. Com base nos 

resultados deste instrumento, aliado à leitura do “diário de bordo” (espaço disponibilizado para 

o cursista fazer comentários sobre o ambiente, recursos, problemas técnicos, ou qualquer outra 

informação que pudesse auxiliar a equipe pedagógica no processo de avaliação do curso), 

realizamos a depuração dos dados juntamente com os relatos, e podemos tecer algumas 

conclusões, como por exemplo: 

• A proposta de gamificação foi bem aceita pela maioria dos participantes; 

• Mais de 80% dos ativos, concluíram o curso; 

• Menos de 2% dos cursistas utilizaram a recuperação para concluir o curso. 

• Em relação a estrutura foi possível identificarmos que na opinião dos tutores, o layout 

do ambiente foi agradável, leve e instigante; 
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• Houve a possibilidade de conhecer novos recursos; 

• A navegabilidade apresentou-se bastante intuitiva, mas algumas falhas de configuração 

foram relatadas pelos cursistas; 

• Problemas técnicos, como a instabilidade da plataforma, links que não abriram e 

repetição de “janelas abertas”, foram apontados com elementos que dificultaram o 

processo de navegação. 

• No tocante a relevância do curso, na opinião dos tutores, os recursos selecionados foram 

avaliados como ótimos, atualizados e com boa fundamentação; 

• O acesso às novas funcionalidades do Moodle foi bem esclarecido com o uso dos 

tutoriais gravados em vídeo; 

• A proposta pedagógica de gamificação mostrou ser possível criar um ambiente propício 

para participação mais autônoma do aluno (navegação e autoavaliação); 

• A avaliação das atividades pautada em uma proposta mais voltada para aspectos práticos 

e considerando a experiência do tutor foi bem recebida pelos cursistas e apontada como 

aspecto bastante positivo; 

• A ausência de uma mediação permanente foi citada como aspecto negativo, em contra 

partida, o uso de um espaço de comunicação geral dos integrantes, estabeleceu maior 

compartilhamento do saber; 

A análise dos “resultados” revelou que a proposta de gamificação do AVA foi bem 

recebida pelos tutores participantes. A nova organização com uma sistemática de premiação 

atrelada a finalização de cada atividade foi uma experiência vivenciada pelos cursistas (tutores), 

diferente de tudo que estão habituados em sua prática pedagógica. Perceber que o compartilhar 

de experiências leva a solução de problemas e auxilia o grupo no desenvolvimento de atividades 

foi muito importante para o trabalho de tutoria, onde por vezes o saber do aluno não é 

valorizado.  

Com base nas dificuldades observadas do transcurso do curso foi possível corrigir 

algumas falhas de ordem técnica, melhorando a qualidade da navegação e as orientações das 

atividades, bem como esclarecendo aos alunos a possibilidade de avançar conforme seu tempo 

disponível e ainda oportunizar o acompanhamento personalizado do seu progresso no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

A experiência de gamificação do AVA foi estendida a disciplinas dos cursos de pós 

graduação, onde mostrou-se altamente satisfatória, os índices de aprovação foram em média 

entre 80 a 90%, nos cinco cursos que adotaram tal experimento, assim uma disciplina que fazia 

parte da grade curricular dos seis cursos foi planejada com base nos princípios da gamificação, 

tal como foi desenvolvida no curso de formação de tutores.  

Silva (2003), destaca que: 

[...] o aprendizado que acontece através dos jogos tem ficado cada vez mais presente 

em nosso cotidiano, na medida em que a tecnologia avança e é absorvida por cada um 

de nós, apesar de polêmica acerca do assunto. Há anos poderíamos até desconfiar de 

que o jogo tinha o poder de ensinas, hoje, não só temos essa certeza, como já 
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avançamos. Não há mais d desconfiança de que o jogo pode ensinar algo, pois criamos 

jogos exclusivamente para educação. (SILVA, 2003, p.76) 

O uso da gamificação em ambiente educacional vem expandindo as possibilidades de 

novas estratégias metodológicas, que visam a motivação, autonomia, a criatividade, interação 

e compartilhamento. Cabe a nós, professores, tutores e gestores buscarmos novas formas de 

“ensinar”, de modo a tornar o aprendizado atraente, motivador e em compasso com as novas 

exigências da sociedade, primando pela construção de cidadãos capazes de vencer desafios e 

compartilhar conhecimentos, experencinado no virtual e realidade vivenciada pelos avanços 

tecnológicos. 

Fica para nós algumas questões:  A organização do espaço de aprendizagem baseada 

nas características dos jogos, propicia melhor aprendizagem? Neste tipo de AVA, qual a 

importância do tutor? A mediação faz-se necessária?  O saber compartilhado gera produção de 

conhecimento? 
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RESUMO.  

O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito do estatuto da formação continuada, pós-
graduação lato sensu, ofertada a distância em consonância com o paradigma inclusivo. De caráter 
exploratório busca compreender o campo que se constituiu na interseção da modalidade com programas 
de especialização e a perspectiva de uma educação para todos. 

Palavras-chave: Formação continuada. Inclusão. Educação a distância. Especialização  

 
ABSTRACT.  Continuing training as the center of concerns for distance education an inclusive 
perspective. This article aims to discuss the status of continuing education, postgraduate lato sensu, 
offered at a distance in line with the inclusive paradigm. Exploratory character seeks to understand the 
field that was constituted in the intersection of the sport with specialization programs and the perspective 
of an education for all. 
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1. INTRODUÇÃO  

A educação no Brasil é uma pauta sempre em construção. Muitas conquistas foram alcançadas 
nos últimos vinte anos, mas muito ainda há por ser realizado. A incorporação de um alunado 
até então excluído da Educação Superior (ES), os alunos provenientes da classes C e D, 
começou a se fazer presente tanto na graduação como nos cursos de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu como consequência da política de Estado para a educação nacional. 

As politicas afirmativas definidas por Gomes (2001, p.03) “como tentativas de 
concretização da igualdade substancial ou material, dá-se a denominação de “ação afirmativa” 
ou, na terminologia do direito europeu, de “discriminação positiva” ou “ação positiva”.”,  
tiveram um papel fundamental no acesso ao ES por aqueles que até então sub-representados, 
negros, indígenas e deficientes. 

A Educação a Distância (EaD), por sua vez, como modalidade de ensino, tem ocupado 
papel relevante em todo o sistema de ensino superior nacional, sua participação tem também 
contribuído significativamente para a ampliação do contingente de alunos que hoje acessam a 
ES. Segundo dados do Censo de Educação Superior do Instituto Nacional de estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)  “entre 2007 e 2017, as matrículas de cursos de 
graduação a distância aumentaram 375,2%, enquanto na modalidade presencial o crescimento 
foi apenas de 33,8% nesse mesmo período”; e destaca que o número de matrículas EaD 
continuou crescendo  alcançando  o número de 1,8 milhão de matriculados em 2017 o que 
significa uma participação de 21,2% do total em graduações. A legislação que a trata, tendo 
como um de seus marcos regulatórios iniciais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 
Lei nº 9.394,  vem sendo complementada e, mais recentemente, com o Dec. nº 9.057, de 25 de 
maio de 2017.  

A EaD no novo cenário educacional, que se descortina, em um governo que se situa 
dentro de um pensamento liberal, está cada vez mais presente na agenda. 

Já a Educação Especial (EE), modalidade educacional que perpassa todos os níveis da 
educação infantil ao ES, é uma determinação legal em nosso país desde a promulgação da Lei 
de nº 10.172, de  9 de janeiro de 2001. Não é mais novidade a presença de um alunado com 
diferentes necessidades educacionais em classes comuns, assim como: material didático 
adaptado, curriculo flexível, sala de recursos, LIBRAS, BRAILLE, tecnologias assistivas são 
temas atuais em todos os estabelecimentos de ensino, da direção, funcionários, docentes e 
discentes. Da integração escolar dos anos 1970, período no qual o peso da adaptação recaia 
sobre a pessoa deficiente, que devia buscar uma situação de normalização, a inclusão como  
paradigma, que determina que cabe a comunidade escolar como um todo construir as condições 
para que todos sejam incorporados de forma plena e exitosa. 

Este dois campos, a Educação a Distância e a Educação Especial, são nosso objeto de 
interesse, uma vez que é na oferta de Cursos de Especialização em Educação Especial à 
Distância e no impacto desta formação nos profissionais da área na perspectiva inclusiva que 
se situa o centro de meu interesse na investigação que desenvolvo, pesquisa de doutoramento. 

Nesta oportunidade, este estudo, que é complementar, busca as bases conceituais que 
sustentem uma especialização a distância em Educação Especial como alternativa produtiva e 
eficaz de formação continuada. Uma especialização que propague e promova um ideário 
inclusivo. Centraremos nossa investigação no tripé educação continuada, especialização a 
distância e EaD inclusiva. 
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2. A FORMAÇÃO CONTINUADA 

Nossa aproximação com a temática da fromação continuada se inicia por defini-la. 
Tratamos, aqui, de uma formação continuada compreendida tal como a descrita por Santos 
(2010): 

A concepção de formação continuada (...) parte do princípio de que aprender a ser 
professor é um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida profissional, portanto 
circunscrita ao conjunto de relações sociais que envolvem essa atividade. A formação 
continuada é o espaço de confrontação de conhecimentos, crenças e valores adquiridos 
e construídos na formação inicial e nas experiências pessoais e profissionais. É o 
espaço impulsionador da dúvida, da curiosidade epistemológica e da possibilidade de 
ampliação e aquisição de novos conhecimentos que possam ajudar o professor a 
conduzir seu trabalho. É portanto, o lugar de sedimentação de um novo ethos 
profissional.  
 

[...] concebemos a formação continuada como um processo de preparação 
intelectual, técnica e política que pretende responder às demandas e aos desafios 
presentes na realidade social. (grifos nossos) ( p.65 e 66) 

Importante é reafirmar o papel dos cursos de formação continuada como aqueles que 
possibilitam ao professor a oportunidade de conquistar mais autonomia intelectual para pensar, 
decidir, criar, refletir, analisar enfim, ser sujeito da ação docente e não mais um mero repetidor 
de práticas pedagógicas prescritas. 

A formação continuada é um espaço rico e que muito pode contribuir para a 
subjetividade do professor enquanto discente, enquanto aprendiz. 

 O grande educador Paulo Freire já dizia: 

Não nasci para ser um professor assim (como sou). Vim me tomando desta forma no 
corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na observação atenta a outras práticas, na 
leitura persistente e crítica.  

Ninguém nasce feito, nos fazemos aos poucos, na prática social de que tomamos parte. 
(1993, p. 88). 

 Sim, é certo que a docência necessita de constantes melhorias que são produzidas neste 
espaço ímpar de sua práxis, do “chão da escola” revisitado a luz de teorias que embasam e 
promovem boas e novas práticas. 

Em 2007 Nóvoa  anunciava que o trabalho de formação deve estar próximo da realidade 
escolar e dos problemas sentidos pelos professores. [...] e complementa magistralmente 
afirmando: ”Quando os professores aprendem mais, os alunos têm melhores resultados” (p.10). 
Esta afirmação que se impõe pela simplicidade da ideia e pela relevância de seus efeitos na 
escolaridade, na aprendizagem efetiva e transformadora de realidades.  

Este duplo papel ocupado pelo docente quando retorna em formação continuada aos 
bancos escolares tem de ser muito bem aproveitado, tem de ter qualidade, finalidade e impactar 
a docência positivamente.  Problematizar a formação continuada é de fundamental importância 
para que tenhamos os mediadores do conhecimento reflexivos, que comprendam e possuam as 
ferramentas necessárias para contribuir na melhoria da sociedade. 

Ao nos debruçarmos sobre as pesquisas científicas realizadas acerca da formação 
continuada podemos perceber os interesses, contribuições e avanços que sobre a temática têm 
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sido produzidos pela academia, com este intuito realizamos o levantamento que a seguir 
descreveremos. 

2.1. O levantamento  

Foi realizado junto a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)  no dia 29 de 
julho de 2019 usando os seguintes filtros em busca avançada: como palavras-chaves - formação 
continuada e aprendizagem; em campos - títulos; e termos - todos. Foram, então, localizados 
39 trabalhos, sendo 31 dissertações e 8 teses. A escolha do campo título deveu-se a uma 
compreensão de sua essencialidade, uma vez que este possui como função esclarecer o assunto 
a ser tratado. 

2.1.1. Análise 

Após a leitura dos resumos, que sintetizam as principais ideias e informações do 
trabalho, e análise dos títulos apurados foi possível verificar como a academia percebe a relação 
entre as duas palavras-chaves, que instruíram a inventariação retratada nos dois quadros que 
em seguida trazemos, e os professores, professor(a), docente e educador.  

Contabilizamos dentre os títulos encontrados somente cinco de dissertações  que não 
fazeiam alusão aos professores: 1 - Formação Continuada? A Aprendizagem de Diretores 
Escolares do Município de Vitória-ES; 2 - Vivências em formação continuada: aprendizagem e  
mudança em desenvolvimento de equipe escolar; 3 - A comunicação alternativa favorecendo a 
aprendizagem das crianças com autismo, Asperger e Angelman: formação continuada de 
profissionais de Educação ...; 4 - Pesquisa colaborativa e comunidades de aprendizagem: 
possíveis caminhos para a formação continuada; e  5 - Aprendizagem nas organizações do 
conhecimento: uma proposta metodológica para o processo de formação continuada.  Oitenta e 
quatro por cento das dissertações continham em seus títulos as palavras: professores, 
professor(a), docente e educador; formação continuada além de formação; e quanto as teses 
observamos que 100% as continham em seus títulos. 

 As imbricações entre estes termos é tal que eles surgem em aproximadamente 87% dos 
trabalhos e, por conseguinte, nas preocupações dos pesquisadores da Educação, o que nos faz 
concluir que não se pode pensar em docentes sem formação continuada para aprimorar tanto a 
sua própria rede de saberes como para alcançar o fim último do sistema educativo, os alunos e 
seus conhecimentos e saberes relativos a aprendizagem escolar. 

Abaixo os quadros elaborados. 

Quadro 1 – Levantamento junto ao BDTD.  
DISSERTAÇÕES - TÍTULO ANO AUTOR 

Formação Continuada? A Aprendizagem de Diretores Escolares 
do Município de Vitória-ES 

2018 MÓDOLO, V. M. 

Educaçao Histórica na prática dos professores: o processo de ensino 
aprendizagem a partir dos cursos de formação continuada na SME 
de Curitiba 

2018 CHEVONICA JUNIOR, P. 
R. 

Estratégias de análise de resultados da avaliação da aprendizagem: 
plano de formação continuada para professores e coordenadores 
pedagógicos 

2018 PINHEIRO, C. F. I. 

Formação continuada de professores e o conceito de espaço: 
contibuições da teoria da aprendizagem ...  

2018 SOUZA, C. O. 

Sequência de ensino-aprendizagem no processo de formação 
continuada: contribuições e reflexões de professores em exercício 

2016 MENEZES, A. Mota 

Processos de aprendizagem na formação continuada de 
professores cearenses no contexto do projeto professor aprendiz 

2016 WATERLOO, J. de M.  L. 

411



 
Teoria da aprendizagem significativa: análise de um curso 
de formação continuada para professores de biologia 

2015 REZENDE, M. Carneiro 

O curso Extrapolando – discutindo a ação de formação continuada 
para os professores dos laboratórios de aprendizagem de Juiz de 
Fora 

2014 BARROS, L. Tavares de 

Perspectiva de formação continuada para  de professores 
ciências/biologia utilizando jogos em ambiente virtual de 
aprendizagem 

2014 SILVA, T. M. Francisco 

Xanadu: hipertextualidade, objetos digitais de ensino-
aprendizagem em língua espanhola, formação continuada dos 
professores interfaces 

2014 GRANETTO, J. C. 

Conhecimentos revelados por professores em um curso 
de formação continuada para a utilização de objetos de 
aprendizagem 

2013 NIFOCI, R. Ercília Mendes 

Aprendizagem docente: o conhecimento compartilhado sobre 
inclusão e a formação continuada no ensino fundamental 

2013 WISCH, T. Fernanda 

Inclusão de professores de Ciências na sociedade da aprendizagem: 
análise de um curso de formação (des)continuada  

2013 MULINARI, M. Hombre 

Aprendizagem pela Internet na formação docente  
continuada para a gestão da violência na escola 

2013 CASTRO, J. da Silva 

Vivenciando objetos de aprendizagem significativa: análise de uma 
formação continuada desenvolvida com um grupo de professores 
de matemática de Ipatinga (MG) 

2013 OLIVEIRA. Verônica L. P. 
de 

Vivências em formação continuada: aprendizagem e mudança em 
desenvolvimento de equipe escolar 

2012 SALVINO, Fernando 

Concepção de EJA, de ensino e de aprendizagem de matemática de 
formadores de professores e suas implicações na oferta de formação 
continuada para docentes ... 

2012 BRUNELLI, O. Albina 

Queixas escolares memórias e narrativa: a relação dos professores 
com as dificuldades de aprendizagem dos alunos no contexto de um 
projeto de formação continuada ... 

2012 SANTOS, Marcos E. dos 

A comunicação alternativa favorecendo a aprendizagem das 
crianças com autismo, Asperger e Angelman: formação continuada 
de profissionais de Educação ... 

2012 CORRÊA NETO, M.M.F. 

Formação continuada de professores que ensinam matemática: o 
que pensam sobre ensino, aprendizagem ... 

2011 ZANON, T. X. D. 

O Projeto de Aceleração da Aprendizagem Ensinar e Aprender: 
a formação continuada em debate 

2010 TONON, S. de F. T. R. 

A mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem: a 
formação continuada de professores 

2010 SILVA, R. A. da 

Formação continuada de professores polivalentes: o potencial da 
análise de erros no processo ensino/aprendizagem da matemática 

2009 CORREIA, Carlos E. F. 

A prática interdisciplinar como estratégia de aprendizagem na 
formação continuada: uma experiência com professores ... 

2009 ALBINO, M. da G. F. do N. 

Formação continuada de professores em ambiente virtual de 
aprendizagem sob o olhar da complexidade. 

2008 LEMOS, M. de Fátima 

Pesquisa colaborativa e comunidades de aprendizagem: possíveis 
caminhos para a formação continuada 

2007 MENDES, M. R.Magalhães 

Crenças de uma professora e de seus alunos acerca do processo de 
ensino-aprendizagem de inglês em escola pública: contribuições 
para formação continuada 

2007 MAÍTINI, L. M. 

A formação continuada do professor; uma proposta de ambiente 
virtual colaborativo de planejamento do processo ensio-
aprendizagem 

2007 PINTO, Andréa S. M. 

Ava: Um Ambiente de Aprendizagem para a Formação  
Continuada de professores em Informatica Educativa 

2004 CALOU, C. R. Bitencourt 

Desenvolvimento de um programa educacional de formação 
continuada: o tornar-se educador a partir de reflexões e 

2004 DANAG, Nilce H. P. 
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(trans)formações em busca de melhoria de ensino e da 
aprendizagem 
Aprendizagem nas organizações do conhecimento: uma proposta 
metodológica para o processo de formação continuada 

2002 WILBERT, Adriana 
Zanqueta 

Fonte: "Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada". 
 

Quadro 2 – Levantamento junto ao BDTD.  
TESES - TÍTULOS ANO AUTOR 

Formação continuada de professores: gamificação em espaços de 
convivência e aprendizagem híbridos e ... 

2019 BERSH, M. Elisabete 

Aprendizagem expansiva em espaços híbridos de formação 
continuada de professores  ... 

2017 TANACA, J. J. Corrente 

A resolução de problemas e a modelização matemática no processo 
ensino/aprendizagem – avaliação: uma contribuição para a 
formação continuada do professor ... 

2014 HUAMAN HUANCA, R. R. 

Orientações curriculares e proposições de expectativas de 
aprendizagem para o ciclo II de matemática: contribuição para a 
formação continuada de professores... 

2013 ISHII, A. B. Ferreira 

Educação inclusiva e formação continuada: contribuições para os 
processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de 
professores 

2011 DUEK, Viviane P. 

Formação continuada de professores de música em ambiente de 
ensino e aprendizagem online 

2007 HENDERSO FILHO, J. Ruy 

A natureza da aprendizagem matemática em um ambiente online 
de formação continuada de  professores 

2007 ZULATTO, R.  B. Amaral 

O desafio do desenvolvimento profissional docente: análise da 
formação continuada de um grupo de professoras das séries iniciais 
do ensino fundamental, tendo como objeto de discussão o processo 
de ensino e aprendizagem ... 

2007 SILVA, A. da F. G. 

Fonte: "Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada". 

Se os Quadros 1 e 2 mostram o quanto se tem pesquisado no Brasil nos últimos vinte 
anos a respeito da formação continuada, vale situar qual o projeto de formação que 
compreendemos como aquele que efetivamente é capaz de produzir os efeitos desejados. 
Pensamos que seja aquele que trabalha por uma, a dirigida aos docentes, para além de 
propriamente formativa e criativa, como uma possibilidade de “profissionalidade” tal como a 
defende Nóvoa 

Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada, 
enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de 
professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar 
ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão 
docente. E vice-versa. (2017, p.26) 

Importante para o autor (2017) é reavivar os pontos centrais na formação do professor 
e fazer uma opção declarada por uma que seja profissional universitária, para o exercício de 
uma profissão, como alternativa para solucionar um problema que aflige a escola há décadas, o 
da distância entre ela e a universidade e, assim religá-las sem abrir mão da dimensão 
universitária, intelectual e investigava.  

 Quando a problemática de uma formação continuada, que se insere nesta perspectiva 
universitária, alargada em teorias, experimentações e praticas, se soma as tensões resultantes 
de sua oferta na modalidade a distância, uma nova conjunção de fatores favoráveis e 
desfavoráveis se soma, o próximo olhar deve, portanto recair sobre este encontro. 
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3. ESPECIALIZAÇÕES À DISTÂNCIA 

O caráter democrático da EaD já é por muitos considerado como fato dado, seu potencial 
de interiorização do conhecimento assim como as vantagens relativas a adaptação de horário 
reservado aos estudos, atividades assíncronas e síncronas, além da reduzida necessidade de 
deslocamentos físicos, favorecendo aqueles que apresentam problemas de mobilidade, para sua 
consecução são certamente aspectos positivos e valorizados quando se elege a EaD como 
modalidade.  

Nos dias corridos da contemporaneidade, marcados por demandas constantes de 
aprimoramento, de engajamento criativo; dias que valorizam a autonomia e a proatividade 
como características laborais, é fundamental que se produzam novos conhecimentose suas 
certificações  e, é  neste cenário, que a especialização se configura como alternativa formativa 
e, de forma muito especial em função de suas características intrínsecas, aquela ofertada a 
distância. 

Segundo o CENSO Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) 2017/2018 
o número de alunos matriculado no ano de 2017  em cursos a distância pós-graduação lato sensu 
(especializações) era de 35.710 e o de pós-graduação lato sensu (Master of Business 
Aministration – MBA ) era de 146.420.  

Nestes últimos anos o montante de matrículas têm sofrido variações muito expressivas 
acompanhando a evolução da conjuntura econômica e seus revés, no entanto a adesão a opção 
da modalidade a distância ainda é muito significativa e segue como uma das apostas 
preferenciais das novas políticas educacionais.   

Ainda há muito o que se compreender a respeito da especialização como campo de 
estudo. O silenciamento a respeito da especialização como tema central é questão que merece 
atenção. “[...] investigar suas problemáticas é essencial para um replanejamento de sua oferta 
como alternativa acessível e de qualidade.” (CORREIA, HERCULANO, 2017, p. 646). 
Seguimos este propósito de revisitar a especialização a distância em todo sua complexidade 
para apreendê-la e desvendando seus significados propor ações de atualização e aprimoramento. 

4. POR UMA EAD INCLUSIVA 

Ao longo de mais de dez anos trabalhando junto a alunos com deficiência  tivemos a 
oportunidade de experienciar as vantagens e o imenso potencial da EaD como propulsora de 
uma educação que se propõe inclusiva.  

A todo tempo novas tecnologias assistivas surgem assim como de acordo com a noção 
de desenho universal mais e mais conteúdos vêm sendo pensados no sentido de produção e de 
construção de processos de ensino e aprendizagem que incorporem a todos. Rediscutir as bases 
conceituais que alicerçam uma educação inclusiva a distância é fundamental e para tanto 
entendemos que Candau muito tem a contribuir. 

Candau (2008) nos alerta sobre o perigo da produção de uma educação assimilacionista, 
ou seja, uma educação universalista, um chamamento para que todos dela participem, porém 
sem questionamento sobre o caráter monocultural desta e deixando de lado, inferiorizando as 
diferenças. A autora, então aponta para a perspectiva que defende, a interculturalidade, que 
deseja a promoção de uma educação voltada para o reconhecimento do outro, para a construção 
de uma sociedade que englobe tanto as políticas de identidade como as de igualdade. 

Trabalhar na educação em conformidade com o paradigma da interculturalidade  e com 
uma noção de deficiência tal qual compreendida pelo modelo social da deficiência, ou seja, a 
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deficiência como uma questão da ordem dos direitos, da justiça social e das políticas de bem-
estar social; e, logo, como uma problemática política é o que nos anima. 

Num rápido retrospecto memorialista e ilustrativo, lembramos que o curso, intitulado 
“A pessoa deficiente na comunidade”, foi promovido pela Universidade Aberta (Open 
University), no Reino Unido, em 1975, se passaram mais de quatro década, muito já se 
conquistou desde então. Citá-lo é trazer um pouco do caminho percorrido pelos deficientes 
como sujeitos que querem tomar as rédeas de suas histórias. A educação inclusiva é uma 
demanda de todos aqueles que por razões de raça, religião, deficiências, além de muitas outras, 
que ainda estigmatizam e colocam o outro no lugar do déficit, de uma menos valia social. Somos 
produto de uma sociedade racista e patriarcal e temos muito ainda por fazer para reparar e 
realocar todos os sujeitos sociais no papel que merecem. 

Compreender a diferença como parte essencial de nossa humanidade é um daqueles 
passos que transforma tudo e todos. Não há mais como tratar currículos formativos de 
educadores sem que a diferença e a deficiência sejam escutadas em suas plenitudes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As aproximações realizadas em mais uma etapa da pesquisa, que tenciona problematizar 
a especialização em educação especial, na modalidade a distância, como campo cujo 
incremento tem se desenvolvido nas três últimas décadas e o impacto desta formação nos 
profissionais da área na perspectiva inclusiva, nos guiam neste desenho, de uma pós-graduação 
inclusiva e o seu papel que pode ser transformador, que pode tocar professores, enquanto 
discentes.  

Na medida que os saberes trabalhados sejam da ordem da incorporação do novo, do 
diferente, do cigano, do desvalido, do velho, daquele que têm impedimentos, do que se 
locomove mal, do que aprende melhor através desta ou daquela metodologia é provável que 
cresçamos como educadores que a todo momento se encontram impelidos a gerar soluções e 
frente as barreiras saltar. Tal qual a EaD, que como modalidade que impulsiona aqueles que 
nela atuam a ampliar a todo momento seus leque de fazeres, estando sempre atualizados com 
as novas ferramentas tecnológicas disponíveis e que aprimoram o processo de ensino/ 
aprendizagem gerando autonomia, colaboração e enriquecimentos múltiplos, a Educação 
Inclusiva possui em sua arquitetura estas mesmas bases para a inovação e qualificação de todos 
os que com que ela se envolvem. 

Talvez estes discursos soem como retórica, como tentativa argumentativa pouco viável, 
pareçam utópicos, mas, e, porque não? Construir um futuro melhor, não é o que desejamos? 

Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo salientava em seus escritos o papel do 
processo histórico social no desenvolvimento do indivíduo e a força das interações. Ele definiu 
a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como a distância entre o nível de desenvolvimento 
real e o de desenvolvimento potencial.  

Estes ensinamentos vygotskianos encaixam-se com perfeição na tarefa que entendemos 
como o cerne da prática educativa e que necessita ser tratado e retratado na formações. A 
diversidade precisa ser um dado multiplicador, ela pode nos impulsionar na resolução de 
problemáticas novas, propor olhares reveladores sobre dificuldades e temas e, neste sentido 
imprimir aoprocesso de ensino/aprendizagem ganhos que superem o desenvolvimento real em 
direção ao potencial. 

Estas anotações sobre uma formação continuada ofertada a distância na perpectiva 
inclusiva, que ainda são iniciais, precisam, no entanto, de nossa atenção e de muitas outras 
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contribuições investigativas para apreender a conjuntura histórico-social em que a educação 
nacional se insere e combativamente atuar por uma educação, como preconizada no art. 205 da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, que vise o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidania e sua qualificação para o 
trabalho. 

A caminhada é grande, seguimos perseguindo aquilo que nos move, uma paixão pela 
educação inclusiva e uma convicção muito particular, porém com muitos partilhada de perceber 
a EaD como modalidade plena de possibilidades. 
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RESUMO. O artigo aborda a especificidade das atividades práticas profissionais e de pesquisa 

realizadas no currículo de um curso de especialização, realizado na modalidade de educação a 

distância, voltado à formação continuada de professores da rede de Educação Profissional e 

Tecnológica. São descritas as estratégias utilizadas para configuração do ambiente virtual de ensino 

aprendizagem e sua integração com as interações presenciais nas instituições de ensino. O curso 

formou especialistas, que ingressaram em dez turmas, distribuídas em diferentes regiões do Estado de 

Santa Catarina, no ano de 2017. O trabalho evidencia o contexto da formação pedagógica de 

professores para a Educação Profissional realizada na modalidade de educação a distância. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Profissional. Educação a Distância. 

 

ABSTRACT.  Teacher Training for Professional Education: analysys of practices in a 

specialization course in e-learning modality. The article discusses the specificity of the professional 

practice activities and research carried out in the curriculum of a specialization course, conducted in 

the E-learning modality, focused on the continuing training of teachers in the Professional and 

Technological education network. The strategies used to configure the virtual teaching learning 

environment and its integration with the face-to-face interactions in the educational institutions are 

described. The course trained specialists, who joined ten classes, distributed in different regions of the 

state of Santa Catarina, in 2017. The work highlights the context of pedagogical teacher formation for 

professional education, carried out in the E-learning modality. 

Keywords: Teacher formation. Professional Education. E-learning.  
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1. INTRODUÇÃO  

O trabalho discute experiências desenvolvidas na oferta de formação continuada de 

professores para a docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) por uma 

instituição da Rede Federal. A oferta é realizada na modalidade a distância, de forma regular e 

com recursos próprios.  O foco aqui proposto está na análise da organização das práticas de 

investigação, observação e intervenção pedagógica como parte do currículo do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional do Centro de Referência em 

Formação e Educação a Distância (Cerfead) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).  

A oferta do curso é contínua e teve início em 2015, porém, como recorte 

metodológico, atemo-nos à análise das atividades realizadas nas turmas que ingressaram no 

início do ano de 2017 e defenderam seus trabalhos de conclusão de curso no segundo 

semestre de 2018. O objetivo do artigo é abordar a especificidade das práticas no currículo, 

com atenção especial dada à sua configuração para oferta na modalidade de Educação a 

Distância (EaD), mediada por tecnologias e em rede.   

A grande expansão da Rede EPT chega a todas as regiões do país e, no caso específico 

desta análise, a todas as regiões do estado de Santa Catarina. Entre 2003 e 2016, o Ministério 

da Educação construiu mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da 

Educação Profissional, totalizando mais 664 campi atualmente em funcionamento, com 

40.152 docentes (BRASIL, 2018). Essa expansão cumpre uma significativa função social, 

pois assegura a oferta de formação inicial e continuada, cursos de Educação de Jovens e 

Adultos integrados à Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Médio integrado à 

Educação Profissional, graduação e pós-graduação em diferentes cidades brasileiras. Essa 

rápida expansão também ampliou significativamente o número de professores em atuação na 

Rede, grande parte deles advindo do mundo do trabalho em diferentes espaços e sem 

preparação para a docência presente nos cursos de formação inicial. Diante disso, a EaD 

torna-se uma alternativa eficaz para atingir os objetivos de formação de professores para a 

Rede com qualidade, de acordo com o que preconiza a legislação, assegurando qualificação 

do processo de ensino e aprendizagem na educação profissional.  

Destaca-se, no processo formativo aqui em análise, a presença de atividades de 

aproximação com os espaços físicos de Educação Profissional dos locais em que residem os 

cursistas, em atividades de observação, intervenção e investigação pedagógica, a serem 

explicitados ao longo do texto, assegurados pela supervisão em rede e mediados pelas 

tecnologias que compõem a EaD. Para analisar esta experiência de formação de professores 

na modalidade a distância, apresentamos, inicialmente, o contexto de desenvolvimento de 

atividades de formação pedagógica para docentes da educação profissional. Em seguida, 

tratamos da organização do curso, conforme previsto em seu projeto pedagógico. 

Demonstramos como o curso se configurou no ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

Moodle, nas interações por webconferência e nas atividades supervisionadas nos locais de 

atuação. Por fim, indicamos os temas dos trabalhos que resultaram deste processo formativo 

na modalidade EaD e possibilitaram a certificação dos especialistas.  

2. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA E PRÁTICAS NA MODALIDADE EAD 

A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos de qualificação profissional, 

de formação técnica de nível médio, de graduação e de pós-graduação. A Rede EPT, dessa 

forma, atende a uma diversidade de perfis discentes e, por isso, agrega também diferentes 
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perfis de profissionais no exercício da docência. A Educação Básica é o principal nível de 

ensino atendido pela EPT. Quanto aos requisitos para exercer o magistério na Educação 

Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) instituiu a 

obrigatoriedade de formação em nível de licenciatura. Diante da carência de profissionais que 

atendam a essa exigência, foi implementada a Resolução CNE/CP 02/97 (BRASIL, 1997), 

que se propôs a regular a oferta de programas especiais de formação de graduados não 

licenciados para a docência, em caráter especial.  

A Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012) institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e traz as 

recomendações legais para a formação do docente que   atua   nessa   modalidade   de   ensino. 

Toma por base a legislação sobre formação de professores vigente para orientar que a 

formação inicial para a docência em cursos técnicos realiza-se em cursos de graduação e 

programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com normas 

específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação. No contexto da Resolução 

06/2012 (BRASIL, 2012), a formação de professores para a educação profissional técnica de 

nível médio pode se dar por meio de segunda graduação para não licenciados, cursos de pós-

graduação lato sensu ou, excepcionalmente, por meio de reconhecimento de saberes. O 

documento traz, no Artigo 40, recomendações para a formação do docente que   atua   

nessa   modalidade   de   ensino e não possui licenciatura, abrindo a possibilidade para, em 

caso de não licenciados: 

[...] em efetivo exercício na profissão docente ou aprovados em concurso público, é 

assegurado o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais em 

processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência 

docente, podendo ser considerado equivalente às licenciaturas: I - excepcionalmente, 

na   forma   de   pós-graduação lato sensu, de   caráter pedagógico, sendo o trabalho 

de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática 

docente; II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos 

saberes profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício 

como professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede CERTIFIC; III - na 

forma de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação original, a qual o 

habilitará ao exercício docente. (BRASIL, 2012, p. 12). 

A Resolução 02/2015 (BRASIL, 2015), publicada alguns aos depois da publicação do 

documento referido acima, dá novos contornos à formação inicial e continuada de professores 

para a educação profissional, mas não revoga as orientações apresentadas na citação acima.    

Embora a legislação preconize a exigência de formação pedagógica aos professores não 

licenciados, as ofertas formativas ainda têm sido muito limitadas. Viella e Santos (2015, p. 

814) questionam as poucas ações voltadas à formação docente na Rede EPT, considerando a 

necessidade desta formação para fazer frente à heterogeneidade das trajetórias dos professores 

e diversidade dos públicos que são atendidos.  

Quanto às especificidades da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, é preciso 

considerar o que apontam Vieira et al (2019), quando afirmam que: 

Na organização da EPT a lida com o conhecimento parece se constituir a categoria 

mais enfatizada. O empenho em formar sujeitos/profissionais autônomos, capazes de 

intervir nas complexas relações do mundo do trabalho atual, constitui-se numa das 

principais responsabilidades contemporâneas dessa modalidade de ensino. Tal 

educação requer não apenas uma formação que articule a competência cientí ca e 

técnica com a inserção política e a postura ética, mas também a capacidade de 

produzir e aplicar os conhecimentos técnicos e cientí cos, por meio de critérios de 

relevância social e ética (VIEIRA et al, 2019, p. 283). 
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Os professores da Rede EPT apresentam titulação acadêmica, sendo que 52% têm 

cursos de Mestrado; 17%, Doutorado; e 2%, Pós-doutorado (CARVALHO; SOUZA, 2014), 

dados que não se diferenciam muito do perfil dos sujeitos que constituem o corpus de análise 

deste artigo. O que se identifica não ´falta de qualificação acadêmica, mas ausência de 

formação pedagógica na trajetória desses docentes. Carvalho e Souza (2014) expressam a 

necessidade eminente de formação pedagógica que possibilitem aos professores da Rede 

Federal refletir sobre os tempos didáticos (planejar, mediar e avaliar) em sua prática 

pedagógica. 

 A Resolução CNE/CEB 06/2012 (BRASIL, 2012) aponta o ano de 2020 como prazo 

para atendimento do que está previsto no Artigo 40. Dada essa realidade, a oferta aqui em 

análise se configura como uma ação relevante, assegurando, tanto a formação exigida por Lei, 

quanto a ampliação de conhecimentos do campo da Educação, necessários a uma prática 

pedagógica efetiva e que assegure a formação cidadã dos sujeitos que passam pela escola.   

Atualmente, a instituição oferece dois cursos de formação de professores para a 

Educação Profissional na modalidade de educação a distância: - um curso de formação inicial 

oferecido com recursos de programa de fomento do governo federal, com carga horária de 

1204 horas, destinado a graduados não licenciados e com formação aderente aos eixos 

tecnológicos da Educação Profissional; e - um curso de formação continuada, no formato de 

pós-graduação lato sensu, com carga horária de 690 horas, cujas experiências são discutidas 

neste texto como possibilidade de garantia ao atendimento da legislação quanto à formação 

docente para atuar no ensino profissional, nos termos da legislação vigente. 

2.1 O projeto pedagógico do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência na 

Educação Profissional 

O Cerfead tem por missão atuar na formação de gestores e servidores do IFSC e da 

Rede Federal de EPT, qualificando-os para os exercícios de suas funções, considerando as 

finalidades previstas na lei de criação dos Institutos Federais. Dada a finalidade do IFSC, de 

ofertar educação pública nos diferentes níveis e modalidades de ensino, e do Cerfead, de 

formar continuamente os servidores, foi implementado o curso de Especialização em 

Docência para Educação Profissional.  

A trajetória do IFSC na formação pedagógica de professores não licenciados para a 

educação profissional, por meio da EaD, começou em 2015. No primeiro projeto pedagógico, 

o curso ofertou 140 vagas, distribuídas em cinco polos, sendo um deles instalado no campus 

Goytacazes do Instituto Federal Fluminense (em uma parceria entre os dois institutos) e os 

demais instalados em quatro, dos 22 campi do IFSC distribuídos pelo estado de Santa 

Catarina. A oferta foi específica para docentes da rede, sendo descritos no PPC do curso 

(IFSC, 2014, p. 02) os seguintes requisitos para inscrição e matrícula: “[...] ser professor em 

exercício da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e portador de 

diploma de curso de graduação (bacharelado ou superior de tecnologia).” A oferta foi 

fomentada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação.  

Após essa primeira oferta do curso na modalidade de educação a distância, a 

instituição elaborou e aprovou nas instâncias internas um projeto pedagógico de curso para 

oferta com recursos próprios. A partir de então, os ingressos foram anuais. Atualmente, o 

Cerfead oferece 300 vagas por ano, distribuídas em seis a doze polos. A duração do curso é de 

18 meses, com defesa de até 24 meses após o ingresso. As experiências aqui apresentadas 

compreendem dois anos de trabalho junto às turmas que ingressaram no ano de 2017. Essas 

turmas ocuparam 250 vagas em dez Núcleos de Educação a Distância (Nead) nos campi do 
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IFSC. Dos ingressantes, 130 defenderam seus TCCs e 40 ainda devem concluir as atividades 

com as turmas que ingressaram em 2018.  

Para que a formação atenda às necessidades dos profissionais ingressantes, é 

necessário, inicialmente, conhecê-los. Assim, ao fazer um levantamento para traçar o perfil 

dos cursistas, constatou-se que a maioria dos discentes se encontram inseridos no quadro de 

funcionários dos sistemas/redes públicas da União, do Estado de SC e de seus 

municípios. Aproximadamente, 81.7% são bacharéis, com graduação na área profissional em 

que atuam. Apenas 9.6% são licenciados e 8.7% têm formação em cursos superiores de 

tecnologia. Do total, mais da metade dos discentes estão inseridos em três áreas de formação, 

sendo 24.3% engenheiros, 20% têm formação na área administrativa e 15.7% na área de 

Informática, os demais 40% dos cursistas se distribuem nas mais variadas formações. Do 

total, 91% dos ingressantes possuem experiência docente. 

O Projeto Pedagógico do Curso – PPC foi desenvolvido a partir dos seguintes 

objetivos:   
Capacitar professores para lecionar nas ofertas da Educação Profissional, 

especialmente para os Cursos Técnicos de Nível Médio; Estimular a produção e 

difusão de conhecimento sobre a Educação Profissional como Campo de Estudos; 

Promover a Educação a Distância como estratégia educativa, especialmente na 

Educação Profissional; Compreender o trabalho como princípio 

educativo; Desenvolver a pesquisa como princípio pedagógico; Exercitar a extensão 

como recurso educativo entre a comunidade e a escola (IFSC, 2016, p. ).   

Para o atendimento aos objetivos e alinhado a necessidade de atividades que de fato 

contribuam para a formação dos professores que atuam na educação profissional, o curso 

conta com 15 componentes curriculares obrigatórios para docentes bacharéis ou egressos de 

cursos superiores de tecnologia. Das 690 horas que compõem a carga horária do curso, 60 

horas são destinadas a atividades de observação e intervenção na educação profissional e 80 

horas são destinadas à construção do Trabalho de Conclusão de Curso. Na oferta iniciada em 

2017, cada módulo representou um bimestre letivo e ofereceu três unidades curriculares, 

sequenciadas como apresentado no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Matriz curricular do curso 

 

Eixo Módulo I Educação Profissional: Concepções e conceitos   

  
Contextual Unidades 

curriculares 

1 - Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem  

2 - Teorias e Abordagens Educacionais  

3 - História, Estrutura e Políticas da Educação Profissional no Brasil    
Módulo II Teorias e Tecnologias Educacionais    
Unidades 

curriculares 

4 - Epistemologia da Educação Profissional   

5 - Ensino Híbrido: Integração de Tecnologias   
Módulo III Currículo e Didática na Educação Profissional   
Unidades 

curriculares 

6 - Didática na Educação Profissional  

7 - Observação da Prática Docente  

8  - Planejamento e Implementação em EaD   
Estrutural Módulo IV Prática Docente na Educação Profissional    

Unidades 

curriculares 

9 - Prática Docente 

10 - Optativa: Estágio em Docência na Educação Profissional  
Módulo V Gestão em Educação Profissional   
Unidades 

curriculares 

11 - Gestão Educacional na Educação Profissional  

12 - Inovações Educacionais e Tecnológicas na Educação   
Integrador Módulo VI Pesquisa e Extensão em EP    

Unidades 13 - Pesquisa e Extensão como princípios Educativos na EP  
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curriculares 14 – Trabalho de Conclusão de Curso I – Elaboração do Projeto  
Módulo VII Elaboração e Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso   

Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a educação 

profissional e Tecnológica (IFSC, 2016), adaptado pelas autoras.  

Analisando o projeto, observamos três núcleos: Contextual, Estrutural e Integrador. A 

matriz curricular se distribui em sete módulos, com justificativa de oferta fundamentada na 

necessidade de formação pedagógica para os professores em atividade na Educação 

Profissional e que sendo portadores de diploma de bacharelado ou tecnologia possam 

licenciar-se, em acordo à Resolução n. 06 do Conselho Nacional de Educação, publicada em 

2012. Cada núcleo contém módulos que, uma vez integralizados, garantem certificações 

intermediárias, divididas em: Aperfeiçoamento em Educação Profissional, para aqueles que 

finalizarem os módulos I e II; Aperfeiçoamento em Prática Docente na Educação Profissional, 

oferecida ao término dos módulos III e IV e Aperfeiçoamento em Gestão em EP com a 

conclusão dos módulos  V e VI. Os módulos integrados abordam, desde a construção de um 

referencial teórico e conceitos estruturantes para a formação docente para a EPT, até 

atividades práticas em docência, consideradas inovações contidas neste PPC, tanto pela 

orientação conceitual quanto pela organização em rede para os momentos a distância e 

presenciais nas Instituições de Educação Profissional.  

Baseado em mediações on-line no ambiente virtual de ensino-aprendizagem e em 

interações presenciais na Rede de Educação Profissional, o curso apresenta em seu currículo 

60 horas de observação e prática de intervenção em instituições de Educação Profissional. Os 

professores cursistas devem identificar em sua região uma instituição que oferece formação 

técnica de nível médio e realizar observação docente e prática de intervenção no contexto da 

EPT, supervisionada localmente por um professor licenciado ou por pedagogo da instituição 

que recebe o cursista. A observação pedagógica no contexto escolar e seu respectivo relatório 

são desenvolvidos pelos professores cursistas nas unidades curriculares “Observação 

Pedagógica”, com duração de 20 horas, e “Prática Docente”, com duração de 40 horas.  

2.2 As práticas de ensino com pesquisa e os trabalhos de conclusão de curso 

desenvolvidos na modalidade EaD 

No ambiente virtual, cada unidade curricular apresenta a mesma estrutura instrucional 

no moodle. As salas de aula virtual apresentam Orientações iniciais, Fóruns, para informes e 

debates entre professores e alunos, Plano de Ensino, Roteiro de Estudos, materiais didáticos e 

atividades de avaliação, que possibilitam as interações que permitem ao estudante a 

aprendizagem e elaboração de sua intervenção docente. O ambiente é organizado em unidades 

de estudo acessíveis por botões, representando a sequência das atividades.  

O Roteiro de Estudos é um instrumento criado pela equipe de design instrucional do 

Departamento de Educação a Distância do Cerfead que contém o planejamento dos 

professores para a distribuição das atividades previstas. Recursos como Fórum de notícias e 

Fórum de discussão e dúvidas estruturam o espaço para informações sobre o curso, 

comunicados e comunicação ativo com os docentes. e demais colegas.  São disponibilizadas 

duas videoaulas de apresentação de orientações e reflexões iniciais sobre a observação da 

prática docente. O material didático é apresentado em formato digital, utilizando a ferramenta 

Livro do Moodle. O conteúdo do livro didático pode ser impresso pelo cursista. Os autores do 

material didático são os próprios professores.  
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A Figura 1 apresenta um pequeno trecho do livro didático digital. Observando a figura 

é possível ter indicativos sobre o formato em que o conteúdo é apresentado aos professores 

cursistas. 

 
Figura 1 – Trecho do livro didático digital de “Observação da Prática Docente”  

 
Fonte: Ambiente virtual do curso, em moodle.ead.ifsc.edu.br, consultado pelas autoras. 

Estruturada de acordo com esta configuração no ambiente virtual, a primeira unidade 

curricular dedicada à prática nas instituições de educação profissional é denominada 

“Observação da Prática Docente”. Tem por objetivo que os professores cursistas possam 

observar e analisar aulas teóricas e práticas de colegas professores, registrando a observação 

por meio de relatório e avaliando as atividades. A ementa da unidade curricular é descrita com 

o seguinte conteúdo:  

Observação do contexto escolar e da prática docente no contexto da EPT; Registro 

das observações da prática docente a partir de roteiros; e formalização destas por 

meio do Relatório de Observação da Prática Docente (IFSC, 2016, p.23).  

A segunda unidade curricular de prática é denominada “Prática Docente”, com 

duração de 40 horas. A unidade curricular orienta a elaborar uma proposta de intervenção 

pedagógica na educação profissional a partir das observações realizadas. O professor cursista 

deve buscar um professor supervisor que acompanhará a execução da proposta e produzir um 

relatório de prática docente de acordo com modelo apresentado.  

Para a supervisão e avaliação das unidades curriculares destinadas à prática docente, o 

Cerfead articula uma rede colaborativa para a aprendizagem à distância, contando com a 

coordenação do curso, docentes das unidades curriculares, coordenadores dos Núcleos de 
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Educação à Distância do IFSC, instituições de Educação Profissional públicas ou privadas e 

professores supervisores nas escolas. Para a realização das práticas, são fornecidos 

documentos como: carta convite para o supervisor, orientações para o supervisor da prática 

docente, termo de aceite do supervisor e formulário de avaliação. 

O modelo de projeto de intervenção que traz as orientações dos professores para a 

realização da atividade orienta a realizar um recorte da realidade a partir das observações 

realizadas no contexto escolar da EPT e apresentar elementos da investigação realizada na 

etapa de observação, enquanto professor-pesquisador da realidade na qual irá intervir durante 

a execução da sua proposta de intervenção pedagógica. A proposta de intervenção consiste em 

uma pesquisa-ação, ao longo da qual o professor cursista intervém como docente na realidade 

e, ao mesmo tempo, reflete sobre suas ações e as necessárias transformações no contexto 

pesquisado.  

O projeto de intervenção deve apresentar um tema a ser investigado ao longo da 

intervenção. Os professores das unidades curriculares realizam a mediação no ambiente 

virtual e, em caso de necessidade, fazem contato com os profissionais das instituições que 

recebem os alunos e, em seguida, avaliam as atividades desenvolvidas. Nas atividades de 

estudo, os cursistas postam suas produções e recebem orientações dos professores, na forma 

de comentários de feedback e avaliação da aprendizagem. O processo investigativo e de 

intervenção possibilita aos estudantes a integração de saberes necessária a construção, no 

momento seguinte, de seus Trabalhos de Conclusão de Curso.  

Como metodologia de desenvolvimento do curso, conhecimentos de caráter teórico-

prático do campo da Educação Profissional são articulados pelos professores em interações no 

ambiente virtual e por meio de webconferências semanais, para socialização dos conteúdos, 

explicações e debates dos temas da unidade curricular. Nos momentos síncronos previstos 

entre os professores do Cerfead e os cursistas, são trazidos aulas e seminários sobre temas 

relevantes à docência, bem como esclarecimentos quanto às atividades e orientações para o 

desenvolvimento das intervenções pedagógicas. As webconferências são gravadas e 

disponibilizadas para estudos posteriores no ambiente virtual. A Figura 2 apresenta a imagem 

de uma webconferência gravada e disponibilizada. Observa-se a aula da professora 

organizada com apresentação e espaço para debates.  
 

Figura 2 – Webconferência realizada no curso  

 

 
Fonte: Ambiente virtual do curso, em moodle.ead.ifsc.edu.br, consultado pelas autoras.  
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Pela forma como curso é estruturado e considerados os seus objetivos, as atividades de 

observação e intervenção pedagógica subsidiam a construção do TCC. O TCC pode seguir o 

formato de um trabalho monográfico ou um produto (documentário, desenvolvimento de nova 

tecnologia). Tendo em vista as especificidades da modalidade de ensino na qual o curso é 

desenvolvido e a docência para Educação Profissional como foco principal, foram elencados 

seis eixos que podem ser foco de pesquisa para desenvolvimento do TCC: I - Teorias, didática 

e metodologias para Educação Profissional, II - Gestão educacional na Educação Profissional, 

III - EaD e Integração de Tecnologias, IV - Epistemologia, História e políticas da Educação 

Profissional, V - Pesquisa e Extensão na Educação Profissional, VI - Temas Transversais: 

processos inclusivos, movimentos sociais, direitos humanos. Esses eixos são trabalhados ao 

longo de todo curso, sendo que o discente escolhe sua linha de pesquisa no início da unidade 

curricular TCC II.  

Em relação à turma que ingressou em 2017, os dados do sistema acadêmico mostram 

que cerca de metade dos discentes realizaram seus trabalhos de conclusão de curso em temas 

relacionados ao eixo I - Teorias, didática e metodologias para Educação Profissional, 

totalizando 51.2%. O segundo eixo temático mais procurado pelos estudantes foi o eixo III, 

com 27% dos trabalhos de conclusão de curso sobrea temática da EaD e Integração de 

Tecnologias, restando 21,8% dos professores cursistas que voltaram seus interesses para as 

demais temáticas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os desafios da formação de professores para a Educação Profissional, está o 

entendimento de que quem ensina deve saber fazer, deve saber ensinar. Visando a formação 

necessária para os saberes docentes, o programa de Pós-Graduação aqui em análise contribui 

para que esses profissionais estejam adequadamente preparados para o exercício das 

atividades para as quais foram contratados por meio de concurso público.  

O curso contribui para que esses profissionais estejam adequadamente preparados para 

o exercício da docência. Os saberes docentes são construídos pelos conhecimentos implícitos 

e explícitos, experiências profissionais e formação acadêmica. O processo revela como a 

formação de professores para a Educação Profissional é desafiada a contribuir para o 

entendimento de que quem sabe fazer não necessariamente sabe ensinar, valorizando a 

formação pedagógica. Esse processo de aprendizagem é contínuo e engloba a fundamentação 

teórica ofertada pelas disciplinas do curso, as práticas docentes e o processo de orientação e 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Por meio da EaD, a instituição ofertante do curso aqui em análise consegue atender a 

demanda gerada pela urgência de formação pedagógica para os docentes da EPT (cf. previsto 

na Resolução 6, de 2012). Mais do que o atendimento à legislação, a análise da estruturação 

da oferta permite vislumbrar a efetividade da formação, dados os estudos propostos e a 

intrínseca relação com o contexto da Educação Profissional, em atividades de observação, 

investigação e intervenção. 

O artigo destaca o desenvolvimento das unidades curriculares de observação e 

intervenção pedagógica no ambiente virtual e nas webconferências, e os resultados formativos 

em termos de trabalhos de conclusão de curso realizados a partir da prática e das experiências 

na rede EPT. Com este trabalho, esperamos ter demonstrado que a formação de professores 

para a Educação Profissional é possível e tem qualidade, tendo na modalidade a distância uma 

forte aliada para alcançar um grande número de profissionais que estão distribuídos por 

diferentes espaços geográficos.  
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 RESUMO. O presente artigo objetivou a realização de um resgate histórico do funcionamento do 

Polo Uab-Colíder-MT, observando os resultados como benefícios à formação inicial e continuada 

de profissionais da educação da rede pública de Colíder – MT e região. A UAB é um sistema 

integrado por universidades públicas que ofertam cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade EaD com foco em locais distantes e isolados. A metodologia considerou uma revisão 

sistemática das informações, levantamento de dados primários e secundários no Polo 

Uab/Colíder, nas IEES ofertantes dos cursos, consulta e análise da literatura em portais 

governamentais, livros e artigos. Os resultados foram levantados, sumarizados e analisados à luz 

das planilhas do Sisuab e evidenciam que cursos ofertados estão em plena expansão. Apesar do 

índice de evasão ser preocupante, a formação profissional inicial e em efetivo exercício é 

fundamental para a região. Concluímos que para absorver satisfatoriamente a demanda e acesso 

da população aos cursos de nível superior é necessária a ampliação de cursos e de IES no Polo. 

Para evitar índices crescentes de evasão são necessários maiores investimentos e inovação em 

metodologias pedagógicas ativas, alinhadas às gerações digitais voltadas a EaD. Essas sugestões 

podem ser alternativas interessantes para atrair e garantir a permanência dos alunos nos cursos.  

Palavras-chave: Professores, Polo UAB, Cursos EAD, Metodologias Pedagógicas, Evasão.  

 
ABSTRACT. Oportunidades e desafios da Universidade aberta do Brasil – (UAB) na 

formação inicial e continuada de profissionais da educação da rede pública no município de 

Colíder/MT e região. The present article aimed at achieving a historical recovery of the 

operation in the UAB-Colíder-MT Pole observing the results as benefits to the initial and 

continued training of teachers of the public network of the region. The UAB is a system 

composed of public universities that offer undergraduate and postgraduate courses in the EaD 

(distance learning) mode with a focus on distant and isolated places. The methodology 

considered a systematic review of the information, consultation and analysis of the literature in 

government portals, books and articles. The results were collected, summarized and analyzed 

according to the criteria of the Sisuab worksheets and show that the offered courses are in full 

expansion. Although the evasion rate is worrying, initial and effective vocational training is 

 

 

 

 

 

fundamental for the region. We conclude that in order to satisfactorily absorb the population's 

access to higher education courses, it is necessary to expand HEIs. Investments and innovation in 

active pedagogical methodologies, aligned to the digital generations oriented to the EaD. These 

suggestions can be interesting alternatives to attract and to guarantee the permanence of the 

students in the courses. 

Palavras-chave: Teachers, Polo UAB, Courses EAD, Pedagogical Methodologies, Dropout. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo objetivou a realização de um resgate histórico do processo de 

implantação e funcionamento do Polo Uab-Colíder observando os resultados como benefícios 

proporcionados a formação inicial a professores e demais profissionais da educação básica em 

efetivo exercício da rede pública, bem como na formação continuada aos profissionais já 

graduados no município de Colíder e região norte do estado de Mato Grosso. 

Consideramos os desafios e as oportunidades da modalidade EaD para analisar os 

resultados para o município e região diante do contexto atual da formação inicial dos 

profissionais da educação e os esforços somados nas três esferas de governo, com foco a 

facilidade de acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade para a comunidade.  

Sob essas bases observamos que as ações da Universidade Aberta do Brasil (UAB) ao 

longo desses anos nas Instituições de Ensino Superior (IES) são de fortalecimento da 

qualidade e da gratuidade do ensino através do sistema integrado de universidades públicas 

com a oferta cursos de graduação e pós-graduação pela metodologia da Educação a Distância 

para as camadas da população com dificuldade ao acesso à formação universitária regular 

(CAPES, 2015). 

Neste contexto, o sistema UAB é um instrumento eficaz a universalização do acesso ao 

ensino superior, requalificação do professor em outras disciplinas, fortalecimento da educação 

no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos 

grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. A articulação, 

a interação e a efetivação da UAB visa estimular parcerias nos três níveis governamentais 

(federal, estadual e municipal) com as universidades públicas e demais organizações 

interessadas, enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a 

execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada.  

Compreendemos que a Educação à Distância (EaD) por décadas foi desenvolvida por 

entidades de inciativas privadas e por decretos governamentais, com intuito de uma trajetória 

sempre associada ao crescimento tecnológico do país que passou pela era do correio, do rádio, 

da televisão e vive hoje a era da internet (GOMES, 2013).  

Ao plantar a semente da universidade pública em locais distantes e isolados, o Sistema 

UAB firma-se no desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB, sendo um 

instrumento eficaz para a universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação 

do docente, fortalecendo a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta 

de cursos de graduação nos grandes centros urbanos de forma a evitar o fluxo migratório para 

as grandes cidades. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Com um universo de vinte e oito polos distribuídos no Estado de Mato Grosso, a 

implantação da Universidade Aberta do Brasil – UAB - Polo de Colíder/MT, deu-se através da 

portaria n.º 803 de 18 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 19 de 

agosto de 2009 e da Lei Municipal n.º 2.486/2011, sendo a mantenedora a Prefeitura 

Municipal de Colíder/MT. O Polo encontra-se na situação Apto sem Pendências - AA, 

conforme a última avaliação da Capes/MEC.  

De maneira geral, o objetivo da institucionalização da UAB é a redução às 

desigualdades educacionais na oferta de ensino superior e o desenvolvimento de um amplo 

sistema nacional de educação superior à distância. Nesse contexto, as atividades pedagógicas 
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presenciais desenvolvidas no Polo Uab-Colíder permitem que os alunos contatem seus tutores 

e professores e têm acesso à biblioteca e aos laboratórios de informática.  

O acesso à informação por meio da informatização digital dos últimos tempos tem 

sido fator determinante e favorável ao sucesso da UAB. Sob esse foco, Lemgruber (2012) 

enfatiza que o sucesso da terceira geração focada em redes de conferência por meio de 

computadores e estações de trabalho multimídia só é possível graças ao acesso à internet.  

Para a construção do presente relato de experiência realizamos uma revisão sistemática 

das informações, análise da literatura visando consensuar sobre a temática específica e 

sumarizar o conhecimento da área por meio da formulação de questionamentos próprios 

subsidiadores dos elementos levantados. 

A realização de consultas permeou a leitura em portais governamentais como o 

website do Ministério da Educação (MEC) com foco a estruturação da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB). Além disso, buscamos informações também o website Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPS) e realizamos consultas bibliográficas 

sobre a modalidade EaD em artigos e livros.  

Os dados quantitativos de cursos e situação dos acadêmicos foram levantados à luz das 

planilhas como as do modelo Sisuab das IES que ofertaram e/ou ofertam os cursos existentes 

no Polo. Por outro norte, os qualitativos foram gerados a partir da análise, cruzamento de 

informações e interpretação dos resultados encontrados a partir das consultas e análises feitas 

nos documentos púbicos como leis, portarias, decretos, entre outros disponíveis no Polo. 

Os resultados foram analisados e discutidos com vistas à visualização de instrumentos 

para análise das contribuições que UAB oferece para a formação profissional inicial a 

docentes em efetivo exercício na educação básica da rede pública, bem como na formação 

continuada aos profissionais já graduados. Observou-se também o índice de evasão nos cursos 

já finalizados.  

 

2.1 Município de Colíder – MT: características educacionais  

O município apresenta uma extensão territorial de 3.038 km2, localiza-se na região 

norte do Estado de Mato Grosso, distante a 650 km da Capital, Cuiabá (IBGE, 2007).  A 

população atual está estimada em 32.298 pessoas, destas 11.023 são jovens com faixa etária 

entre 10 a 29 anos (IBGE, 2017).  

Para absorver essa clientela jovem na perspectiva do ensino médio, o município conta 

com oito escolas públicas da rede estadual, cinco instaladas na cidade e três no campo. Além 

de duas instituições de iniciativa privada.  

O ensino superior no município funciona em duas instituições públicas, com cursos 

regulares ofertados pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e os cursos na 

modalidade a distância oferecidos por instituições de ensino superior (UFMT, IFMT e 

Unemat) no Polo UAB. Das instituições privadas existentes no município, uma oferta cursos 

regulares e três faculdades atuam com cursos na modalidade EaD. No momento o município 

encontra-se descoberto pela oferta de cursos técnicos profissionalizantes.  

 

2.2 Polo UAB Colíder: implementação  

Para o desenvolvimento dos cursos em andamento e para os que aguardam oferta, o 

Polo UAB de Colíder apresenta ampla infraestrutura e em situação Apto sem Pendências - 
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AA, de acordo com a última avaliação da Capes/MEC, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Infraestrutura do Polo UAB Colíder 

Infraestrutura Quantidade 

Laboratório de informática (com 25 máquinas conectadas a 

internet para acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem) 

01 

 

Salas de aula  05 

Sala de tutores  01 

Secretaria Acadêmica  01 

Sala da Coordenação  

Sala da brinquedoteca 

Sala da biblioteca 

01  

           01 

01 

Banheiro feminino equipado com chuveiro  02 

Banheiro masculino equipado com chuveiro  02 

Banheiro para professores – masculino  01 

Banheiro para professores – feminino  01 

Banheiro PNE – masculino  

Banheiro PNE – feminino 

01 

01 

Cozinha com acesso livre a todos os usuários do polo  01 

Quadra poliesportiva 01 

Hall de entrada amplo para seminários, aulas inaugurais, 

conferências, entre outros.  

01 

Fonte: Polo Uab/Colíder (2018) 

Consideramos a estrutura física satisfatória para atendimento dos cursos em 

andamento e novos. No entanto uma maior disponibilização de recursos financeiros implicaria 

na ampliação autonomia no sentido de viabilizar pequenos reparos, organização de eventos 

relacionados aos cursos, como aulas inaugurais e presenciais, palestras, seminários 

niveladores, de conclusão de curso, entre outros. Ademais, esses recursos implicariam na 

aquisição de materiais de expediente.   

Neste contexto salientamos a importância do apoio da mantenedora local no 

atendimento a aquisição de materiais e serviços e da parceria firmada com a Secretaria de 

Estado de Educação – SEDUC, desde o início do projeto, através da cedência do espaço físico 

da antiga Escola Estadual São Vicente de Paula, o que tem propiciado uma excelente 

infraestrutura para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas e destacado o Polo 

como um dos melhores do Estado. 

 

2.2.1 Cursos ofertados: oportunidades  
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O aumento de matrículas de pessoas aos cursos de ensino superior, como prevê as 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE) obteve expansão a partir da Educação Distância 

e suas Políticas Públicas de Educação, ao qual possibilitaram nas últimas décadas o acesso e 

democratização ao ensino superior (ARRUDA; ARRUDA, 2015). 

A regulamentação desta expansão só foi possível com decreto de nº 5.622/2005 

normatizando o Ensino à Distância em todos os níveis. Em números, uma pesquisa baseada 

nos dados MEC/INEP, entre os anos 2005 a 2013 ressalta que o quantitativo de matrículas 

saltou de 100 mil para um milhão e 100 mil matriculados, representando acesso de mais de 

1000% no ensino superior. Deste total apenas 15% representavam matrículas em Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IPES), o que se constata o crescimento pela iniciativa de 

instituições privadas (ARRUDA; ARRUDA, 2015). 

Apesar da prioridade ser a de oferecer formação inicial aos professores em efetivo 

exercício na educação básica da rede pública, os cursos de Pós-graduação oferecidos pelo 

Polo são propostas importantes na garantia da formação continuada aos profissionais já 

graduados tanto na esfera educacional, como em Gestão Pública, Gestão Municipal, Saúde, 

entre outros conforme a tabela 2.  

 

Tabela 2 - Cursos ofertados desde a implantação do Polo Uab/Colíder 

Nível  IES Curso Status  

Graduação  UAB/Unemat  Bacharelado em Administração 

Pública (02 turmas) 

Concluído  

Graduação  UAB/Unemat  Licenciatura em Pedagogia (02 

turmas) 

Concluído  

Graduação  UAB/Unemat  Licenciatura em Letras: 

Português/Espanhol  

    Em andamento  

Graduação UAB/Unemat Bacharelado em Ciências 

Contábeis 

Cursando 

Pós-graduação -

Espec.  

UAB/Unemat Gestão Pública  Concluído  

Pós-graduação – 

Espec.  

UAB/Unemat Gestão Municipal  Concluído  

Pós-graduação - 

Espec.  

UAB/Unemat Gestão em Saúde  Concluído  

Pós-graduação – 

Espec. 

UAB/Unemat Saberes e Práticas a Educação 

Infantil 

Cursando 

Graduação  UAB/UFMT  Licenciatura em Letras: 

Português/Espanhol  

Finalizado/ 

           Repercurso 

Graduação UAB/UFMT Ciências naturais e matemática Cursando  

Pós-graduação - 

Espec. 

UAB/UFMT  Educação de Jovens e Adultos 

para a Juventude 

Concluído 

Pós-graduação – 

Espec.  

UAB/UFMT  Educação para as Relações 

Étnico-Raciais 

Concluído 

Curso de UAB/UFMT Educação do Campo Concluído 
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aperfeiçoamento  

Curso de 

aperfeiçoamento  

UAB/UFMT Educação de Jovens e Adultos 

na Diversidade 

Concluído 

Pós-graduação – 

Espec. 

UAB/UFMT Informática na Educação Cursando 

Graduação  UAB/IFMT Licenciatura em Matemática Cursando 

Pós-graduação – 

Espec.  

UAB/IFMT Gestão Pública Cursando 

Pós-graduação – 

Espec. 

UAB/IFMT Educação Inclusiva - Libras Cursando 

Pós-graduação – 

Espec. 

UAB/IFMT Redes e Computação Distribuída Cursando 

Fonte: Polo Uab/Colíder (2018) 

A modalidade, educação a distância aparece cada vez mais no contexto das sociedades 

contemporâneas. E para reforçar o acesso da população aos cursos de nível superior,  Jorge et 

al. (2010) reportam em suas reflexões que a metodologia EaD surgiu para atender às novas 

demandas educacionais decorrentes das mudanças causadas pela globalização, que não é 

apenas um fenômeno econômico, mas também um processo de transformação do espaço e do 

tempo. 

 

Gráfico 1 – Demanda e oferta cursos do Polo Uab Colíder/MT 

 
Fonte: Polo Uab/Colíder (2018) 

 

2.3 Evasão na modalidade EaD: Polo UAB/Colíder-MT  

A evasão é um tema muito discutido nas IES e é resultado de inúmeros fatores 

atingindo igualmente aos estudantes tanto em IES públicas como em privadas.  

Mesmo com as facilidades que a modalidade EaD proporciona aos acadêmicos em 

conciliar estudo-trabalho-horários, a evasão deve ser uma preocupação nas IES que ofertam 

cursos no Polo. Sob esses aspectos, Gelatti (2014) relata que de acordo com o Censo da 

ABED (2013), a evasão constitui um grande obstáculo para o desenvolvimento das ações e 
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nos cursos da modalidade de educação à distância. Embora a evasão seja uma barreira, a 

autora ressalta que o Censo da ABED não deve ser tomado como referência para analisar o 

grau de preocupação do índice de evasão em EaD.  

No Polo UAB de Colíder – MT, os maiores índices de evasão foram observados de 

acordo com as informações filtradas no gráfico 2, nos cursos de graduação em Administração 

Pública (22%) e Pedagogia (24%) e referentes as primeiras turmas ofertadas.  

Como os resultados estão relacionados aos primeiros cursos do Polo, no início da 

implantação e implementação é provável que as dificuldades de acesso a plataforma EaD, 

tanto por parte dos alunos, como dos tutores em subsidiá-los foi o fator desestimulante e 

determinante.  

 

Gráfico 2 - Índice de evasão 

 

Fonte: Polo Uab/Colíder (2018) 

Nos cursos de pós-graduação, observa-se que a evasão é relativamente maior, apesar 

da demanda ter sido menor em relação às vagas ofertadas nos cursos. O fator de evasão pode 

estar relacionado ao perfil dos cursos que é o de oferecer formação continuada aos 

profissionais já graduados com foco educacional. Sob essas bases, Bittencourt e Mercado 

(2014) evidenciam que os fatores como a falta de conexão com o curso, as dificuldades 

enfrentadas pelos acadêmicos no rendimento e desempenho, as dificuldades financeiras, a 

localização da instituição em relação ao trabalho ou moradia do aluno e as oportunidades de 

trabalho são determinantes no processo de evasão.  

Por outro lado, nacionalmente, de acordo com Relatório Analítico da Aprendizagem à 

Distância no Brasil (2016), as taxas de evasão reportadas ocupam a faixa de 11% a 25%. Os 

principais motivos da evasão de acordo com o relatório, tanto para cursos EaD como para 

livres tem sua causa o aspecto financeiro e disponibilidade de tempo para manter assiduidade 

nas atividades. Entretanto, outros fatores precisam ser considerados. Em um estudo realizado 

por Cordasso et al. (2016) no município de Sinop-MT, os maiores fatores favoráveis a evasão 

são a preocupação dos estudantes para com a capacidade estrutural e formacional da IES, a 

qualidade do ensino oferecido e o mercado de trabalho promissor no momento.   

Para reduzir o índice de evasão ao analisar os primeiros cursos ofertados, bem com os 
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em andamento, algumas alternativas têm sido buscadas para contornar o problema de evasão.  

Entendemos que o acadêmico da modalidade EaD é oriundo do ensino médio presencial e 

com contato interativo diário com o professor.  Ao ingressar na educação a distância, sente-se 

desamparado. Neste contexto, considera-se que nos primeiros cursos havia encontros 

presenciais apenas nos horários de aplicação das provas, o que não proporcionava momentos 

de trocas de experiências, tira dúvidas e estudos com tutores e demais acadêmicos.  

Ao analisar a estrutura atual dos cursos em andamento, observa-se que o contato entre 

alunos e professores tem sido mais efetivo. Os encontros presenciais obrigatórios no polo 

UAB de Colíder são mais atrativos e tem ocorrido por aulas de revisão com os professores. As 

oficinas propostas oferecem certificação, os seminários temáticos são mais dinâmicos, porém 

o desenvolvimento de trabalhos em grupos apresenta frequência diária.    

Além disso, as IES preocupadas com a evasão continuam buscando inovações. A 

realização de encontros marcados por web-conferências direto do polo e as plataformas online 

é um exemplo. Os investimentos feitos aos meios de tecnologia e comunicação se tornaram 

mais dinâmicos e interativos como chats de bate-papo virtual e os aplicativos de mensagens 

instantâneas.  

No entanto, para melhor compreender os fatores determinantes no processo de evasão 

nos cursos do Polo UAB/Colíder seria necessário realizar uma pesquisa específica. 

 

 

      Fonte: Polo Uab/Colíder (Aula presencial, 2019) 
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    Fonte: Polo Uab/Colíder (Aula presencial, 2019) 

 

 

   Fonte: Polo Uab/Colíder (Seminário integrador, 2019) 
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3. CONSIDERAÇÕES  

O Polo UAB/Colíder – MT oferta cursos de nível superior alojados em três IES 

(UNEMAT, UFMT e IFMT) e tem enorme contribuição na formação inicial de professores em 

efetivo exercício na educação básica da rede pública, bem como na formação continuada aos 

profissionais já graduados.  

Em Colíder – MT, o Ensino à Distância e de nível superior iniciou-se com a 

implantação e implementação do Polo UAB, de Apoio Presencial. O Polo oferece cursos de 

graduação e pós-graduação oportunizando cerca de 500 profissionais dos mais diversos 

municípios da região norte do estado. 

De maneira geral à distância geográfica entre os municípios localizados na região 

norte e médio norte do estado dificulta o acesso e permanência do jovem na 

universidade/faculdade. A logística para o deslocamento requer tempo e isso é incompatível 

com perfil socioeconômico do estudante no ensino superior em regiões do interior do estado.  

Apesar dessa distância, os jovens buscam ingressar em cursos de nível superior visando 

crescimento profissional e instabilidade social. A demanda crescente remete-nos que a 

necessidade de facilitar o acesso do jovem à universidade é fundamental.  

E, para absorver satisfatoriamente o acesso da população aos cursos de nível superior, 

entendemos que é necessária a ampliação das IES em Colíder e na região, seja em 

infraestrutura, na oferta de cursos, ajustes no planejamento e aumento de investimentos nas 

dependências físicas e inovações na modalidade EaD. 

Apesar da ampliação crescente na oferta de cursos no Polo Uab/Colíder, a evasão 

precisa ser considerada positiva sob a ótica de se buscar metodologias que favoreçam o 

aprendizado e aumentem a motivação dos alunos reduzindo o índice.  

Os fatores como questões financeiras, falta de tempo, dificuldade de adaptação a 

modalidade EaD, pouco contato presencial entre docentes, discentes e tutores podem ser 

fatores chaves no processo de evasão.  

Por outro lado, investimentos e inovação, em metodologias pedagógicas ativas, mais 

alinhadas às gerações digitais com foco a modalidade da Educação à Distância, entre outros 

pode ser uma alternativa interessante, atrativa, capaz e eficaz na garantia de novos alunos e 

permanência nos cursos. 
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RESUMO. As indagações e inquietações em relação à aprendizagem na Cibercultura e nos 

Ciberespaços e, como esta é discutida no universo da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

2017, são fios condutores para a construção das ideias apresentadas neste ensaio. Em um breve 

percurso histórico, de reflexão e debate, propõe um olhar em relação à BNCC e as relações 

antagônicas com as tecnologias. A EaD brasileira desenvolve currículos com ambientes virtuais , 

interativos e ativos para aprendizagem, mas  a atual proposta curricular educacional faz uma menção 

superficial e instrumental das tecnologias no aprender e desenvolver-se. Os apontamentos foram 

construídos a partir de estudos sobre a BNCC em escolas do Ensino Médio e Fundamental e de revisão 

de literaturas para o projeto de pesquisa no Mestrado. 

Palavras-chave: BNCC. Tecnologias. Cultura Digital. Aprendizagem no Ciberespaço. 

 

ABSTRACT. The inquiries and concerns regarding the learning in cyberculture and cyberspace, and 

the way those are discussed in the universe of the National Common Curriculum Base (BNCC),  of 

2017, are the conductive wires for the construction of the ideas presented in this textual essay. In a 

brief historical course of reflection and debate, it is proposed a look at the BNCC and the antagonistic 

relations with the times and virtual spaces. The Brazilian EaD develops curricula with interactive and 

active virtual environments to the learning, but the current educational curriculum proposal makes a 

superficial and instrumental mention of the technologies in the learning and the developing. This study 

was constructed from studies on the BNCC in high school and elementary schools, and it was also 

based on a literature review for a master's research project. 

Keywords: BNCC. Technologies. Digital Culture. Cyberspace learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realidade contemporânea é palco de significativas transformações nas ciências e 

tecnologias, tais mudanças proporcionam um impacto considerável na educação escolar e nas 

formas de aprendizagens.  Neste contexto, surge um novo advento: as conexões estabelecidas 

pelos diversos meios tecnológicos, estas possibilitam substituir a ultrapassada hierarquia 

disciplinar da escola tradicional. A popularização da internet possibilita aos alunos e 

professores viver em sintonia com os diversos aparatos tecnológicos e midiáticos do tempo 

atual, estes não se enquadram em confinamentos advindos dos espaços físicos da escola e, 

nem mesmo adianta insistir na austeridade autoritarista e manipuladora imposta na era 

moderna. Estes novos tempos são atravessados pelas possibilidades de conexão, a era 

tecnológica assim como a educação representa poder, aliá-las estas podem possibilitar ao ser 

humano uma ação de protagonista na sociedade. Assim, necessário se faz uma ruptura com 

preceitos ultrapassados da modernidade e aproveitar as referidas transformações da 

contemporaneidade para ressignificar as aprendizagens e os espaços escolares. 

A aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em dezembro de 2017 da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, como documento que 

compõe o conjunto de referências curriculares, o qual estabelece os objetivos de 

aprendizagem para as diferentes etapas do ensino básico, no intuito de assegurar aos 

estudantes o direito de aprender e se desenvolver, provocou inquietações e indagações sobre 

como de fato se daria a implementação desta no chão da escola, a entronização deste 

documento assoberbou a efervescência dos questionamentos, já que é um documento 

homologado em tempos contemporâneos. 

 O referido documento se apresenta como resultado de um amplo processo 

colaborativo com diferentes atores do campo educacional e da sociedade. No entanto, as 

correlações de forças que envolvem a produção do documento, estão permeadas de aplausos e 

críticas por grupos com interesses antagônicos. Já homologada e em processo de 

concretização, a BNCC ainda encontra resistência e tem sua viabilidade questionada por 

profissionais da educação. Estes ouvem nos momentos de preparação dos processos de 

planejamento e implementação da base no chão da escola, o discurso corrente sobre este 

documento ter como ênfase: garantir o direito de aprender e desenvolver-se aos estudantes, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, porém as mudanças estruturais remetem a 

alteração de atitude e normativa, ações significativas em relação ao ressignificar, ainda não 

são tão visíveis. 

Na fase final de revisão da BNCC, as redes de ensino começaram a preparar seus 

processos de planejamento e implementação, orientadas por um Guia de Implementação e, no 

segundo semestre de 2018 deu-se início a estudos em profundidade sobre este documento nas 

escolas estaduais em Mato Grosso, nos momentos de formação continuada de professores. O 

intuído destes momentos de reflexão era produzir um documento de reelaboração da proposta 

curricular da rede, de modo a ser apropriado pelos professores como documento normativo de 

sua prática, o mesmo teria que ser perpassado por toda política educacional apresentada no 

referido documento estudado. 

Ao se pensar o universo das regulamentações e das práticas na educação necessário se 

faz considerar a delicadeza das situações envolvidas na pesquisa em educação, já que, estas 

transcendem as vertentes educacionais, acadêmicas e institucionais, perpassam decisões 

políticas, que compreendem o contexto histórico social de conflitos e contradições, além das 
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inferências citadas, existe ainda, a vertente voltada à identidade e autonomia não só da 

pesquisa educacional, mas da fragilidade da educação enquanto espaço científico de produção 

de saberes. 

Neste contexto, o presente texto propõe debater e refletir sobre a BNCC e, como o 

foco de aprendizagem que a mesma institui de fato e de direito, se correlaciona com as 

perspectivas históricas, sociais e tecnológicas da sociedade contemporânea, repleta de 

ciberespaços e envolta a cibercultura? Qual o papel da cultura digital nestes processos de 

aprendizagem? Quais recursos e artefatos poderiam subsidiar um trabalho pedagógico 

interativo, democrático e ubíquo? 

Em busca de compreender o percurso realizado para construção de uma Base Comum 

Curricular de caráter Nacional, surge uma analogia significativa visualizá-la como um plano 

de voo. Para construir um projeto de decolagem é preciso conhecer com antecedência qual é o 

aeroporto de origem e de destino e, ao mesmo tempo, a situação e condições meteorológica 

durante o tempo de voo, considerar a habilidade do piloto em manipular certas cartas do 

espaço aéreo superior e outras para o espaço aéreo inferior, obviamente, em todo plano de 

voo, especifica-se uma série de dados relacionados ao voo que será realizado, todas estas 

informações são expressas em um documento através de códigos e siglas especificas comuns 

à área internacional da aviação, por outro lado, os planos de voo da atualidade já podem ser 

cumpridos através da internet, sendo que esta circunstância facilita os trâmites dos pilotos, 

estes na atualidade incluem um sistema informático centralizado e podem ser consultados por 

controladores aéreos do aeroporto destinados.  

A BNCC assim como um plano de voo propõe metas a seguir para se chegar a um 

determinado resultado, traz em seu universo informações em forma de códigos e siglas, 

traceja caminhos a partir de competências e habilidades em um palco voltado a aprendizagens 

e qualidade na educação, percebe-se a sugestão de uso das tecnologias, porém, será que e a 

cultura digital vivenciada a partir da acessibilidade as Tecnologias da Informação e 

Comunicação é comtemplada em plenitude em sua proposta?   

O texto é um convite à compreensão de que antes de adentrar e concretizar a BNCC 

como manual determinante do currículo e práticas, ou seja, um plano de voo para os 

educadores é preciso transcender ao estabelecido e pesquisar sobre a mesma. Tal ação 

envolve bem mais que levantar, tabular e analisar dados, já que, remete a postura do 

pesquisador e do pesquisado enquanto sujeitos  histórico, cultural e social. Neste contexto, a 

ação investigativa é mais que uma mera busca de informação ou constatação, permeia uma 

prática transformadora, que além de desvendar as “leis” que estruturam o documento 

analisado, propõe olhares inovadores para a realidade apresentada, assim, apresenta-se como 

uma proposta para debater e refletir sobre a BNCC e tecnologias na cultura digital. 

2. O PERCURSO HISTÓRICO DA BNCC 

 A construção do direito á educação gratuita e de qualidade acontece a um tempo 

significativo, já que a Constituição de 1934, em seu artigo 50, apresentava como inovador a 

gratuidade do ensino, a obrigatoriedade de percentual destinado a financiar a educação e a 

proposta de um currículo que elucidasse o nacional e o regional. O governo militar, instituído 

na época, deixou tal proposta adormecida. 

Em 1946 no texto constitucional no artigo 5°, item XV, letra d, obtém-se um avanço 

para a educação nacional por trazer como competência legislativa da União, a construção de 

um instrumento normativo para a definição de um Sistema Nacional de Educação e a Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional (LDB). Apesar, desta instituição a tramitação deste documento 
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entre câmera e senado durou mais de uma década, obteve aprovação legislativa de 1959 – 

1963. 

Em um cenário mais recente, o Artigo 210 da Constituição Federal de 1988 determina 

que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 

Neste mesmo contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9 

394/1996, em seu Artigo 9°/ inciso IV, estabelece a responsabilidade da União quanto a: “(...) 

em elaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios [de] competências e 

diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Médio, que nortearão os 

currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a estruturar a formação básica comum”; além 

de no Artigo 26 e 26 A, especificar sobre a composição de temas a serem obrigatoriamente 

considerados no currículo escolar nacional. 

No final da década de 90 tem se a construção e reconstrução dos dispositivos legais 

que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação superior e para educação 

básica, além de alterações na própria LDB. 

Em 2010 com as DCN como pano de fundo surge à proposta de uma Base Nacional 

Comum, parecer CNE/CEB n°07, de 07 de abril de 2010, subsídio para a elaboração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, destaca-se ainda o parecer de 07 de 

julho de 2010, que tratou das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 

A referida temática permeou os debates promovidos no decorrer dos processos de 

construção das Conferências Nacionais, como a Conferência Nacional de Educação 

Profissional e Tecnológica (2006), a conferência Nacional de Educação Básica (2008) e as 

Conferências Nacionais de Educação (2010 a 2014), concomitantemente, iniciativas 

governamentais estruturaram a proposta de reformas curriculares. 

Neste contexto, um palco de significativo protagonismo para o debate sobre diretrizes 

curriculares foi a elaboração coletiva dos PME (Planos Municipais de Educação), PEE 

(Planos Estaduais de Educação) e por meio da Lei n° 13 005/2014 o PNE (Plano Nacional de 

Educação), o qual estabelece metas e estratégias para a implementação de ações voltadas a 

construção de uma nação cidadã no viés da diversidade, da equidade e da solidariedade. 

 Em 15 de dezembro de 2017, foram votados em sessão pública do Conselho Nacional 

de Educação o Parecer e a Resolução referentes à Base Nacional Curricular Nacional Da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Ao pensar esta votação, necessário se faz 

compreender que a BNCC foi proposta pelo Ministério da Educação (MEC), o referido órgão 

apresentou a mesma com justificativas de que esta construção se deu a partir de amplo debate 

e participação da sociedade. Porém, ao analisar os pareceres dos conselheiros, observa-se, que 

a aprovação não se deu de forma unânime e, que três conselheiras se contrapuseram a versão 

aprovada, os pareceres desta apresentam pontos de reflexão inquietantes e, junto a estes pode 

ser acrescido à perspectiva indagatória em relação às aprendizagens na era da cultura digital. 

A concepção e expectativas em relação à BNCC, discutidas neste momento 

permearam dois vieses: o legal, o normativo, o famoso cumpra-se e, o de Politicas Públicas 

para a Educação. O caráter normativo da BNCC traz uma inquietação sócio democrata, pois 

em sua instituição observa-se uma excessiva preocupação com resultados das avaliações 

externas, também pode ser constatado a exclusão do Ensino Médio, EJA e das diversidades 

sócio cultural, do seu contexto inicial, se considerarmos os parâmetros legais que norteiam a 

Educação Básica , verificamos que estes fatos remetem a inconstitucionalidade. 

Ao pensar a BNCC como Política Pública de Educação verifica-se que a fase cíclica 

para a construção participativa e democrática foi negligenciada desde sua produção até a 
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votação intempestiva, já que a metodologia adotada pelo MEC para esta construção, segundo 

Aguiar (2018):  

(...) privilegia especialistas e subalterniza o diálogo com as comunidades 

educacionais e escolares em um modelo centralizador de tomada de decisões, quanto 

nos seus consensos e dissensos que não foram suficientemente e pedagogicamente 

tratados como requer a matéria. (AGUIAR IN AGUIAR E DOURADO, 2018, p.14) 

Ressalta-se, que para a construção de ações educacionais, sejam elas governamentais 

ou institucionais, necessário se faz partir de uma inquietação referencial coletiva, ser 

conduzida a partir do amplo diálogo com as diversas partes envolvidas. Assim, tal elaboração 

precisa permear concepções e perspectivas profícuas, que vão além de expectativas para 

resultados quantitativos, ter em sua essência possibilidades para a conquista de uma 

interpretação qualitativa e qualificada de um verdadeiro diagnóstico da educação, o qual 

garanta qualidade social da educação. 

A análise de tais considerações permite compreender que entre consensos e dissensos 

a aprovação intempestiva da BNCC, pode remeter a um significativo retrocesso sócio cultural 

em relação às conquistas educacionais concretizadas no decorrer de lutas e debates 

significativos. Além do referido retrocesso, algumas instigações, indagações e reflexões sobre 

o porquê de em um momento de espaço e tempos de inovação e transgressão da aprendizagem 

no ciberespaço e permeada pela cibercultura, foi aprovado e homologado um documento com 

inquietantes lacunas e dissociação das conquistas e vivências perpassadas na 

contemporaneidade. 

3. TECNOLOGIAS, CIBERESPAÇO E CIBERCULTURA 

Em uma realidade contemporânea imersa na realidade virtual e tecnológica, na qual a 

informação e comunicação se diluem nos ciberespaços e superam distâncias físicas e 

temporais torna-se essencial à compreensão da definição do que vem a ser TIC (Tecnologia 

da Informação e Comunicação), veja:  

TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) é definida, em síntese, como 

“conjunto diverso de ferramentas e recursos tecnológicos usados para transmitir, 

armazenar, criar, compartilhar ou trocar informação. (...) computadores, a internet 

(websites, blogs e e-mails), tecnologias de transmissão ao vivo (rádio, televisão e 

webcasting), tecnologias de transmissão gravadas, armazenadas (podcasting, 

tocadores de áudio e vídeo, e dispositivos de armazenamento) e telefonia (fixa ou 

móvel, satélite, visio/videoconferência etc. ( MILL, 2018, p.623) 

O universo das TIC na realidade educacional tem significativo valor ao se pensar  EaD 

(Educação a Distância), já que nesta é vista como um artefato para transcender a localização 

geográfica entre aprendizes e mediadores, na proposta de aprendizagem em EaD o tempo e 

espaço curricular não seguem uma linearidade como proposto na presencial, se pensarmos a 

realidade que vivenciamos aprendemos a todo tempo, em diversos espaços e situações, assim 

a escola deixou de ser um espaço privilegiado em relação a comunicar e informar, 

consequentemente a aprender. 

Em relação à educação básica e o uso das tecnologias a impressão que se tem é que 

estamos a ano luz de integra-las como novas formas de aprender e construir saberes, segundo 

Lima e Batista (2016), ao observar a trajetória da inclusão das tecnologias nas escolas 

públicas e de educação básica no Brasil percebe-se que a trajetória destas tem seguido um 

caminho de implementação a partir de diversos programas, que por vezes se dão como 

continuidade e/ou complementaridade de ações, outras vezes mudam os equipamentos, mas 
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expressam os mesmos procedimentos para implementar: foco nos equipamentos e não nos 

processos que advirão do uso pedagógico desses equipamentos, ou seja, as tecnologias são 

instrumentos a serem manuseados de forma técnica, como se fosse inerente ao sujeito que a 

utiliza.  

A compreensão de que as TIC envolve bem mais que saber manuseá-las é 

imprescindível para que ocorra uma interação das mesmas como artefato de aprendizagem, se 

ainda, não se obteve uma potencialidade significativa no uso das TIC na ação pedagógica, 

pensar em considerar o ciberespaço como local de aprendizagem e construção de saberes 

perpassa uma realidade bem mais distante se considerarmos a menção deste na proposta 

curricular para a Educação Básica apresentada na BNCC.  

Neste momento, pensar o que realmente envolve o termo ciberespaço trará uma 

clareza sobre o quanto o mesmo, ainda, não faz parte do cotidiano escolar, mas está imerso no 

cotidiano da sociedade, ao construir a introdução de seu livro Cibercultura, Levy (1999) 

apresenta um conceito do ciberespaço: 

(...) É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 

(LÉVY, 1999, p. 17). 

Pensar espaços de aprendizagem neste contexto envolve uma transposição do físico, 

para o virtual, não só como um local a ser visitado ou navegado, mas sim um ambiente no 

qual se está inserido, precisa ocorrer à relação de pertencimento, é esta relação que, ainda não 

ocorre ao se discutir currículo educacional. Sobre ser sujeito neste espaço Levy (1999) afirma 

que: 

(...) Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna "universal", e menos o 

mundo informacional se torna totalizável. (...) Este acontecimento transforma, 

efetivamente, as condições de vida da sociedade. Contudo, trata-se de um universo 

indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede 

de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor de informações, 

imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade global por sua própria 

conta.  (LEVY, 1999, p. 111). 

Segundo Castells (2000) "culturas são formadas por processos de comunicação e todas 

as formas de comunicação são baseadas na produção e consumo de sinais". O comportamento 

humano dentro da realidade virtual no ciberespaço é a essência da cibercultura, assim é 

fundamental entender cibercultura como o comportamento sociocultural que provém da 

relação entre a sociedade, cultura e o espaço eletrônico virtual; para melhor compreensão 

Levy (1999) traz: 

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e 

das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma 

forma, não podemos separar o mundo material - e menos ainda sua parte artificial - 

das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem 

dos humanos que os inventam, produzem e utilizam [...]. (LEVY, 1999, p. 21) 

Sobre estes novos espaços de aprendizagem na contemporaneidade Kerckhove (2009) 

apresenta a compreensão de que as tecnologias são extensões não apenas do corpo humano, 

mas da psicologia humana (psicotecnologias), perpassa ainda, a ideia de que as tecnologias 

criam campos tecnoculturais (“cultura de massas”, “cultura de velocidade”, “cibercultura”), e 
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que a integração com as novas mídias possibilita estímulos à mente, a autonomia e a 

interatividade nos ciberespaços nas diversas cibercultura.  

A relação com o aprender diante desta perspectiva tem como essência compreender 

que os ciberespaços e a cibercultura são realidades vivenciadas cotidianamente, não faz 

sentido uma aprendizagem instrumentalista, a qual enaltece os objetos em detrimento aos 

sujeitos aprendizes, até porque a técnica na atualidade faz parte do saber empírico, pensar 

aprendizagem dentro dos contextos virtuais emerge as questões citadas anteriormente: Qual o 

papel da cultura digital nos processos de aprendizagem apresentados na BNCC? Quais 

recursos e artefatos poderiam subsidiar um trabalho pedagógico interativo, democrático e 

ubíquo, ao se implementar o desenvolver das habilidades e competências propostas na 

BNCC? 

4. CIBERCULTURA, TECNOLOGIAS E BNCC 

A qualidade na educação esperada com a instituição da BNCC é compreendida como 

meta primordial e precisa ser considerada como uma construção, não apenas um emaranhado 

de dados advindos de estatísticas técnicas e avaliações externas de caráter quantitativo. Para 

que esta conquista é preciso elucidar a fluidez dos espaços e tempos advindos da tecnologia e 

entender o pertencer nos ciberespaços e cibercultura. Contexto este discutido de forma breve 

no texto final da BNCC, já que as alusões a estas aparecem de forma discreta e sem uma 

significativa proposta teórica nas competências gerais 1, 2, 4 e 5:  

1-Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. (BNCC, 2018, p.9) 

2-Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. (BNCC, 2018, p.9) 

4- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BNCC, 2018, p.9) 

5- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p.9) 

Em uma breve reflexão, percebe-se que a competência 1 perpassa reconhecer e fazer 

uso de conhecimentos relacionados ao mundo digital, remete a instrumentalização e ao 

enaltecer, ainda menciona o digital como uma extensão dos demais mundo; na competência 2 

a alusão é tácita ao utilizar do termo “inclusive”;  novamente na competência 4 ocorre uma 

nota ao digital; já na competência 5 tem se um pouco mais de cuidado e propõe: criar, mesmo 

com tal sugestão percebe-se uma tendência a entender o digital como manuseável. Ao 

considerar que são dez competências gerais e, apenas em quatro faz-se alusão à tecnologia, já 

se obtém um panorama preocupante, pois em um mundo contemporâneo imerso no 

445



 

ciberespaço e na cibercultura apenas 40% das competências geral traz menção a saberes em 

relação à tecnologia e o mundo digital. 

Um levantamento realizado por Lidiana Osmundo (2018) em Conceitos e Conteúdos 

de Inovação e Tecnologia na BNCC (2018), do Centro de Inovação para a Educação 

Brasileira-CIEB, traz dados que remetem a menção nas demais competências e, que o foco 

ocorre na Competência 5 como a mais abrangente, em seguida o documento apresenta dados 

sobre a menção explícita a tecnologia, com base neste dados vejamos um possível cenário: 

 
Quadro 1: BNCC E MENÇÃO EXPLÍCITA À TECNOLOGIA 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do CIEB-2018 

A leitura dos dados apresentados no Quadro 1, possibilita visualizar um cenário de 

negligência e falta de atualização em relação às vivências nos ciberespaços e a realidade da 

cibercultura, o referido estudo ainda apresenta um total de 128 Habilidades que de forma 

implícita sugere a presença das TIC na BNCC, ou melhor, um total de 10% das habilidades 

contempla de forma alusiva o uso das tecnologias. Em relação a estar mais voltada a inserção 

das TIC, em proporção, a Área de Conhecimento da Matemática apresenta um índice acima, 

porém, ainda negligente se pensar o todo. Se pensarmos em um estudo profícuo ao citar dados 

sobre as tecnologias digitais, o referido documento não desenvolve um debate em 

profundidade em relação à tecnologia e à cibercultura, não traz as abordagens teóricas, 

conceituais que norteiam esta nova realidade, perpassa uma alusão superficial e técnica sobre 

introduzir as tecnologias de informação e comunicação na aprendizagem escolar, quando na 

verdade esta ação é essencial, já que elas estão presentes no modus vivent da sociedade, sobre 

esta inserção veja às considerações de Alonso, Aragón, Silva e Charczuk (2014): 

A inserção maciça das tecnologias na sociedade mais ampla e sua ubiquidade 

possibilitou uma ampliação dos espaços de aprendizagem. A Escola já não se 

constitui (ALBUQUERQUE, 2014), como a única instituição a repassar ou 

socializar conhecimentos, existem outras organizações, outros espaços que 

BNCC E MENÇÃO EXPLÍCITA À TECNOLOGIA 

Descrição Total Geral Alusão à Tecnologia Percentual % 

Competências 

Gerais 
10 04 40% 

Área de Conhecimento e Habilidades Total Geral Alusão explícita 

à Tecnologia 

Percentual 

%- (Aprox) 

 

LINGUAGENS 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

391 10 2,55% 

ARTE 61 03 4,91% 

EDUCAÇÃO FÍSICA 69 02 2,89% 

LÍNGUA INGLESA 88 01 1,13% 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 247 21 8,5% 

CIÊNCIAS NATURAIS CIÊNCIAS NATURAIS 111 06 5,40% 

CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA 152 06 3,94% 

GEOGRAFIA 123 09 7,31% 

ENSINO RELIGIOSO ENSINO RELIGIOSO 63 01 1,58 

TOTAL 1305 59 4,52 % 
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provocam novas discussões, trazem outros temas geradores e disputam no interior 

das instituições escolares a legitimidade, na medida em que constroem 

conhecimentos. Aprende-se em diferentes lugares, em diferentes tempos, interagindo 

com diferentes pessoas. Com o aumento do oferecimento de fontes de informação e 

com as facilidades de comunicação, de trocas, de buscas surgem outros espaços de 

aprendizagem além do espaço especialmente criado para ser o locus do 

conhecimento que é a escola. (...) As tecnologias, conforme Schmidt e Cohen 

(2013), estão permitindo que sejam vencidos obstáculos ancestrais à interação 

humana, como geografia, linguagem e informação limitada. A adesão mundial à 

internet está promovendo uma das maiores transformações sociais, culturais e 

políticas da história e, ao contrário do que ocorreu em períodos de mudanças 

anteriores, os seus efeitos são globais. São muitas as mudanças, mais pessoas têm 

acesso a desenvolver autorias sem depender de intermediários. Começamos, no 

entanto e ainda, a estabelecer as fundações dessa construção.( ALONSO, et al, 2014, 

p.159 e 194) 

Pensar aprendizagem de fato e de direito, como propõe a BNCC em uma interação as 

tecnologias, ciberespaço e cibercultura, é preciso refletir sobre Sibilia (2012), em sua obra 

Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, a autora apresenta que o contexto sócio 

histórico educacional se concretizou em tempos de opressão e tradicionalismo, palco de 

sujeitos formados para o trabalho e servilismo, traços que perpassam a Pedagogia do 

Oprimido 1968; a partir de significativas lutas e conquistas, em meio a avanços e retrocessos 

tal cenário foi se alterando, os sujeitos já não seriam meros receptores de saberes, iniciaram o 

trilhar em busca de identidade e autonomia, assim não se adequaram ao cenário vigente e 

passaram a se entediar com falta de dinamismo na conquista de saberes, Pedagogia do 

Entediado 2008; em tempos de informação e comunicação, vivenciadas de forma instantânea 

e ubíqua, estamos no momento da Pedagogia da Ubiquidade, nossos sujeitos aprendem em 

diversos espaços e tempos, tornam-se protagonistas da própria aprendizagem a partir das 

diversas redes e conexões com o advento da conexão global, ou melhor, fazemos parte desta 

aldeia digital vivenciada no ciberespaço. Nesta perspectiva a autora propõe o seguinte pensar: 

(...) Para revitalizar a educação, devemos incorporar a mídia e a conexão ao âmbito 

escolar, como se vem tentando fazer com bastante ousadia, contra as inúmeras 

resistências e dificuldades que ainda se erguem? A incerteza é profunda e complexa, 

mas sem dúvida é preciso explorá-la. (...) Falta sem dúvida o mais difícil: redefini-

las como espaço de encontro de diálogo, de produção de pensamento e decantação 

de experiências capazes de insuflar consistências nas vidas que as habitam. Não se 

trata, de modo algum de restaurar a velha instituição oitocentista, supostamente boa 

porque “funcionava bem”, tampouco de atualizá-la transformando-a em mais um nó 

nas redes de conexão para dissolvê-la fatalmente nesta metamorfose. De que se trata 

então? De reinventá-la como algo ainda impensável. Nada simples, sem dúvida, mas 

é este o tipo de combate pelo qual vale a pena nos batermos. (SIBILIA, 2012,  p. 208 

e 211) 

O ciberespaço, a cibercultura, as tecnologias fazem parte deste momento social, 

mencioná-las como ferramentas, ou fazer alusão a estas perpassa um pensamento retrógado, 

que não responde as questões da atualidade, é negligenciar o essencial para que as crianças e 

jovens aprendam, coloca a escola, a educação básica com um significativo déficit de 

atualização, o momento é propício ao debate e a reflexão sobre esta negligência.  

O estudo do CIEB, citado anteriormente, traz ainda dados significativos ao fazer uma 

analogia de como a tecnologia aparece em outros países, considerados de ponta em educação, 

ressalta que existe uma diferenciação entre nomenclaturas, modo de implantação e 

obrigatoriedade da disciplina computação em cada país, mas que o compromisso com esta 

interação se dá de forma significativa, vejamos os dados: 
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Quadro 2- Tecnologias em outros Países  

Países Nomenclatura Implantação Alfabetização até EF I 12 a 18 

anos 

Austrália Tecnologias Digitais Disciplina própria e integrada com outras 

disciplinas 

Obrigatória Obrigatória 

Grã-

Bretanha 

Computação Substituindo disciplina já existente Obrigatória - 

Estônia Programação 

(Tecnologia e 

inovação) 

Integrada com outras disciplinas Obrigatória Obrigatória 

Finlândia Programação 

(Competência 

digital) 

Integrada com outras disciplinas Obrigatória - 

Nova 

Zelândia 

Programação e 

Ciência da 

Computação 

Disciplina própria - Opcional 

Noruega Programação Disciplina própria - Opcional 

Suécia Programação e 

Competência Digital 

Integrada com outras disciplinas Obrigatória Opcional 

Coréia 

do Sul 

Informática Disciplina própria Obrigatória Opcional 

Polônia Ciência da 

Computação 

Disciplina própria Obrigatória Obrigatória 

Estados 

Unidos 

Ciência da 

Computação 

Disciplina própria - Opcional 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados CIEB-2018 

A análise dos dados do Quadro 2,  possibilitam compreender que a Computação é uma 

competência fundamental para os seres humanos no universo contemporâneo do século XXI, 

mesmo a partir de formas e práticas diferentes países com índice significativo na qualidade da 

educação trabalham o tema desde os anos iniciais, com equidade entre aprendizados 

conceituais e práticas, dentro deste contexto é essencial trabalhar conteúdos voltados a 

cibercultura, pensamento computacional, ciberespaços, assim como o uso ético, responsável e 

cidadão das tecnologias.  

As ideias sobre construir saberes, precisa envolver o processo humano de pensar e agir 

dentro de condições libertadoras, voltadas aos sentimentos do bem, da solidariedade e 

equidade na conquista de transformar a subordinação excludente e as desigualdades 

imperantes, as mudanças de perspectiva traz uma nova forma de aprender, que se dá pelo 

compartilhamento, veja as palavras Alonso, Aragón, Silva e Charczuk (2014), sobre: 

As comunidades mudam a cultura do aprender e ensinar pelo compartilhamento. Em 

tempos e espaços dilatados vínculos são criados, estabelecem-se objetivos comuns e 

coletivamente convivemos, conectando ideias e práticas em redes. Há uma conexão, 

as comunidades fazem ressignificar objetivos, conteúdos, papéis e métodos da 

educação escolar. Embora mais tendência do que realidade definida e delimitada é 

um movimento que possibilita antever processos dinâmicos e colaborativos para se 

pensar o desenvolvimento/construção de conhecimentos. Especificamente no 

contexto escolar, o conceito de comunidades de aprendizagem aproxima-se da 

proposta de criação de arquiteturas pedagógicas, justamente pela construção de redes 

cooperativas, que proporcionam interações entre os atores/sujeitos dos processos do 

aprender e ensinar. O uso intensivo dos materiais interativos na web viabiliza 

instituir o conhecer por meio e pelas comunidades de aprendizagem, por serem 

conjuntos organizados de recursos, com funcionalidades e dispostos em suporte 

multimídia. (NEVADO, 2005 in ALONSO, et al, 2014, p.165 e 166) 
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Esta nova forma de aprendizagem em processos abertos, processos espontâneos, 

assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 

contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer 

hora do dia e da noite, Santaella (2010) denomina aprendizagem ubíqua, apesar de estar neste 

contexto histórico de continuidade do tempo, de continuidade do espaço, de informação 

acessível de qualquer lugar; à cultura digital e aos ciberespaços como novos nichos de 

aprendizagem. 

A educação precisa envolver o processo humano de pensar e agir dentro de condições 

libertadoras, voltadas aos sentimentos do bem, da solidariedade e equidade na conquista de 

transformar a subordinação excludente, as desigualdades imperantes. Podemos, finalmente, 

em nosso caso específico, lembrar que o conhecimento que produzimos deságua, em primeiro 

lugar, numa comunidade cultural chamada educação e, a seguir, nas suas pequenas e 

insubstituíveis comunidades sociais chamadas escolas, salas de aulas, e hoje nos diversos 

ciberespaços.  

A construção de uma politica educacional como base para a nação já traz em sua 

diretriz o pensamento de homogeneidade, em um país diverso e com preocupantes 

desigualdades, tal ideal é um caminho delicado que poderá conduzir as vias da exclusão e 

retaliação, situações que as lutas sociais e educacionais buscam romper. A política 

educacional brasileira em EaD é respeitada internacionalmente, por construir espaços de 

aprendizagens virtuais significativos e eficazes, negligenciar tal conquista na Educação Básica 

perpassa retornar ao conservadorismo e a dessocialização da escola com o real, em um mundo 

virtual, eis uma proposta analógica e instrumentista.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Mais que implementar as proposições apresentadas na BNCC, necessário se faz 

compreender o universo sociocultural que os aprendizes vivenciam e, considerar que a 

aprendizagem na atualidade abrange tecnologias e informações em tempo de conexão global, 

novas formas de ler, significar e se construir como protagonista de seu aprender são artefatos 

para ampliar significativas conquistas e, um dos meios para construir esta, é ressignificar os 

espaços escolares e suas possibilidades de aprendizagem. 

Os sistemas educacionais estão permeados por conhecimentos estruturados em 

verdades que se fazem absolutas e necessárias aos aprendizes, navegam junto a estas normas 

institucionalizadas fomentadas na modernidade, saberes que emergem de uma 

heterogeneidade racial, cultural, social, econômica, humana significativa, que não pode ser 

desvinculadas do processo de construção do conhecimento. Pensar a modernidade e a pós-

modernidade perpassa as considerações de Bittar (2008): 

A pós-modernidade chega para se instalar definitivamente, mas a modernidade ainda 

não deixou de estar presente entre nós, e isto é fato. Suas verdades, seus preceitos, 

seus princípios, suas instituições, seus valores (impregnados do ideário burguês, 

capitalista e liberal), ainda permeiam grande parte das práticas institucionais e 

sociais, de modo que a simples superação imediata da modernidade é ilusão. 

Obviamente, nenhum processo histórico instaura uma nova ordem, ou uma nova 

fonte de inspiração de valores sociais, do dia para a noite, e o viver transitivo é 

exatamente um viver intertemporal, ou seja, entre dois tempos, entre dois universos 

de valores – enfim, entre passado erodido e presente multifário. (BITTAR, 2008, p. 

133-134). 

O dilema não envolve superação da modernidade e implementação da pós-

modernidade, envolve entender o movimento entre estes períodos e, compreender que a 

educação perpassa o viés da cultura não somente o das ciências, tecer saberes, ensinar e 
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aprender vai além do impetrar do racional, permeia os diversos contextos nos quais os sujeitos 

históricos sociais se encontram. O universo da pesquisa educacional e da atuação pedagógica 

precisa transitar na heterogeneidade das normas, das mídias, das crenças, dos valores 

humanos, étnicos, culturais e sociais, transcender o óbvio e a certeza absoluta e, permear as 

vivências em suas diversas dimensões histórico-culturais. Pensar os currículos escolares é 

uma ação desafiadora que emerge da multiplicidade e fragmentação de saberes, que transitam 

entre a objetividade, a subjetividade, a iteração entre estas e ainda, a interação nos tempos e 

espaços proporcionados com o advento da era tecnológica.  

Diante de indagações e instigações sobre a aprendizagem em tempos contemporâneos, 

fica o antagonismo de um documento atual: BNCC, que se apesenta como palco de 

negligências em relação à cibercultura e o aprender nos ciberespaços. E para o caminhar da 

implementação desta vem o indagar: Como esta se concretizará no chão da escola? A lacuna 

em relação aos conceitos e compreensão de aprendizagem ubíqua será preenchida e 

considerada nos trabalhos pedagógicos no cotidiano dos alunos e professores? Qual o papel da 

cultura digital nestes processos de aprendizagem? Quais recursos e artefatos poderiam 

subsidiar um trabalho pedagógico interativo, democrático e ubíquo? 
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RESUMO. Este artigo tem como objetivo avaliar o impacto das metodologias ativas na formação 
continuada de tutores a distância oferecida pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a 
Distância (Cefor) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), na 
perspectiva de empoderar os futuros tutores para uma atuação autônoma, visando a qualidade nos cursos 
da Educação a Distância (EaD). Foi realizada a construção de uma sala virtual de simulação na Formação 
de Tutores para EaD, e após a atuação dos discentes nessa sala com perfil de tutor foi aplicado um 
questionário para avaliar a percepção dos discentes. A maioria dos discentes não atuou como tutor (66%) 
e considera a prática de extrema importância para a sua formação (83%). Houve sinalização positiva 
dos discentes quanto à aplicação de metodologias ativas que se revelaram adequadas à formação docente 
na era digital. 
Palavras-chave: Educação a Distância. Metodologias ativas. Formação Docente. Tutoria.  

 
ABSTRACT. This article aims to evaluate the impact of Active Methodologies on the continuing 
training of distance tutors offered by the Reference Center for Training and Distance Education (Cefor) 
of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Espírito Santo (Ifes), in the perspective 
of empowering future tutors for autonomous action, aiming at quality in Distance Learning courses. A 
simulation virtual room was built in the Tutors Training, and after the performance of the students in 
this room with tutor profile, a questionnaire was applied to evaluate the perception of the students. Most 
students did not act as a tutor (66%) and considered the practice extremely important for their education 
(83%). There was a positive signage from the students regarding the application of active methodologies 
that proved to be appropriate for teacher education in the digital age. 
 

Keywords: Distance Learnig. Active Methodologies. Teacher Training. Tutoring.  
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1. INTRODUÇÃO 

As metodologias ativas apresentam como princípios o professor como mediador, facilitador e 
ativador do processo de ensino e aprendizagem; o aluno como centro do ensino e da 
aprendizagem; a autonomia do estudante; a reflexão; a problematização da realidade; o trabalho 
em equipe; e a inovação (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Segundo Moran (2019, p.8) “as metodologias ativas dão ênfase ao papel de protagonista dos 
aprendizes na sua relação dinâmica com todos os participantes e componentes do processo 
ensino e aprendizagem, especialmente com os docentes” e complementa a reflexão no sentido 
de que é um processo dinâmico pois é ao mesmo tempo “ativo e reflexivo, de experimentação 
e análise, sob a gestão dos professores”. 
 
Acompanhando o momento atual, no qual a formação continuada precisa estar voltada para as 
necessidades do cenário educacional, a equipe que atua na formação continuada de docentes 
para a modalidade a distância do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância 
(Cefor) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) vem 
repensando, pesquisando e atualizando os cursos de formação inicial e continuada (FIC) e os 
cursos de Pós-graduação em nível de Aperfeiçoamento, a fim de torná-los cada vez mais 
convergentes com as demandas tecnológicas e metodológicas que se apresentam aos docentes. 

Neste sentido, este artigo apresenta a pesquisa desenvolvida no contexto do curso de Formação 
de Tutores para Educação a Distância, ofertado no primeiro semestre de 2019, como oferta 
exclusiva para 138 tutores selecionados para atuarem nos cursos do Ifes com fomento da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e que ainda não tinham formação específica para o 
desenvolvimento de atividades de tutoria. 

A Formação de Tutores para Educação a Distância é um curso de formação continuada sem 
fomento externo, totalmente na modalidade a distância, e tem por objetivo formar tutores para 
atuarem na modalidade de Educação a Distância nas atividades de mediação pedagógica por 
meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

O curso é ofertado em módulo único, possui carga horária de 100 horas, é distribuído em seis 
semanas, e aborda os conteúdos de ambiente virtual de aprendizagem; principais ferramentas 
do Moodle; visão de aluno e de tutor; equipe multidisciplinar na EaD; importância da tutoria na 
EaD; princípios pedagógicos de tutoria; competências do tutor; didática e tutoria; fundamentos 
e estilos de aprendizagem; processo de comunicação; afetividade na aprendizagem; definição e 
importância de tecnologias digitais para educação; principais tecnologias digitais para educação 
e comunicação síncrona e assíncrona. 
O projeto pedagógico propõe que o egresso do curso será um profissional capaz de compreender 
a visão do tutor na plataforma Moodle e desempenhar suas funções com maior eficiência e 
qualidade, contribuindo para a melhoria da formação dos cursos a distância. 

Em 2018, ocorreu a reformulação do projeto pedagógico do curso visando tornar essa formação 
mais dinâmica e desenvolver metodologias baseadas na aprendizagem centrada no aluno. Para 
isso, além das atividades que já vinham sendo realizadas como leituras individuais, vídeos, 
fóruns e envio de tarefas, foram realizadas mais atividades baseadas em metodologias ativas 
aliando ao uso de tecnologias digitais e investindo cada vez mais na construção colaborativa e 
avaliação por pares. 
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Em 2019, a partir da análise do questionário de avaliação do curso preenchido pelos egressos 
da turma de 2018 e com a proposta do desenvolvimento de pesquisa sobre o impacto da  
ampliação do uso de metodologias ativas na formação docente, foi criado um ambiente de 
simulação, denominado “Tutoria na Prática”, no qual os cursistas acessaram a partir da quarta 
semana do curso e no qual possuíam o papel de tutores à distância no Moodle. A partir dessa 
semana passavam a ter dois perfis, um de aluno na sala do curso e um de tutor na sala de prática.   
Neste sentido, este artigo tem como objetivo avaliar o impacto inicial das metodologias ativas 
na formação continuada de tutores a distância oferecida pelo Cefor, na perspectiva de 
empoderar os futuros tutores para uma atuação autônoma, visando a qualidade da mediação 
desenvolvida nos cursos de EaD, e aperfeiçoar a qualidade da formação continuada de docentes 
para a EaD. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico da pesquisa compreende o entendimento acerca das metodologias ativas e 
seus pressupostos e a formação de professores para a modalidade a distância.  

2.1 Metodologias Ativas  

As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo 
de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, 
investigação ou resolução de problemas (VALENTE, 2018). Assim, é exigido dos docentes um 
perfil profissional que estimule o protagonismo dos estudantes em seu processo de 
aprendizagem. Um dos princípios das metodologias ativas é o professor como mediador, 
facilitador e ativador do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o professor  
desempenhando o papel de “provocar, desafiar, ou ainda promover as condições de construir, 
refletir, compreender, transformar, sem perder de vista o respeito à autonomia e dignidade” dos 
alunos (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 278). Thadei (2018) destaca que para formar 
professores mediadores se deve possibilitar aos alunos dos cursos de docência a vivência de 
experiências de ensino mediado, uma vez que a tendência dos profissionais é reproduzir a 
formação experienciada. 

As metodologias ativas têm origem em propostas pedagógicas de teóricos como John Dewey, 
Carl Rogers, Paulo Freire, entre outros (MILL, 2018). E há também teóricos que defendem que 
essas metodologias possam ter origem no método socrático que era baseado em perguntas e 
conduzia o aprendiz a um processo reflexivo (MORAN, 2019). 

Segundo Moran (2019), o entendimento sobre as metodologias ativas é bastante diversificado 
indo desde um repertório de técnicas, o que é considerado pelo autor como uma perspectiva 
reducionista, até uma estratégia mais complexa centrada na participação efetiva dos estudantes 
com a mediação e mentoria dos docentes. 

A partir do referencial analisado, percebeu-se a importância das metodologias ativas como 
estratégias pedagógicas capazes de envolver os estudantes na construção do conhecimento, 
relacionando com as situações concretas da vida e do trabalho. Além disso, essas metodologias 
favorecem o trabalho coletivo e o engajamento dos estudantes e, especialmente no caso de 
adultos, também são adequadas aos princípios da Andragogia e da Heutagogia, visto que 
valorizam a autonomia e participação do aprendiz quando lhe proporciona um certo grau de 
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liberdade na condução do processo e evidenciam a relação direta do conteúdo com a prática ao 
encontro de seus interesses pessoais ou profissionais.  

Atualmente há um desdobramento crescente de propostas metodológicas que incluem os 
princípios das metodologias ativas em diversas técnicas, cabendo ao professor decidir qual é 
forma mais adequada de acordo com seus objetivos educacionais e qual será o grau de 
autonomia atribuído ao estudante nas situações de aprendizagem. 

Filatro e Cavalcanti (2018) apresentam diversas abordagens teóricas que fundamentam as 
metodologias ativas, entre elas a Aprendizagem Experiencial proposta por John Dewey, na qual 
o aprendizado ocorre por meio de situações reais ou hipotéticas que retratam uma realidade 
específica e que façam sentido para os alunos. A vivência da prática, seguida pela reflexão e 
integrada a realidade constitui-se na aprendizagem experiencial e é uma abordagem adequada 
para colocar em prática as habilidades desenvolvidas no curso. 

Cabe destacar que, nesta era digital é possível ressignificar o processo educacional com o apoio 
das mídias e das tecnologias digitais que auxiliam a criação de ambientes de simulação e 
imersão na realidade virtual, possibilitando experiências de aprendizagem que colocam o 
aprendiz em contato com sua futura profissão. Nesse contexto, o professor assume papel de 
orientador e impulsiona os alunos a interagir e atuar como protagonista. 

Para além das nomenclaturas de técnicas já consolidadas no referencial teórico acerca das 
metodologias ativas, cabe ressaltar que o que define uma metodologia como ativa, independente 
de utilizar ou não uma técnica específica, são seus princípios. E nessa perspectiva, Filatro e 
Cavalcanti (2018) apresentaram como princípios das metodologias ativas: o protagonismo do 
aluno; a colaboração e a ação-reflexão; e Diesel, Baldez e Martins (2017) os seguintes 
princípios: o professor como mediador, facilitador e ativador do processo de ensino e 
aprendizagem; o aluno como centro do ensino e da aprendizagem; a autonomia do estudante; a 
reflexão; a problematização da realidade; o trabalho em equipe; e a inovação. 

  

2.2. Formação docente em EaD   

Na Educação a Distância os discentes têm autonomia para organizar os seus estudos, o que 
exige disciplina para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a equipe 
responsável pelo curso deve realizar um planejamento que traga inovação e que estimule a 
participação ativa dos alunos, e consequentemente a aprendizagem efetiva.  

Segundo Debald e Golfeto (2016), a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno é 
desafiado a fazer atividades, como escrever textos, resolver problemas e desafios, elaborar 
gráficos, mapas mentais, refletir, comparar, analisar, discutir com os colegas e com o professor 
e ao final apresentar um resultado de suas atividades. 

Assim, é fundamental que o professor mediador ou tutor desempenhe as suas funções de forma 
motivadora para os alunos, e para isso, que tenha uma formação voltada ao desenvolvimento 
das competências pedagógicas, tecnológicas, sócio-afetivas e auto-avaliativas, de acordo com 
a classificação de Borges e Souza (2012). 

Cabe ressaltar que para esta instituição de educação e, consequentemente para esta pesquisa, 
adota-se a definição de que a atuação tutorial é uma atividade docente: 
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[...] profissionais responsáveis por mediar a comunicação de conteúdos entre 
o professor e os estudantes, acompanhando todas as atividades discentes 
desenvolvidas no AVA. Por isso, consideramos que exercem, assim como o 
professor, atividade docente, embora isso não seja um consenso entre as 
instituições que ofertam EaD (BRASIL, 2014, p. 51). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada (BRASIL, 2015, p. 
3) definem docência como:  

[...] ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, 
envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 
pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 
desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 
formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 
construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante 
entre diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2015, p. 3). 

De forma complementar, afirma que a formação continuada decorre de uma concepção de 
desenvolvimento profissional que leva em conta a “necessidade de acompanhar a inovação e o 
desenvolvimento associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia” (Brasil, 2015, p. 14). 

A capacitação de um corpo de profissionais com habilidades específicas na modalidade a 
distância para atuarem como tutores, mediadores do processo de ensino e de aprendizagem, é 
uma necessidade para o próprio desenvolvimento educacional, social e político daqueles que 
assumem o compromisso da orientação pedagógica em EaD, bem como, de qualificação das 
futuras práticas tutoriais e melhorias da educação. Freire (1996, p. 44) defende que “é pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

De acordo com Belloni (2009, p. 88) a formação de professores para EaD deve se organizar em 
três grandes dimensões: a pedagógica, a tecnológica e a didática. A dimensão pedagógica 
compreende às atividades de orientação, aconselhamento e tutoria incluindo o domínio de 
conhecimentos do campo da pedagogia relacionados aos processos de aprendizagem tendo 
como enfoque as teorias construtivistas e as metodologias ativas, pois de acordo com a autora 
o professor precisa vivenciar em sua própria formação para desenvolver com seu aluno. 
Considerando a dimensão tecnológica esta abrange "as relações entre tecnologia e educação em 
todos seus aspectos(...), isto é, o conhecimento das suposições metodológicas que a utilização 
destes meios implica e a capacidade de tomar decisões sobre o uso e a produção de tais 
materiais". E a dimensão didática está relacionada à formação específica em determinado 
campo científico e a necessidade constante de atualização e relação com a dimensão 
tecnológica. Destaca-se que o foco dessa pesquisa esteve nas dimensões pedagógica e 
tecnológica, conforme referenciais acima. 

 
3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, classificada quanto aos procedimentos como uma pesquisa-
ação. A pesquisa-ação é realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1988). 
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A prática por meio da metodologia da pesquisa-ação permite, enquanto docentes do referido 
curso e pesquisadoras, a imersão nessa realidade a fim de transformá-la.  

O desenvolvimento metodológico da pesquisa ocorreu em sete etapas:   

1) o planejamento, que foi realizado com o estudo teórico acerca das competências necessárias 
ao tutor e dos referenciais acerca das metodologias ativas;  

2) a elaboração do instrumento de pesquisa, que se constituiu em um questionário de pesquisa 
anônima, com quatro questões, elaborado com a utilização da atividade “Pesquisa” do Moodle;  

3) a construção da sala de simulação, que envolveu o planejamento, design e elaboração da sala 
Tutoria na Prática. Essa sala tinha alunos fictícios e propostas de atividades práticas a serem 
realizadas pelo cursista no papel de tutor;  

4) o acompanhamento e orientação dos cursistas, que ocorreu ao longo das atividades 
desenvolvidas na sala Tutoria na Prática;  

5) a aplicação do questionário, que foi disponibilizado na sala virtual do curso pela atividade 
“Pesquisa”; 

6) a análise dos dados, que teve como foco as respostas coletadas pela pesquisa e os relatos 
contidos em uma das atividades da sala de prática que se constituiu na elaboração de um 
relatório que, além da apresentação do percurso realizado pelos cursistas, solicitou que 
respondessem às seguintes questões reflexivas: Como você se sentiu no papel de tutor(a)? Teve 
dificuldade? Essas dificuldades foram mais relacionadas às ferramentas do ambiente virtual de 
aprendizagem ou à abordagem pedagógica realizada na sua mediação? Sentiu-se desafiado(a)? 
Quais habilidades você considera ter colocado em prática nas atividades desenvolvidas na sala 
Tutoria na Prática?  

7) o encontro final, que foi realizado entre as professoras e coordenação do curso para avaliação 
e elaboração de relatório final apresentado à Pró-reitoria de Ensino da instituição.  

A turma contou com 138 cursistas matriculados e finalizou com 100 concluintes. Com a referida 
turma, desenvolveu-se uma proposta metodológica baseada em metodologias ativas na sua 
ampla definição, na qual o aluno é protagonista e aprende fazendo ao mesmo tempo em que 
estuda a teoria, sendo o professor o sujeito facilitador desse processo. 

O objeto de estudo foi a metodologia desenvolvida na sala Tutoria na Prática, a qual se 
constituiu num ambiente de simulação da prática tutorial. Nesta sala, os cursistas contaram com 
perfil de tutores para acompanhar e avaliar ao longo das três últimas semanas de curso os alunos 
fictícios. 

Tendo em vista uma cultura de ensino tradicional, na qual os docentes cursistas em sua maioria 
na faixa etária de 31 a mais de 50 anos se constituíram em seus processos formativos iniciais, 
optou-se por inserir a sala de prática na quarta semana para que atividade não se reduzisse em 
ativismo e incorporasse o sentido da reflexão crítica sobre a prática defendido por Freire (1996). 
Considerou-se que a partir da semana quatro os mesmos já estariam mais familiarizados com 
as metodologias ativas e mais dispostos para a aprendizagem experiencial (Filatro e Cavalcanti, 
2018), além de terem se adaptado ao AVA no perfil de aluno e realizados os estudos teóricos 
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relacionados às tecnologias digitais; o papel do feedback e o exercício da mediação, coincidindo 
com o estudo dos aspectos afetivos ao longo da quarta semana como base para o início da 
atuação tutorial.  
 
Essa decisão se deu seguindo o pressuposto da aprendizagem significativa de David Ausubel, 
que defende que o aprendiz atribui significado àquilo que aprende se puder ancorar novas 
informações a conceitos ou proposições preexistentes (que chama de subsunçores) em sua 
estrutura cognitiva (Filatro e Cavalcanti, 2018). 
 
A sala se constituiu em um ambiente coletivo para a prática e contou com dois alunos fictícios 
que realizaram as atividades de fórum; glossário; envio de arquivo e wiki. Essas atividades 
realizadas pelos alunos fictícios contavam com situações diversas como atividades incompletas 
e ocorrência de plágio em algumas delas e estavam disponíveis para que os cursistas com perfil 
de tutores realizassem a avaliação atribuindo nota e feedback. Assim, esta sala teve como 
objetivo proporcionar a prática de novas habilidades aos cursistas, com a utilização das 
funcionalidades do ambiente virtual no papel de tutor.  
 
Foi disponibilizado um videotutorial orientando sobre as formas de realizar o acompanhamento 
dos alunos no Moodle, incluindo o envio de mensagem, a visualização de relatórios, o 
acompanhamento pelos logs de acesso e pelo Bloco Barra de Progresso, o livro de notas, e as 
formas de atribuir nota e feedback. 
 
As atividades dividiram-se em prática 1 e prática 2. A primeira solicitou um percurso de 
acompanhamento dos alunos no ambiente virtual, incluindo relatórios e envio de mensagens 
orientadoras e/ou motivadoras aos alunos fictícios. Já a segunda solicitou as ações de avaliação 
com atribuição de nota e feedback.  
 
A avaliação da prática foi realizada, por meio do envio de um relatório que continha as quatro 
questões já apresentadas e captura da tela com as atividades realizadas. Já o acompanhamento 
dos tutores nessa atividade foi feito através da observação da sala, dos relatórios e das postagens 
no fórum de dúvidas que esteve ativo para a orientação dos cursistas ao longo das semanas de 
prática. 

Na última semana os cursistas responderam, de forma voluntária, ao questionário estruturado, 
com perguntas abertas e fechadas, elaborada na ferramenta Pesquisa do Moodle 3.1. Esse 
questionário teve como objetivo avaliar a percepção da turma sobre a atividade desenvolvida, 
e foi disponibilizado na sala virtual do curso. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário de percepção dos cursistas em relação à atividade desenvolvida na sala de 
Tutoria na Prática foi respondido por 83 alunos, o que representa 83% dos concluintes dessa 
formação. 

A maioria dos alunos (66%) afirmou que não tinha atuado com tutor da Educação a Distância 
utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, plataforma Moodle (figura 1). 

 
Figura 1. Número e percentual de alunos que já atuaram ou não como tutores.  
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Fonte: Extraído do relatório da pesquisa elaborada no Moodle. 

Quanto à pergunta sobre o grau de importância da atividade Tutoria na Prática para a formação 
dos alunos enquanto futuros tutores, numa escala de 0 a 10, sendo 10 de extrema importância, 
a maior parte dos alunos (83,13%) atribuiu nota 10, seguido por 9,64% que registrou nota 9, e 
4,82% que atribuiu nota 8 (figura 2). 
 
Figura 2. Grau de importância da atividade Tutoria na Prática, em uma escala de 0 a 10 pontos.  

 
Fonte: Extraído do relatório da pesquisa elaborada no Moodle. 

Borges e Souza (2012) organizaram as competências que delineiam a ação do tutor na EaD em 
quatro grupos: competência pedagógica, que envolve o aspecto pedagógico, os métodos de 
ensino-aprendizagem, que contribuem para o aprendizado do grupo e individual; competências 
sócio-afetivas: que envolvem os aspectos interpessoais, a comunicação individual, a 
criatividade e a socialização contribuindo para um ambiente agradável; competência 
tecnológica, que envolve os aspectos técnicos do ambiente, o domínio das tecnologias de 
informação a orientação técnica visando um melhor aproveitamento do ambiente virtual de 
aprendizagem; e competência auto-avaliativa: que envolve a compreensão do tutor sob sua 
própria atuação buscando a análise e a melhoria de seu trabalho. 

Desse modo, além das atividades com base em tecnologias digitais e metodologias ativas que 
vinham sendo realizadas no curso, o desenvolvimento das competências necessárias ao tutor 
passou a ser potencializado com um ambiente de simulação que proporcionou a prática das 
novas habilidades a partir dos estudos teóricos desenvolvidos no curso.  

Segundo Moran (2015, p. 17), as metodologias desenvolvidas na educação precisam 
acompanhar os objetivos pretendidos. Desta forma, ressalta que para o desenvolvimento de 
alunos proativos e criativos é necessário “adotar metodologias em que estes se envolvam em 
atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões, avaliar os resultados 
e experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa, com apoio de materiais 
relevantes”.  
 
A relevância de uma metodologia que incentive a autonomia de aprendizagem dos alunos, 
baseada em atividades práticas na sala virtual Tutoria na Prática, foi evidenciada nas respostas 
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ao questionário aplicado a seguir: 1. “Considero que foi o ponto chave do curso. Estava 
entendendo o conteúdo, mas ter a oportunidade de colocá-lo em prática deu mais segurança 
para realizar esta função”. 2.“A sala foi de grande importância para que pudéssemos ter a 
experiência, na prática, da visão do tutor, e ao mesmo tempo em que líamos os materiais, e 
partilhamos as opiniões nos fóruns, também pudemos vivenciar essa prática. O que foi 
fundamental para dar significado ao conhecimento.” 3. “Eu me senti um pouco perdida, pois 
as funcionalidades apresentadas nesse curso foram novidades para mim.” 4. “Foi muito 
importante praticar na sala. Como se fosse um estágio. Ao desempenhar o papel de tutora pude 
sentir na pele a grande responsabilidade que este profissional tem e ao mesmo tempo me senti 
à vontade e feliz, pois é algo que já faço na minha prática diária enquanto pedagoga.”5. 
“Minha experiência enquanto tutora foi intensa, desafiadora, enriquecedora e na maior parte 
das vezes, prazerosa, pois realmente aprecio e me identifico com o ensino a distância e a 
metodologia utilizada pelos cursos do Ifes e Cefor!” 6.“Esta atividade possibilitou aprender 
fazendo! Que é o método de ensino mais eficiente! ;)” 7. “O momento da prática foi muito 
importante, pois foi possível testar as ferramentas do AVA e colocar em prática os estudos 
realizados ao longo do curso, tais como: empatia, feedback afetivo, orientador e motivador, 
habilidades com as tecnologias e outros. Também foi um momento que instigou à reflexão sobre 
os diferentes ritmos de aprendizagem e a importância do tutor como mediador do conhecimento 
com os alunos.”  8. “Acho muito interessante esses tipos de práticas, porque enquanto estamos 
na teoria a visão é diferente por acreditar ser simples, corrigir, fazer uns comentários e tudo 
resolvido. Mas, quando nos deparamos com pessoas do outro lado, sabemos que precisamos 
de muito cuidado com o que vamos escrever, muitos alunos dependem dessa escrita, podemos 
ajudá-los com crescimento, como também fazê-lo desistir.” 9. “Senti dificuldade na realização 
das tarefas. Mesmo tento os vídeos para nos auxiliar, em muitos momento fiquei confusa e sem 
achar o caminho para fazer uma avaliação ou um comentário na sala tutoria na prática. Como 
foi meu primeiro contato, acho que com a prática e o exercício da tutoria, as coisas se 
encaixarão.” (Relato dos cursistas). 
 

As falas dos cursistas destacam tanto a importância da atividade, quanto às dificuldades que 
alguns encontraram na realização da simulação. Este último aspecto relacionado às dificuldades 
é significativo, pois um ambiente de simulação na formação de tutores para EaD constitui-se 
em um espaço adequado para o professor inexperiente praticar, conhecer e se preparar para a 
realidade que vai encontrar posteriormente com seus alunos reais no ambiente virtual. 
 
Em acordo com o propósito das metodologias ativas e considerando o aprendiz como sujeito 
do processo com capacidade para colaborar a partir de suas percepções e interações, uma das 
questões solicitou sugestões de melhoria visando aperfeiçoar o design dessa atividade para 
turmas futuras.   
 
Analisando o questionário de percepção sobre a sala Tutoria na Prática e também os relatórios 
da prática, pode-se afirmar que a opção pela utilização de metodologias ativas na formação de 
tutores foi adequada e atingiu o objetivo inicial que era proporcionar autonomia a esses 
profissionais diante da sua atuação na modalidade EaD, visando a qualidade do ensino ofertado 
pela instituição, pois professores mais bem preparados para exercer suas atividades mediadas 
pelo ambiente virtual podem colaborar de forma mais efetiva para o desenvolvimento dos 
alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme resultados analisados, a maioria dos estudantes destacou a importância de uma sala 
de simulação para a formação do docente e para o desenvolvimento de competências 
profissionais necessárias à atuação tutorial. 

As metodologias ativas promovem o envolvimento e o protagonismo do estudante no processo 
de ensino e aprendizagem. Além disso, promovem um contínuo processo de aprimoramento, 
por meio das avaliações e retornos dos discentes. 
 
Com base no acompanhamento dos cursistas e na pesquisa realizada se pode afirmar que o 
objetivo proposto com a aplicação das metodologias ativas foi alcançado, conforme 
apontamentos da seção resultados e também relacionando com o percentual de concluintes que 
foi de 72,5%, refletindo um expressivo quantitativo de egressos que demonstraram satisfação 
com as experiências vivenciadas no curso.  
 
Para além dos resultados coletados por meio do instrumento formal, ocorreram diversas 
manifestações informais de cursistas que enviaram depoimentos voluntários pelo recurso 
mensagem às professoras, externando o sentimento em relação ao seu crescimento profissional 
e gratidão por ter realizado o curso.  
 
Ressalta-se a necessidade de melhoria contínua do processo educacional. Assim, a próxima 
oferta da formação contará com a ampliação do número de alunos fictícios para a realização de 
experiências interativas com esses alunos ao longo da prática, a inclusão de mais tipos de 
atividades disponíveis no Moodle, e a melhoria do design visual da sala. 
  
Além disso, é recomendável o acompanhamento pela equipe de coordenação de tutoria à 
medida que esses cursistas forem sendo convocados para atuação como tutor, permitindo a 
observação de suas práticas no ambiente virtual, considerando tanto os aspectos pedagógicos 
quanto os aspectos tecnológicos envolvidos no processo de mediação pedagógica nos cursos do 
Cefor. 
 
Conclui-se que a experiência com metodologias ativas se constitui como uma excelente 
oportunidade a ser desenvolvida na formação docente pois, como defende Belloni (2009), em 
relação à dimensão pedagógica da formação de professores para EaD é preciso possibilitar ao 
professor experimentar algumas vivências na sua formação. Neste sentido, a prática 
desenvolvida é um dos possíveis caminhos para a garantia de uma educação de qualidade 
adequada ao momento presente. 
 

REFERÊNCIAS  
 
ARCO43: A importância das metodologias ativas. Entrevistadores: Luís Guidi e Pedro Reinato. 

Entrevistado: José Moran. Editora do Brasil S/A, 2019. Podcast. Disponível em: 
https://editoradobrasil.podbean.com/e/a-importancia-das-metodologias-ativas/. Acesso em: 
26 ago. 2019.  

BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. São Paulo: Autores Associados, 2009. 

461



 

 

BORGES, F. V. A.; SOUZA, E, R. de. Competências essenciais ao trabalho tutorial: estudo 
bibliográfico. Anais eletrônicos do I Simpósio Internacional de Educação a Distância. 
2012. Disponível em: 
http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/index.php/sied/article/view/178/85. Acesso em: 29 ago. 
2019. 

BRASIL. Resolução nº 2, 1 de julho de 2015. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial e Continuada. Diário Oficial da União. seção 1, p. 8-12. Brasília, DF, 2 
jul. 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-
cp-002-03072015-pdf/file Acesso em: 29 ago. 2019. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Plano 
de Desenvolvimento Institucional 2014-2019.  Disponível em: 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/documentos_institucionais/pdi_2-08-16.pdf. 
Acesso em: 2 ago. 2019. 

DEBALD, B.S.; GOLFETO, N.V. Protagonismo Estudantil e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem em Tempos de Transformação na Educação Superior. Pleiade, 10(20): 05-
11, Jul./Dez., 2016. Disponível em: 
https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/issue/view/46. Acesso e: 26 ago. 2019. 

DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias ativas de 
ensino: uma abordagem  teórica. Revista Thema. v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017. Disponível 
em: http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404. Acesso em: 2 ago. 
2019. 

FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina. Metodologias Inovativas na educação 
presencial, a distância e corporativa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 

MILL, Daniel. Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação a Distância. 
Campinas: Papirus, 2018. 

MORAN, José. Metodologias Ativas de Bolso: como os alunos podem aprender de forma 
ativa, simplificada e profunda. São Paulo: Editora do Brasil, 2019. 

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. In Convergências Midiáticas, 
Educação e Cidadania: aproximações jovens. Coleção Mídias Contemporâneas. 2015 
Disponível em 
http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso 
em: 2 ago. 2019. 

THADEI, J. Mediação e educação na atualidade: um diálogo com formadores de professores. 
In: Bacich, L. e Moran, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma 
abordagem teórico-prática. 2018.[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291168/. Acesso em: 26 ago 
2019. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 
1988. 

462



 

 

VALENTE, J. A. A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado: uma 
experiência com a graduação em Midialogia. In: Bacich, L. e Moran, J.  Metodologias ativas 
para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 2018.[Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291168/. Acesso em: 26 ago 
2019. 

 

 
 

463



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NO) CURRÍCULO: EM PERSPECTIVA O 

CONFLITO POSITIVO 
 

Silvia Eliane de Oliveira Basso (silviabasso_2005@hotmail.com, Instituto Federal do Paraná – IFPR) 

Renata Oliveira dos Santos (re.mga@hotmail.com, Universidade Estadual de Maringá – UEM) 

Dayane Horwat Imbriani de Oliveira (dayane.horwat@hotmail.com, Universidade Estadual de 

Maringá – UEM) 

Patrícia L. L. M. Gonçalves de Oliveira (patriciamertzig@gmail.com, Universidade do Oeste Paulista 

– UNOESTE) 

Maria Luisa Furlan Costa (luisafurlancosta@gmail.com, Universidade Estadual de Maringá – UEM) 

 

 

 
RESUMO: Como resultado dos estudos e discussões do Grupo de Pesquisa de Educação a Distância e 

Tecnologias Educacionais (GPEaDTEC) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), este texto, 

produzido a partir de revisão bibliográfica, tem como objetivo problematizar como a Educação a 

Distância (EaD), historicamente circunscrita à determinadas áreas, não está verdadeiramente inclusa na 

discussão curricular. Compreende-se a EaD como modalidade educacional crescente no ensino superior, 

e currículo como um campo em disputa, em que existem aspectos fundamentais como hegemonia e 

conflito, na dialética relação sociedade e política públicas educacionais. Considera-se, nesse sentido, a 

necessidade do debate curricular com vistas à consolidação da EaD diante de um cenário educacional 

tão mercadológico para essa modalidade. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Currículo. Hegemonia. 

 

ABSTRACT: Distance Education (in the) curriculum: the positive conflict in perspective. As a 

result of the studies and discussions, the Research Group of Distance Education of the Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), this text, made from the literature review, aims to problematize how the 

Distance Education, historically restricted to certain areas, it’s not truly included in the curricular 

discussion. Is understood as Distance Education the educational modality growing on the higher 

education, and the curriculum as a field in dispute, in which there are fundamental aspects like the 

hegemony and conflict, in the dialectics of the society and the educational public policies relation. It’s 

considered, in this meaning, the need of the curricular debate in order to a Distance Education 

consolidation before a very business educational scenario in this modality. 

Keywords: Distance Education. Curriculum. Hegemony.  
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1. INTRODUÇÃO  

Desde a década de 1990 quando as discussões nacionais em educação levaram ao 

estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD – Lei n° 9394/96), a 

Educação a Distância (EaD) foi desenhando-se como modalidade educacional.  

Em um cenário em que o Banco Mundial e seus organismos apontavam para os atrasos 

da educação brasileira, incitando-lhe postura de avanço, o mesmo órgão direcionava políticas 

econômicas de cortes de gastos públicos ou redução de investimentos. Assim, o Ministério da 

Educação passava a direcionar por meio de financiamentos, editais, portarias e decretos, a 

expansão do Ensino Superior via Educação a Distância, ao passo que as Universidades viam 

seus investimentos congelados 

Neste texto objetiva-se abordar a Educação a Distância em sua necessidade de real 

inserção na discussão curricular em educação. Para tanto considera-se a historicidade da 

modalidade e o currículo como campo cultural em disputa.  

Este trabalho resulta dos estudos, investigações e discussões realizados pelo Grupo de 

Pesquisa de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (GPEaDTEC) da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), coordenado pela Professora Maria Luisa Furlan Costa. O grupo 

dedica-se às questões históricas, metodológicas, políticas e práticas mediadas pelas tecnologias 

de informação e comunicação, com ênfase nas ações institucionais e governamentais 

desenvolvidas na modalidade de educação a distância. 

A metodologia de trabalho neste texto foi a revisão bibliográfica, buscando em autores 

referenciais os conceitos fundamentais para a discussão de currículo e tecnologias de 

informação e comunicação na cultura, e em pesquisadores da educação, as discussões sobre a 

política de EaD e democratização do ensino. 

Busca-se assim contribuir no debate sobre a consolidação da EaD, tendo por fio 

condutor a necessária integração no debate curricular como campo de decisões políticas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Escolas, sistemas, redes, metodologias, são predicados da educação como instituição 

humana que, portanto, apresentam-se como historicamente construídos. Tratá-los nessa 

essência é substancial na cuidadosa apreciação dos fatos e feitos que constituem nossa 

capacidade de aprender e ensinar. 

Ao avaliar os desafios de implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

em Instituições de Ensino Superior Pública (IES) no estado do Paraná, Costa (2010) aponta 

para a importância do movimento que trazia para o âmbito nacional, no início dos anos 2000, a 

EaD como objeto formal de educação, deixando de ser mecanismo supletivo e emergencial. 

2.1 A EaD: da democratização à exceção 

Abordando a expansão da EaD no Ensino Superior em 10 anos, Alonso (2014) destaca 

que desde sua implementação por meio de cursos superiores, a EaD marcou sua atuação 

predominantemente nos cursos de licenciatura, especialmente em Pedagogia, e o curso de 

Administração. Na mesma pesquisa outras questões como o financiamento e relação dos entes 

federados na oferta dos cursos, sem a vocação para tanto, como é o caso dos municípios e a 
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discussão sobre formação e profissionalização dos tutores, são questões de urgência na 

avaliação e condução de efetivação da política de implementação. 

Essa marca criada e intensificada na Pedagogia e em outras licenciaturas, estabeleceu 

uma correspondência entre essa modalidade e licenciaturas e acabou por distinguir cursos para 

a EaD e cursos presenciais, criando, nas palavras da autora, um fosso abissal entre as 

modalidades (ALONSO, 2014). 

Considerando, nessa perspectiva, o público atendido pela EaD, se estabelece uma marca 

social. Ao tecer sua crítica à escola profissional destinada aos filhos da classe trabalhadora ainda 

no ensino elementar, como forma de eternização das diferenças, Gramsci (2000) nos faz pensar 

como essa marca pode estar transformando a modalidade em uma conformadora social. “A 

marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado 

a perpetuar nestes estratos uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental” 

(GRAMSCI, 2000, p. 49). 

Tratando das faces da democratização no ensino superior no Brasil, Dias Sobrinho 

(2010) aponta a importância das políticas afirmativas no país fazendo chegar à universidade a 

porcentagem mais pobre da população. Porém a democratização, afirma, não se dá somente na 

entrada se à esta população está reservada cursos de baixo prestígio social que não 

correspondem à qualidade de formar profissionais em técnicas que tragam ganhos ou vantagens 

concorrenciais às empresas. Esses mesmos valores são utilizados nas avaliações e que definem 

os investimentos em instituições, cursos e bolsas. 

Polarizada em camadas sociais antagônicas, a sociedade escolhe os valores e 

interesses dos mais ricos como referência valorativa central para toda população. 

Dessa forma, se naturalizam as desigualdades e assimetrias sociais e se definem os 

espaços “naturais” de cada um. Como corolário da exclusão produzida pela sociedade 

e pelo Estado, sobrevém a autoexclusão: os jovens excluídos dos bens comuns 

acabam, muitas vezes, internalizando, ao longo de suas trajetórias estudantis, a 

ideologia de que a exclusão é natural e de que é natural que eles se incluam entre os 

excluídos sociais. (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 1230). 

Considerando o papel da EaD no acesso ao ensino superior tanto quanto na formação 

de professores via Sistema UAB, é preciso avançar, alertam todos esses autores, para políticas 

de expansão e democratização da educação superior. O Estado não pode renunciar a prover, por 

exemplo, uma política nacional de formação de professores, que não separe ou defina tarefas 

para o ensino presencial e a distância, desconsiderando as imensas distâncias socioeconômicas 

dessa população. O que se vê, no entanto, de forma bastante alarmante é o crescimento 

desenfreado das instituições privadas, que valendo-se da possibilidade de alcance da EaD, a 

ofertam como serviço na lógica de um grande negócio. 

Sem negligenciar outras questões importantes, se impõe, ainda, a necessária expansão 

da educação superior pública em todas as áreas, ganhando centralidade a área de 

formação. Tal dinâmica expansionista implica o repensar das atuais políticas, no 

sentido de consolidar um conjunto de ações e de experiências bem sucedidas em 

andamento, mas supõe também a busca de ações que contribuam para a expansão, 

articuladas à melhoria das condições de oferta. Ou seja, é preciso expandir as 

matrículas e, ao mesmo tempo, otimizar a capacidade instalada, contratar novos 

professores, melhorar a infra-estrutura das instituições, entre outros (DOURADO, 

2008, p. 911) 

Quando se colocam restrições à EaD e reúnem-se argumentos de que não se podem 

formar esses ou aqueles profissionais a distância. Quando os questionamentos sobre qualidade 

são colocados sobre a educação a distância sem a mesma ênfase aos cursos presenciais, o que 
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está na base desse raciocínio? Seriam as ferramentas próprias da EaD, mas que a ela não se 

restringem? São experiências problemáticas tomadas como regra geral? São posturas elitizantes 

de parte da comunidade acadêmica? É desconfiança em relação à tecnologia? 

Para discutir a EaD no campo do currículo, propósito desse texto, entende-se como 

fundamental tratar as tecnologias de informação e comunicação atuais como aquilo que elas 

são: resposta histórica e, portanto, da humanidade, às questões de um tempo, com todos os seus 

milhões de probabilidades “virtuais”, como nos aponta José Manuel Moran: 

Tudo pode ser divulgado em alguma mídia. Todos podem ser produtores e 

consumidores de informação. A digitalização traz a multiplicação de possibilidades 

de escolha, de interação. A mobilidade e a virtualização nos libertam dos espaços e 

dos tempos rígidos, previsíveis, determinados. O mundo físico se reproduz em 

plataformas digitais, e todos os serviços começam a poder ser realizados, física ou 

virtualmente. Há um diálogo crescente, muito novo e rico entre o mundo físico e o 

chamado mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de 

relacionamento e outros serviços e possibilidades de integração entre ambos [...]. 

(MORAN, 2013, p. 14). 

Todas essas possibilidades da virtualidade nos alertam Levy (1999), não significam 

oposição à realidade, mas um outro tipo de realidade, na qual estamos inseridos e construímos 

também história, ou seja, não deixamos de ser humanos, e somos nós e não a tecnologia quem 

está no controle das ações, mesmo que possa parecer o contrário nos quadros apocalípticos do 

cinema. É preciso então, como afirma Dourado (2002) reconhecer o papel das tecnologias e o 

da política. 

Pensar o papel das novas tecnologias, nesse contexto, implica romper com a mística 

que acentua o papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC) como as 

protagonistas sociais, remetendo ao necessário desvelamento do Estado em sentido 

amplo, entendido como espaço de luta política e expressão da condensação de forças 

entre sociedade civil e política, e de sua materialização no campo das políticas 

engendradas e materializadas pelo Estado na sociedade. Ou seja, é fundamental 

romper com a naturalização de concepções e sistemas políticos como se fossem meras 

decorrências de inflexões de bases digitais ou resultantes da pretensa hegemonia 

assumida pelos recursos midiáticos. Ao mesmo tempo, implica não perder de vista a 

complexidade do cenário sociopolítico em que as TIC assumem papel significativo, 

como veículo formativo, tendo em vista que imagens, sons, narrativas fornecem 

símbolos, mitos e recursos que favorecem a constituição do senso comum 

desagregado e funcional. (DOURADO, 2002, p. 238). 

Retomando as questões acima propostas sobre as restrições à EaD, que se entende, 

passam pelos desafios colocados à sua consolidação, passa-se à abordagem de currículo. 

2.2 Currículo e EaD ocultos 

Tendo como visão parcial e primeira que vem à cabeça um rol de conteúdos e cargas 

horárias dispostas em alguma metodologia, Currículo tem sido assim reduzido apesar de mais 

discutido nas instituições devido a avalanche de diretrizes educacionais nas últimas décadas. 

Neste trabalho currículo é abordado na perspectiva cultural, mas não a cultura como um 

campo do conhecimento, da atuação humana. Não cultura como reflexo do sistema econômico 

e domínio ideológico de um grupo ou classe sobre outro. Cultura como as relações próprias que 

vivemos, que influenciam, marcam, direcionam, mas não necessariamente determinam, nosso 

modo de agir, aprender, viver, trabalhar, olhar e apreciar as coisas. Não determinada 

ideologicamente, pois pessoas e instituições não são meros reflexos. Se assim fosse trocado o 
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“espelho” ter-se-ia uma nova imagem, uma nova coletividade, uma nova sociedade. 

Infelizmente (ou não) não é tão simples assim. 

Estudando detidamente a formação das estruturas sociais em Gramsci, Bobbio (1999) 

dirá que a ideologia é muito mais um poder que vai se constituindo que a justificação de um 

poder constituído. Que diferença isso faz?  A constituição do poder, do predomínio, pode se dar 

pela força e pelo consenso. A força sem consenso, dicotomicamente é um sistema frágil pois 

exige opressão de uma parte sobre outra. A hegemonia, a visão de mundo de um determinado 

grupo, pode tornar-se visão de todos, não por pressão, mas por consenso, sendo, portanto, uma 

construção. Assim, hegemonia e nela ideologia, pode ter um sentido positivo, pois se é 

construída, pode ser outra.  

Apresentando as várias teorias de currículo Lopes e Macedo (2011) vão apontando a 

importância da íntima relação currículo e sociedade em que a decisão do que vale a pena 

ensinar, passa do momento da naturalização à crítica da escola como reprodutora social.  

Há, portanto, uma relação dialética entre a estrutura econômica da sociedade e as ideias 

nela geradas. As mudanças se efetivam na estrutura e também nas concepções construídas a 

partir delas, mas que nela não se esgotam, porque não apenas se refletem. Se recebe, reage, age 

e mesmo nas limitações, essas sim impostas, pensa-se e reconstrói-se. Existem pensamentos e 

ações contra hegemônicos em construção, portanto de outra perspectiva.  

Sem essa concepção histórica a própria educação converte-se em retórica. Perde-se o 

nexo instrução-educação e há a repetição de termos sem sentido até para quem ensina, ou a 

adoção de metodologias chamadas modernizadoras como fórmulas mágicas. Manter ou 

recuperar essa historicidade na discussão do currículo não significa conservar intocados 

conteúdos ou práticas de ensino. Essa é minimamente uma visão equivocada da história como 

ciência do passado. Até as peças de museus são olhadas à luz do nosso tempo e do porvir. Ao 

tratar da importância da criação de hábitos de diligência, compostura e concentração 

necessários no processo educativo, Gramsci ressalta que, 

Se se quer selecionar grandes cientistas, ainda é preciso partir desse ponto e deve-se 

pressionar toda área escolar para conseguir fazer com que surjam os milhares ou 

centenas, ou mesmo dezenas, de estudiosos de grande valor, necessários a toda 

civilização (não obstante, podem-se obter grandes melhorias neste terreno com a ajuda 

de subsídios científicos adequados, sem retornar aos métodos pedagógicos dos 

jesuítas. (GRAMSCI, 2000, p. 46) 

Eis o que é necessário intensificar nas discussões de currículo quando se fala de 

profissionalização, uso de tecnologias, educação a distância, e tantas outras necessidades de 

nosso tempo – e isso é primário – reconhecê-las como necessidades de nosso tempo. Trata-se 

então o uso de tecnologias como algo natural, mágico, fácil. Mas basta conversar com um jovem 

de 14 ou 15 anos de idade que faça um curso de informática em que se estude linguagem de 

programação, para saber minimamente a quantidade de horas, comandos, símbolos e fórmulas 

necessárias para que os usuários possam simplesmente sentar-se à frente de uma máquina e 

escrever algumas linhas.  

Não reconhecer a historicidade e portanto, o trabalho por trás dos mecanismos de 

informação e comunicação digitais, as implicações de seu uso, incluindo-se as éticas quando se 

trata de acessar e pesquisar informações, é contribuir para uma formação educacional 

esquizofrênica, em que os atos individuais (descompromissados e irresponsáveis) parecem não 

ter relação com a crise que se instaura no reproduzir sem aprender, ou sem ter certeza da 

veracidade. 
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Essas são, portanto, questões que tem passado ao largo quando as instituições 

educacionais se colocam a discutir currículo, mas que são tão ou mais fundamentais do que o 

conteúdo e forma como será ensinado, pois é dessa forma (irrefletida) que reprodutivistamente, 

a escola cumpre um papel de conformação. 

[...] instituições de preservação e distribuição cultural, como as escolas, criam e 

recriam formas de consciência que permitem a manutenção do controle social sem a 

necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a mecanismos abertos de 

dominação (APPLE, 2006, p.37). 

Michael Apple (2006, p.127) refere-se ao chamado currículo oculto: “normas e valores 

que são implicitamente, mas eficazmente, ensinados nas escolas e sobre os quais o professor 

não fala nas declarações de metas e objetivos”. Assim, silenciar, por exemplo, sobre 

determinado aspecto das construções humanas é uma forma de ocultar algo que, possivelmente, 

é o mais essencial no aprendizado: o conflito. É o conflito de paradigmas e teorias o que tem 

permitido o avanço do conhecimento científico, porém nas escolas todas as ciências tem sido 

ensinadas como um amontoado de fatos, datas e personagens enfileirados. 

Ocultando o conflito, a hegemonia que se estende pelo uso de inúmeros mecanismos 

que juntos em nosso cotidiano vão reforçando imagens, ideias e conceitos, são habilmente 

utilizados pelos grupos que estão no controle. Na EaD não aconteceu de forma diferente. A 

modalidade foi defendida desde o final da década de 1980, pelos educadores como 

democratizadora da educação, num país de dimensões continentais como o nosso, em que as 

instituições de ensino não se fazem fisicamente presentes em todo o território nacional.  

No entanto, pela possibilidade de chegar a milhões de pessoas, inicialmente em aulas 

gravadas e reproduzidas, e depois pela expansão da internet (ainda não eficiente) em 

transmissão ao vivo, ela foi sendo relacionada pelas empresas à mesma facilidade que o 

mercado rápido e ágil oferece: sem perder tempo (porque tempo é dinheiro), na comodidade do 

seu lar (lei do menor esforço), num ritmo que pode ser acelerado (colocando o indivíduo como 

mais rapidamente capacitado na competição do mercado).  

Estudando os discursos publicitários de três grandes instituições privadas do Paraná que 

atuam em EaD, Gonçalves (2019) nos ajuda a perceber que aspectos do cotidiano e da cultura 

são explorados no trabalho do incentivo à compra, e nesse sentido, a educação certamente já 

está convertida de direito à serviço. No discurso: “Eu vou ao banco, ouço som, peço comida, 

até minha faculdade hoje em dia é digital. Até minha vó tem internet, WiFi até em funeral, e 

você preso ao passado, sem tempo no dia a dia. É só vir para o digital”, a ideia repassada e  

A sensação que se tem é a de que estudar na modalidade a distância é simples, não 

toma tempo e representa a solução para muitos problemas. Isso gera um certo mito de 

facilidade. Mascara-se ou negligencia-se, porém, que a evasão na EaD é maior que na 

modalidade presencial (ABED, 2018), o que indica que a facilidade pregada pelo 

comercial não se reflete na realidade (GONÇALVES, 2019, p. 91). 

O mito de facilidade evidencia que a EaD não está abordada aqui como cultura 

educacional considerando-se a afirmação de Gramsci (2000) de que estudar é um trabalho 

cansativo, um exercício intelectual e muscular-nervoso que exige sacrifício e empenho. Assim, 

se estudar a distância é também estudar, isso obviamente não é fácil. 

Ou pode-se considerar que a EaD integra uma cultura de fast foodi em que tudo pode 

ser consumido de maneira rápida e fácil, vindo em embalagens festivas e convincentes, mas 

normalmente de pouco teor nutricional. 
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Não são só promessas de mercado, mas também as de realização de uma sociedade justa 

e para todos. Colocadas em um mesmo pacote e apropriando-se de um discurso democratizante 

e inclusivo, as instituições que se autodenominam como “melhor empresa de educação a 

distância do Brasil” e destaque-se a palavra empresa, investem em imagens e palavras que são 

mais do que elementos de marketing, mas acabam por reduzir-se a isso.  

Em um outro exemplo de comercial, uma das instituições cria um cenário intimista e 

que a personagem central, na primeira e última cena, encontra-se em casa estudando. No trajeto 

para a instituição, em segundo plano a figura de um homem negro bem trajado anunciando uma 

profissão socialmente elitizada, possivelmente advocacia. Na análise do discurso encontramos: 

Apesar da representação do negro no material publicitário, há que se destacar alguns 

pontos que saltam como possibilidades de sentidos: a sua figura está em segundo 

plano; seu sucesso – e, por conseguinte, respeito e destaque – depende de uma 

formação superior; [...] as pessoas negras só não assumem locais sociais desejados se 

não quiserem, porque as oportunidades são iguais a todos. Tais compreensões 

reforçam os aspectos que apontam para a educação superior como um espaço de 

privilegiados e para cada pessoa como a única responsável por seu sucesso 

profissional, visto que as possibilidades estão postas – reforçadas no material pelo 

enunciado “formação superior de qualidade que cabe no seu bolso”. (GONÇALVES, 

2019, p.125-126, supressão nossa). 

Na sociedade permeada pelas TICs aparentemente a separação entre pessoas não se 

encontra mais na classe social, no denominado fator socioeconômico, mas no domínio da 

informação como condição para eficiência e produtividade econômica. Tal entendimento, nos 

diz Alonso (2008, p. 753-754) “faz com que o problema da formação, principalmente a técnica 

e profissional, seja valorizado e institui-se o uso das tecnologias como nova panaceia 

educativa”, em que escola de qualidade é extensão do mundo economicamente produtivo. 

E todas essas supostas, encantadas e fáceis soluções estão atreladas à EaD o que tem 

gerado danos, que não se podem dizer irremediáveis, pois a história não acabou, mas que 

certamente são difíceis de retomar e corrigir quanto mais se assentam esses discursos. 

Para o senso comum EaD é esse mundo de possibilidades só desmascarado quando todas 

as dificuldades carregadas pelo estudante ou ligadas ao sistema ofertado, recaem sobre o 

primeiro.  Para as comunidades acadêmicas, essas mesmas facilidades que aumentam as 

possibilidades de chegada de mais pessoas ao ensino superior podem significar perda de 

qualidade, e como já se destacou, o próprio conceito de qualidade precisa ser ressignificado. 

Retomando o alerta de Alonso (2014), as próprias formas de instituição da EaD até o presente 

momento podem ser o combustível dessa desconfiança, tanto no setor público pelas questões 

não resolvidas com tutores e professores, quanto nas parcerias nem sempre exitosas dos entes 

federados quanto no privado, pela desmedida exploração mercantil, sob o aval do Estado. 

Mas estando o currículo no campo da cultura, mesmo que a discussão diretamente ainda 

não tenha explorado aí suas implicações, o que vem acontecendo culturalmente no trato com a 

tecnologia e como isso impacta o currículo escolar? 

Pierre Levy (1999) explica minuciosamente uma nova cultura chamada de cibercultura. 

Fato é que apesar de não totalmente vulgarizado o ciberespaço, “local” de realização dessa 

cultura, ela já atinge milhões de pessoas e isso, de acordo com o pensador já criou as condições 

para que também a educação seja repensada. Existindo novos modelos de tempo e espaço para 

aprender isso exige reformar a educação:  

Em primeiro lugar, a aclimatação dos dispositivos e do espírito do EAD (ensino aberto 

e a distância) ao cotidiano e ao dia a dia da educação. A EAD explora certas técnicas 
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de ensino a distância, incluindo hipermídias, as redes de comunicação interativas e 

todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra em um 

novo estudo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens 

personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede (LEVY, 1999, p. 158). 

O próprio autor defende a necessária crítica a esse novo espaço, modo de comunicação 

e meio educativo, tanto quanto foi necessário quando os aparelhos de televisão entraram dentro 

das casas, destacando que neste caso a interação é impossível com o que é apresentado e com 

os outros milhões que presenciam a mesma coisa, porém alerta: 

No entanto, muitos discursos que se apresentam como críticos são apenas cegos e 

conservadores. Por conhecerem mal as transformações em andamento, não produzem 

conceitos originais adaptados à especificidade da cibercultura. Critica-se a “ideologia 

(ou a utopia) da comunicação sem fazer distinção entre televisão e Internet. Estimula-

se o medo da técnica desumanizante, ao passo que as questões dizem respeito às 

escolhas entre as técnicas e a seus diferentes usos (LEVY, 1999, p. 229). 

Dessa forma, a questão não está em ser possível ou não a aprendizagem e formação com 

qualidade na EaD quanto no presencial, guardadas suas particularidades no uso intenso dos 

mecanismos tecnológicos. Essa questão se discutida à luz do currículo como campo de decisões 

políticas, já deveria estar superada e os educadores, pesquisadores e comunidade acadêmica em 

geral, deveriam centrar seus esforços em retomar quais os princípios que devem reger as 

decisões em educação, para o estabelecimento e consolidação de políticas públicas que se 

voltem verdadeiramente à garantia  da democratização da educação pública,  

[...] as indagações sobre os currículos teriam de situar-se no cerne, ou nas lógicas e 

valores que o estruturam; o mesmo em relação à organização escolar: que lógicas, 

concepções, valores regem, legitimam essa organização? São igualitárias, 

democráticas, inspiradas no referente político da garantia do direito de todos ao 

conhecimento, à cultura, à formação como humanos? São lógicas que permitem a 

humanização do trabalho dos profissionais das escolas? Que igualam ou hierarquizam 

os docentes? Estas indagações vão mais fundo do que apenas inovar temas, didáticas, 

atualizar as disciplinas ou acrescentar alguns temas transversais. Poderíamos partir da 

hipótese de que as indagações mais radicais sobre os currículos vêm das insatisfações 

com a organização escolar, especificamente com a organização do trabalho que o 

ordenamento curricular tanto condiciona. Logo, a reorientação curricular terá de se 

propor a mudar essas lógicas e valores. (GONZÁLES ARROYO, 2007). 

Se a defesa é de políticas com finalidade de consolidação da educação que represente 

princípios republicanos democráticos, a EaD já faz parte do processo e deve ser estudada, 

compreendida, fortalecida sem distinção ou lugar delimitado. Mas, se orientações 

economicistas e a-históricas consolidaram bases nas instituições públicas e o diálogo ainda se 

encontra embaraçado, há muito trabalho pela frente e o problema é que o mercado avança 

vorazmente.  

Assim, é positivo que o conflito não seja ocultado, pois dele há de emergir inúmeras 

reflexões desse momento histórico, em que o espaço da EaD como aquisição de conhecimento 

precisa ser consolidado. A Educação a Distância não pode ser vista como alternativa de 

mercado, de barateamento de custos em relação à educação presencial, mas sim como uma 

maneira de conhecimento que acompanha o desenvolvimento tecnológico e digital das 

informações, assim como da própria sociedade. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O fato de a EaD tornar-se política pública por meio da criação de todo um sistema, ao 

mesmo tempo em que as IES perdiam recursos, deve ter gerado um certo clima de animosidade 

que talvez não tenha ainda se desfeito.  

Atendendo uma população para a qual as condições de estudar em uma instituição 

pública ou mesmo privada, porque elas simplesmente não existiam em sua cidade, e por que 

lhes era impossível financeiramente deslocar-se até onde elas estivessem, a EaD se 

circunscreveu a um público excluído e mais uma vez cria-se e reforça-se as marcas sociais de 

país de desigualdades. 

Assim, a discussão que se apresentou aqui e que se deseja, contribua para o debate da 

consolidação da Educação a Distância no país, não desconsidera os desafios de repensar o papel 

dos tutores e professores, tanto quanto suas condições de trabalho. Tão pouco negligencia a 

importância de que os polos sejam mais adequados e que o instrumental tecnológico esteja 

atualizado atendendo as necessidades de aprendizagem. Que o próprio sistema de parceria de 

entes, que por vezes sem experiência para o ensino superior, deixa polos à mercê da boa 

disposição ou não da política municipal. 

Todas essas são questões, que vem sendo investigadas e avaliadas por grupos e 

profissionais dedicados em todo país, importam muito. O que esta pesquisa por meio de uma 

abordagem historicista quis evidenciar é a premente necessidade e desafio de inserir 

definitivamente a EaD na discussão curricular, da educação básica à superior, como cultura de 

aprendizagem e formação em relação dialética como a sociedade de informação e comunicação 

que os homens construíram. Portanto, todas as questões acima elencadas não são problemas da 

EaD, são desafios da educação brasileira, que como tantos outros não podem depender de 

iniciativas individuais e heroicas, de parcerias, enxertos ou adaptações e muito menos da lógica 

do lucro. 

Inserida em um contexto histórico, social e cultural dinâmico e em constante mudança, 

todas as questões relacionadas a essa modalidade importam, porque são discussões da educação. 

A reflexão aqui proposta relaciona-se a uma inquietação recorrente de desconfiança da 

qualidade de conteúdo e conhecimento da EaD. Nesse sentido o currículo deve estar em debate, 

tanto quanto os currículos (matrizes e planos) precisam ser repensados para que se identifiquem 

com eles, os que estudarão também por meios digitais. Porque se podemos repensar o que, como 

e onde ocorre a aprendizagem formal, mais urgente é confrontar os direcionamentos das 

políticas educacionais. Esse conflito é necessário! 
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RESUMO - O presente trabalho enfoca o processo da formação continuada de tutores que 
vem sendo adotado pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), nos cursos Superiores de 

Tecnologia, ofertados na modalidade EaD. Trata-se de uma preparação em termos de conteúdo e 

procedimento metodológico, tendo em vista que no ensino a distância o tutor exerce papel 

imprescindível no processo de mediação da aprendizagem. É sabido que no Brasil, a função do 

tutor ainda não foi regulamentada e, para além disso, não existe um curso de graduação com 

formação específica para o exercício dessa função, constituindo-se um grave problema. Decorre 

disso, portanto, a necessidade das instituições que trabalham com essa modalidade de ensino de 

criarem estratégias que fomentem a formação do tutor não somente antes do curso, mas, sobretudo, 

durante toda a sua trajetória prática. Embora a UEMA ofereça outras capacitações para o tutor, o 

objetivo deste estudo consiste em analisar e refletir sobre o processo de formação que ocorre 

durante todo o curso, antes do início de cada disciplina. Quanto à metodologia utilizada, tratou-se 

de um estudo de natureza descritiva, de abordagem quantitativa e, como instrumento de análise, 

utilizou-se a sala de formação do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os resultados apontam para 

a importância da formação continuada e sistemática dos tutores, em uma perspectiva de 

realimentação permanente que fomente o intercâmbio de experiências e o compartilhamento de 

novas aprendizagens. Enfim, o artigo aponta o processo de formação como uma alternativa viável, 

a partir da experiência acumulada pela instituição em seus 21 anos trabalhando com EaD. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Formação Continuada. Tutoria. 
 
 
ABSTRACT - The present work focus on the process of continuing education of tutors that has 

been adopted by the State University of Maranhão (UEMA), in Technology Higher Education 

courses, offered in the DE modality. It is a preparation in terms of content and methodological 

procedures considering that in distance education the tutor plays an essential role in the learning 

mediation process. It is well known that in Brazil the role of the tutor has not been regulated yet 

and, furthermore, there is no graduate course with specific training for the exercise of this 

role. Hence, the need for institutions that work with this type of teaching to create strategies 

that foster vocational training for tutors, not only before the course, but especially 

throughout their practical trajectory. Although UEMA offers other training courses for 

tutors, the objective of this study focused on the analysis and reflections on the training 
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process that occurs throughout the course, before the beginning of each discipline. The 

methodology used consisted of a descriptive study with a quantitative approach and as an 

analysis instrument, the Virtual Learning Environment training room was used. The results 

point to the importance of continuous and systematic training of tutors, in a perspective of 

permanent feedback that promotes the exchange of experiences and the sharing of new 

learning. Finally, the article points out the training process as a viable alternative, based on 

the experience accumulated by the institution in its 21 years working with DE. 

 

Keywords: Distance Education. Continuing Education. Tutoring. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de aprendizagem que, ao longo da 

história, vem conquistando seu espaço e, atualmente, encontra-se formalmente inserida no 

contexto das políticas públicas educacionais. No entanto, há de se convir que, no Brasil, 

muito ainda precisa ser feito, especialmente no que diz respeito à formação do tutor, visto 

que se constitui, ainda, uma categoria profissional indefinida. Frente a esses desafios e 

tendências da EaD na sociedade contemporânea, evidenciadas pela rápida expansão, tanto 

no cenário internacional quanto nacional, surgem, então, várias indagações, destacando-se, 

neste estudo, a preocupação com a formação desse profissional, no âmbito dos cursos de 

graduação da Universidade Estadual do Maranhão.   

Dessa forma, torna-se imprescindível uma discussão sobre a formação dos tutores, 

capaz de contribuir para uma análise mais crítica do seu papel, enquanto mediador do 

conhecimento. Nesse sentido, o presente artigo tem como foco a formação continuada dos 

tutores do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da UEMA, que abrange um 

total de 22 tutores, na intenção de apresentar como vem se consolidando o processo de 

formação continuada desses tutores, destacando a importância desses momentos para 

elevar a qualidade do ensino no âmbito dos cursos superiores ofertados na modalidade EaD. 

Buscando respostas a essa problemática, optou-se por investigar um dos três 

cursos superiores de Tecnologia, ou seja, o Tecnólogo em Gestão Comercial, adotando-se 

como procedimento metodológico, a pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e, 

como instrumento de análise, tem-se a sala de formação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), onde na qual foi possível colher as informações sobre a 

programação e o conteúdo trabalhado nas formações, além da possibilidade de assistir a 

algumas webconferências transmitidas em tempo real para 15 Polos de Apoio Presencial 

onde é ofertado o referido curso. 

A relevância deste estudo insere-se na preocupação cada vez maior pela busca de 

novas estratégias de aprendizagem, isto é, a forma de ressignificar as formas de ensinar e 

aprender, em num processo permanente que envolve vários atores até chegar no aluno 

propriamente dito, visto que, em nosso país, ainda não foi regulamentada a função desse 

profissional, e, também, não existe um curso de graduação com formação específica nessa 

área. 

 Este estudo aponta etapas importantes da formação, vez que envolve o professor 

da disciplina, o tutor virtual e o tutor presencial, proporcionando a construção do 

conhecimento de forma colaborativa, tanto no âmbito tecnológico quanto no pedagógico. 

Segundo Kenski (2013, p.85), “Necessitamos realizar reflexões mais aprofundadas sobre 

novas práticas docentes e identificar as fragilidades técnicas operacionais de nossos 

ambientes de trabalho”. Para a autora, as alterações que estão surgindo, em função das 
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novas tecnologias, exigem novas concepções para as abordagens disciplinares, novas 

metodologias e novas perspectivas para ação docente. 

Essas preocupações insurgiram da perceptibilidade de que a construção de uma 

prática pedagógica eficiente implica em uma formação continuada competente, amparada 

nos propósitos de desenvolvimento de uma consciência crítica e conduzida pelo 

compromisso de cada vez mais buscar-se o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico 

mediado pelas tecnologias. Com base nessa concepção, apresentou-se, inicialmente, o 

perfil do tutor no contexto da EaD e quem é o tutor na proposta da UEMA. Em seguida, 

expôs-se uma visão geral de como ocorre o processo das formações continuadas realizadas 

no âmbito dos cursos. 

 

2 ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

2.1 O Papel do Tutor no Contexto da EaD 

 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) propiciam no 

âmbito educacional mudanças contínuas, não somente na forma de organização do ensino, 

mas também nas relações estabelecidas e nos sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Sancho (2006, p.17), “O computador e suas tecnologias 

associadas, sobretudo a internet, tornaram-se mecanismos prodigiosos [...] e são capazes, 

inclusive, de fazer o que é impossível para seus criadores”.  

Desse modo, os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem se 

diversificam. Logo, não é somente o professor que acompanha e gerencia as situações de 

aprendizagem no contexto atual, haja vista a necessidade contínua de formação e 

aprendizagem em espaços formalizados ao longo do tempo e/ ou de novas possibilidades 

de espaço e formas de aprender. Assim, a necessidade constante de busca por 

conhecimentos perpassa pela ruptura a modelos de educação já enraizados e dá margem a 

outras possibilidades de aprendizagem em espaços virtualizados, em que a tecnologia 

favorece a democratização do saber e também promove o repensar de novas formas de 

ensinar e aprender (BEHRENS, 2005).  

Ainda segundo o autor: 

 
O processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições, e em especial 

a educação e o ensino nos diversos níveis, inclusive e principalmente nas 

universidades. O advento dessas mudanças exige da população uma 

aprendizagem constante. As pessoas precisam estar preparadas para aprender ao 

longo da vida podendo intervir, adaptar-se e criar novos cenários (BEHRENS, 

2005, p. 68). 

 

Assim, as transformações oriundas do desenvolvimento científico e tecnológico 

trazem à tona a Educação a Distância (EaD), como uma modalidade de ensino que objetiva 

romper com as estruturas físicas, trazendo também profissionais da educação que atuam 

em prol da aprendizagem dos estudantes. 

Para Moran (2015, p. 63): 

 
A educação a distância está modificando todas as formas de ensinar e aprender, 

inclusive as presenciais, que começam a utilizar cada vez mais metodologias 
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semipresenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, reorganizando 

os espaços e tempos, as mídias, as linguagens e os processos. 

  

Nesse sentido, ressalta-se o papel do professor e do tutor, haja vista o 

envolvimento desses no processo de mediação do conhecimento e do acompanhamento 

pedagógico dos alunos. Importante salientar que o papel do professor não pode se restringir 

à mera reprodução de conteúdo e conceitos, pois, cabe ao professor atuante na modalidade 

EaD a preocupação em (re)criar espaços de construção e colaboração entre o aluno, 

professor, tutor e conhecimento, a fim de favorecer  a  vivência de práticas educativas 

condizentes às reais demandas do contexto global e mediado por tecnologias, ajudando no 

desenvolvimento de indivíduos atuantes, críticos e participativos (TARCIA; CABRAL, 

2012).  

Nessa perspectiva, as autoras ainda complementam: 

 
O então professor, detentor do conhecimento, passa a dividir espaço com 

inúmeras fontes e maneiras de veiculação de saberes. Ele deixa de ser o único 

responsável pela transmissão para assumir papel de orientador da busca e da 

construção de conhecimentos por parte dos estudantes que efetivamente 

necessitam de parâmetros e de critérios para lidarem com um mundo repleto de 

estímulos de toda ordem (TARCIA; CABRAL, 2012, p. 148). 

 

Ressalta-se, também, o papel exercido pelo tutor, haja vista sua contribuição para 

a aprendizagem do estudante na modalidade EaD, uma vez que atua em prol da qualidade 

da aprendizagem, bem como na interação pessoal e realização profissional dos estudantes 

(MORAES, 2004). No que diz respeito ao papel do tutor contido nos Referenciais de 

Qualidade para a Educação no Ensino Superior, o entendimento é de que: 

 
Sua principal atribuição é o esclarecimento de dúvidas através de fóruns de 

discussão pela Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre 

outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a 

responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, 

selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 

frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos 

de ensino-aprendizagem, junto com os docentes (BRASIL, 2007, p. 21). 

 

Tal compreensão robustece as demandas atuais do trabalho do tutor, exigindo, 

assim, discussões sobre a necessidade de formações, cujas práticas buscou-se, neste estudo, 

conhecer, analisar e refletir. Sabe-se que são grandes os desafios, mas, por outro lado, 

percebe-se que a EaD é uma modalidade que, ao longo do tempo, vem avançando 

significativamente e, atualmente, com as TDIC, assume posição de destaque no cenário 

nacional e mundial. 

 

2.2 A Formação Continuada de Tutores com a utilização das TDIC 

 

Diante da inserção das TDIC na educação superior, ocorreram mudanças nas 

estruturas organizacionais, incluindo-se, aqui, o currículo e as metodologias do processo 

ensino-aprendizagem e a avaliação. Surgem, então, novas possibilidades de fazer educação 

que, segundo Tori (2016, p. 93), “[...] é o redesenho da sala de aula em um novo ambiente 

virtual de aprendizagem”. E isso se reflete diretamente no trabalho do professor, que passa 
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então a ser chamado de tutor e, consequentemente, tem que redefinir a sua função, 

buscando fundamentação teórica e metodológica para reelaborar as suas práticas, na 

tentativa de inserir-se nesse novo momento histórico.  

Nesse contexto, evidencia-se o processo de formação continuada de tutores nos 

cursos na modalidade EaD, tendo em vista a importância desse processo para a melhoria 

da prática pedagógica do tutor, uma vez que, conforme visto anteriormente, esse 

profissional contribui para a promoção de espaços de aprendizagens e construção de 

conhecimentos pelos alunos. 

Com base nos estudos desenvolvidos durante esta pesquisa, destaca-se a 

concepção da formação continuada do tutor, defendida por Lopes (2006), ao tratar este 

processo enquanto momento de aprendizagens e aprofundamento de temáticas vistas 

muitas vezes na formação inicial. Portanto, a formação continuada dos tutores na 

modalidade EaD prima pela formação cuja abordagem possibilita a interação do professor 

da disciplina com o tutor, a fim de garantir autonomia e envolvimento desse com os 

recursos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), melhorando a 

sua ação direta com os estudantes, conforme destaca o autor: 

 
[...] denominamos formação contínua o processo dinâmico pelo qual os 

professores, no exercício de sua prática profissional, através de palestras, 

seminários, cursos, oficinas ou outras propostas, vão adequando sua formação às 

exigências do ato de ensinar [...]. A formação contínua possibilita, portanto, o 

reapetrechamento dos professores, reestruturando e aprofundando 

conhecimentos adquiridos na formação inicial, bem como a produção de novos 

conhecimentos (LOPES, 2006, p. 140). 

 

Nessa direção, também, Fernandes (2010, p. 90) ressalta que a formação 

continuada dos tutores acontece por meio do “[...] contato de professores com outros 

professores e estudiosos por meio de cursos, palestras, seminário [...]”. A autora menciona 

também três dimensões básicas que corroboram para a melhor atuação e problematização 

dos assuntos abordados: a escola, os saberes da docência e a prática pedagógica. 

Assim sendo, o tutor precisa participar ativamente das formações, visto que esse 

momento se torna fundamental, pois possibilita a construção e reflexão da prática 

pedagógica. A partir dessa relação entre formação e tecnologias, surge uma nova dinâmica 

de interação entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensinar e aprender, fundada no 

domínio dos conhecimentos científicos e didáticos. 

Torna-se essencial expor sobre como ocorre o processo de formação continuada do 

tutor nos Cursos Superiores de Tecnologia, na modalidade EaD, na UEMA, haja vista a 

importância desse para a capacitação dos tutores, no que concerne ao conhecimento 

trabalhado na disciplina, bem como a interação e comunicação com o professor, com vistas 

a assegurar a aprendizagem dos estudantes. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao definir os procedimentos metodológicos a serem utilizados em uma pesquisa, 

precisa-se analisar o quanto esses irão possibilitar o entendimento da complexidade dos 

fenômenos estudados. Está, portanto, é uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, 

uma vez que a investigação propõe compreender como se dá a formação dos tutores para o 

acompanhamento dos conteúdos e da metodologia trabalhados durante o curso, em todas 

disciplinas, tentando entender quais competências são necessárias para o desenvolvimento 
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da atividade da tutoria. Dessa forma, compartilha-se da concepção de que “a pesquisa 

qualitativa possibilita descrever as qualidades de determinados fenômenos ou objetos de 

estudo” (CORTES, 1998, p.14). 

Cabe ressaltar que, diante da inquietação em saber como é feita a formação do 

tutor para atuar nos cursos de graduação da UEMA, cujas demandas vêm crescendo a cada 

dia por cursos na modalidade EaD, buscou-se identificar como e em que momentos os 

tutores estão sendo preparados para atuar nessa função, cujos resultados mostraram que a 

educação está passando por um novo paradigma, onde as novas tecnologias estão 

propiciando a renovação dos conteúdos e impondo novas formas didáticas de se trabalhar.   

3.1 Quem é o Tutor da UEMA 

O tutor assume função relevante na EaD, tendo em vista que a sua atividade requer 

contato direto e contínuo com os estudantes, sempre na perspectiva de promover espaços 

de construção coletiva do conhecimento e autonomia dos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem. 

Nesse sentido, a UEMA estabeleceu alguns critérios para selecionar os tutores em 

cada curso ofertado. A sistemática dos cursos estabelece que, cada disciplina deve ter um 

professor da instituição selecionado pela coordenação do curso, dentre os professores 

concursados e com experiência na disciplina a ser ofertada, para ser o responsável pelo 

desenvolvimento dessa, com base no Projeto Pedagógico e no Plano de Ensino. É esse 

professor que estabelece o perfil dos tutores: virtual e a distância. Isso porque para cada 

turma de 30 alunos, são disponibilizados dois tutores: um virtual (auxilia o professor no 

ambiente no acompanhamento dos alunos) e o presencial (que fica no Polo de Presencial 

para auxiliar o professor no acompanhamento do aluno, presencialmente).  

Definido o perfil dos Tutores, é lançado um edital com os critérios básicos que 

envolvem formação na área, experiência profissional, disponibilidade para o trabalho de 

20 horas, entre outros. Além dos critérios, a seleção envolve avaliação de currículo, de 

conhecimentos e a entrevista. Cabe observar que, dada a crescente demanda por esses 

cursos, a instituição criou um setor com uma equipe preparada especificamente para cuidar 

dos editais e auxiliar nos processos seletivos. 

De acordo com o Manual de Tutoria da instituição onde se realizou a pesquisa, a 

atividade da tutoria refere-se a: “orientação e acompanhamento sistemático dos estudantes 

por profissionais com formação e experiência na área. É a ação de proteger, assistir, 

acompanhar, ajudar, orientar” (UEMA, 2017). 

Ainda segundo o referido documento, o tutor virtual é o responsável por facilitar 

a interação e aprendizagem no Ambiente Virtual, deve ter disponibilidade de 20 horas 

semanais a serem cumpridas no AVA Moodle e em atividades do curso, orientando os 

estudantes na construção de seu conhecimento. Dessa forma, um resultado exitoso de 

qualquer proposta pedagógica perpassa pela mediação desse profissional. No que diz 

respeito ao Tutor Presencial, este acompanha diretamente o estudante, atendendo-o no Polo 

de Apoio Presencial, além de apoiar o trabalho no AVA Moodle. A carga horária é de 20 

horas semanais, devendo atuar no Ambiente Virtual de Aprendizagem e no Polo de Apoio 

Presencial, incluindo sábados e domingos, de acordo com o Calendário de Atividades. A 

seguir, são apresentadas, resumidamente, algumas das principais atribuições dos Tutores. 

Quadro 1 – Atribuições dos Tutores com atuação nos Cursos EaD da UEMA 

• Tutor Virtual • Tutor Presencial 

• Mediar o processo pedagógico dos 

estudantes; 

• Conhecer o Plano de Ensino de cada 

disciplina; 
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• Disponibilizar aos estudantes materiais 

de apoio ao processo ensino-

aprendizagem; 

• Acompanhar e avaliar as atividades do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); 

• Participar dos Cursos de Formação de 

Tutores; 

• Promover e desenvolver a comunicação 

dentro do grupo; 

• Avaliar, continuamente, sua própria 

atuação e de cada estudante; 

• Incentivar e reconhecer as participações 

dos estudantes. 

 

• Planejar os encontros presenciais; 

• Auxiliar os estudantes no desenvolvimento 

de suas atividades individuais e em grupo; 

• Fomentar o hábito da pesquisa; 

• Esclarecer dúvidas em relação aos 

conteúdos específicos, bem como ao uso 

das tecnologias disponíveis; 

• Participar de momentos presenciais (tais 

como avaliações, aulas práticas etc.); 

• Participar dos Cursos de Formação de 

Tutores. 

Fonte: ARAÚJO;LIMA; PEREIRA (2017) 

 

Para o bom desempenho desse trabalho, é necessário desenvolver habilidades e 

competências que atendam às exigências dessa modalidade de ensino, como o domínio das 

tecnologias de comunicação e a capacidade de potencializar a interação dessas tecnologias 

no campo educacional (MINATTI; THOMÉ, 2013). Portanto, faz-se pertinente partir da 

concepção do papel do tutor no contexto da sua prática pedagógica, cuja formação deve 

estar comprometida com a construção de novos saberes, ou seja, associar o conhecimento 

já adquirido àquilo que são capazes de aprender auxiliados pelos recursos tecnológicos. 

 

3.2 O Processo de Formação Continuada dos Tutores no Cursos Superiores de 

Tecnologia, na modalidade EaD da UEMA 

 

O processo de Formação Continuada dos tutores, nos Cursos Superiores de 

Tecnologia ofertados pela UEMA, acontece de forma contínua, durante o decorrer de toda 

a programação dos cursos, atendendo à proposta estabelecida no Projeto Pedagógico e aos 

Referenciais de Qualidade do Ensino Superior (MEC/2007).  

A expressão Formação Continuada, muito utilizada no cenário educacional, tem 

sido atrelada à qualidade da educação e, do mesmo modo, a qualidade de ensino que requer 

atenção e planejamento. Por meio da Formação Continuada, os professores e tutores 

tornam-se mais capacitados para ponderar sobre os aspectos pedagógicos, propondo 

estratégias com a finalidade de sanar as dificuldades e promover mudanças significativas 

na aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, Nóvoa (2009) ressalta a importância das 

situações concretas do trabalho escolar, a fim de favorecer a atuação coletiva e 

colaborativa, possibilitando, então, a amplitude do processo de formação inicial dos 

tutores. 

Após todo o processo de seleção, os tutores passam por uma formação denominada 

de formação inicial, feita presencialmente, na qual todos recebem orientações sobre o 

funcionamento do curso, normas gerais da instituição, treinamento no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, normas específicas do curso (ementa, carga horária, formas e critérios de 

avaliação, recuperação, notas, etc). Todo curso inicia com a disciplina Ambientação em 

EaD, justamente para dar tempo de o tutor se familiarizar bem com o ambiente e com a 

metodologia e exercitar a interação com o professor, com os seus alunos e entre os próprios 

tutores. 
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Após a disciplina de Ambientação, que dura em média um mês e meio, começam 

as disciplinas específicas do curso. Como dito anteriormente, cada disciplina tem um 

professor específico. Esse professor também passa por um processo de formação para 

trabalhar com as ferramentas tecnológicas e com as estratégias pedagógicas adequadas à 

modalidade. Cada professor passa, no mínimo, por cinco oficinas, a depender da 

familiaridade desse com os processos metodológicos a serem desenvolvidos na disciplina 

a ser ministrada.  

Desse modo, o processo de formação continuada do tutor ocorre por meio da 

orientação do professor da disciplina, via webconferências, realizadas antes das disciplinas 

a serem disponibilizadas no AVA, em que o professor titular é o mediador da informação, 

atendendo às necessidades apresentadas pelo grupo de tutor na Sala Virtual de Formação. 

Ressalta-se que a formação desse público tem a finalidade de capacitar os tutores, de modo 

que o professor da disciplina apresente, por meio de slides, os recursos pedagógicos e as 

estratégias de ensino a serem desenvolvidas na disciplina.  

Para se ter uma visão melhor da quantidade de formações por disciplinas, por curso, 

analisou-se o Curso de Gestão Comercial, cuja execução é feita em três anos e meio, com 

abrangência em 15 Polos de Apoio Presencial, com uma matrícula em 2017 de 444 alunos. 

O quadro, a seguir, apresenta outros dados que ajudam a visualizar melhor as informações 

sobre o curso e, consequentemente, as formações. 

Quadro 2 – Dados do Curso Superior em Tecnologia em Gestão Comercial 

QUANTIDADE 

Disciplinas 22 São 22 disciplinas, incluindo a Prática Profissional 

Professores 22 1 professor por disciplina 

Tutor Virtual 07 1 tutor para cada duas turmas de 30 alunos 

Tutor Presencial 15 1 tutor para cada turma de 30 alunos 

Fonte: Coordenação da Rede e-Tec/UEMA 

 

Considerando que para cada disciplina é ofertada uma formação específica, no caso 

do Curso de Gestão, cada tutor participa, no mínimo, de 22 formações durante o curso. É 

importante salientar que essa formação continuada visa promover a interação do professor 

junto aos tutores do curso em um tempo estabelecido de 1 hora, em que a comunicação 

acontece através de um link que transmite a web para todos os Polos de Apoio Presencial 

onde é ofertado o curso. Ainda sobre o momento da web para o tutor, o professor tem 40 

minutos para orientar a programação da disciplina e 20 minutos dedicado às dúvidas que 

possam surgir sobre a disciplina apresentada. A sequência de elementos a serem 

apresentados pelos docentes envolve: objetivos da disciplina, fórum, atividades e 

avaliações. Todos os recursos pedagógicos devem conter a chave de correção com as 

devidas respostas para os tutores. 

Em se tratando dos tutores virtuais, cuja exigência é que devam morar no município 

sede da instituição, esses participam presencialmente. Enquanto isso, os tutores 

presenciais participam em seus diferentes Polos de Apoio Presencial, conforme demanda 

do curso. Durante a execução da formação, objetivando a exposição dos conteúdos de uma 

disciplina pelo professor, como também todos os formatos dos recursos pedagógicos e 

tecnológicos a serem usados em prol da aprendizagem dos alunos, o setor de 

Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais (DTE) realiza a gravação de áudio, 

sistematizando a comunicação estabelecida pelo professor e a interação com os tutores, e, 

dentro de 24 horas, é disponibilizado na sala de formação, mediante, solicitação por e-mail. 
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Nesse sentido, a Formação Continuada de Tutores se constitui um processo 

completo, com início, meio e fim, uma vez que acontece fora e dentro do AVA - Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Logo após o momento on-line e presencial com o professor da 

disciplina, todo o material produzido pelo docente (áudio da formação, slides e material de 

apoio) é disponibilizado na Sala de Formação - AVA. É importante frisar que a sala de 

formação é constituída por recursos tecnológicos que possibilitam a interação e 

comunicação entre os pares (professor e tutores), por meio da utilização das tecnologias 

síncronas e assíncronas (ALMEIDA, 2010). 

A Sala de Formação Continuada de Tutores é o espaço de interação entre Tutores, 

Professores, Coordenação Pedagógica e Coordenação de Tutoria, funcionando como uma 

comunidade onde os sujeitos envolvidos compartilham informações, comunicam-se de 

forma mais dinâmica e socializam experiências e resultados. A sala dispõe, ainda, de vários 

links que ajudam o tutor a se orientar em relação ao seu trabalho pedagógico, tais como: 

Guias e Manuais, Notícias e Avisos, Orientações Importantes, Prática Profissional, Fórum 

de Apresentação do Professor, Biblioteca Virtual e Fale com a Coordenação de Tutoria. 

Constitui-se, portanto, como meio de comunicação entre tutores e coordenações e, 

principalmente, recurso que possibilita a interação do professor com o tutor, a fim de 

colaborar no processo de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, é de fundamental 

relevância a utilização pelos sujeitos envolvidos (professor e tutor) da Sala de Formação, 

com vistas a estabelecer comunicação com os professores, membros da equipe técnica e 

pedagógica dos cursos superiores de tecnologia, visando à construção colaborativa de 

estratégias de trabalho para o tutor na condução e acompanhamento do aluno.  

Para potencializar a comunicação entre os professores, tutores e equipe técnica e 

pedagógica, o professor da disciplina recebe instruções da equipe pedagógica sobre como 

realizar abertura do Fórum na Sala Virtual de Formação. Assim, a equipe pedagógica 

demonstra o passo a passo, contendo informações de abertura e mediação a ser realizada 

no Fórum Fale com o Professor. Esse fórum objetiva o esclarecimento de dúvidas, 

orientações e diálogo entre professor e tutores no espaço virtual da Sala de Formação no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem / AVA, sobre as temáticas e organização das 

disciplinas específicas a serem executadas durante o curso. 

Dessa forma, a Formação Continuada de Tutores vem agregar conhecimentos 

específicos em suas áreas profissionais, buscando novas perspectivas de ensino, 

possibilitando ainda o aprimoramento de práticas pedagógicas que conduzam ao 

crescimento da carreira profissional e especialização dentro da área de atuação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a modalidade EaD na UEMA, a formação continuada agrega valores para a 

instituição de ensino na medida em que os professores e tutores atualizam seus 

conhecimentos com diferentes conceitos e práticas inovadoras, revendo sua própria atuação 

no processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, a formação continuada implica 

positivamente na ação docente do tutor, na sua relação com os alunos e continuamente 

impacta nos resultados da aprendizagem apresentados durante a execução do curso. 

Sendo assim, a formação continuada propiciada por meio de webconferência, pelos 

momentos presenciais e ainda com a utilização da sala de formação, visa contribuir para o 

aprimoramento do trabalho dos tutores, fortalecendo vínculos entre os envolvidos nos 

processos de ensinar e aprender. As velozes transformações tecnológicas da atualidade 

impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso estar em 
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permanente estado de aprendizagem e de adaptação do novo (KENSKI, 2007). Ademais, 

favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem que conduzem professores e 

tutores em direção a práticas pedagógicas capazes de transformar e melhorar a 

aprendizagem dos estudantes. 

É importante compreender que, diante dessa realidade e do imenso desafio proposto 

na atualidade para o processo educativo, precisa-se reconhecer que o papel dos educadores 

na atualidade se modifica de tempos em tempos. Portanto, é fundamental ressaltar os 

valores que devem estar presentes na prática diária tanto do professor quanto dos tutores, 

para que se consiga atingir o objetivo esperado. 

É evidente que muitos estudos estão sendo realizados sobre essa modalidade de 

ensino, buscando alternativas para a melhoria das práticas pedagógicas. No entanto, 

entende-se que, sendo o tutor um dos atores principais nessa modalidade de ensino, urge o 

aprofundamento de pesquisas sobre a sua formação. 
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RESUMO. Este artigo apresenta discussão sobre a formação de professores, com foco específico no 
curso de licenciatura em Letras Inglês do Centro de Educação Aberta e a Distância do Piauí. Objetiva 
analisar temáticas discutidas pelos alunos em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Parte do 
seguinte problema: quais as temáticas mais discutidas pelos discentes do curso de Letras Inglês na 
modalidade a distância? Trata de uma pesquisa qualitativa fundamentada em Minayo (2001), de 
documentação indireta, realizada por meio de análise de conteúdo de Bardin (2011). Considera que a 
modalidade a distância (online), para atender a dinâmica e complexidade da educação contemporânea, 
requer a inovação e o (re)pensar seus formatos, produções de conhecimento e práticas educativas 
desenvolvidas nesse espaço conectado pelas tecnologias digitais. Conclui que a formação inicial 
desses alunos revelada em suas produções e reflexões voltadas para a formação e práticas educativas 
de professores na área, reflete positivamente na educação básica e na ampliação da qualidade do 
ensino e aprendizagem desses alunos, no que concerne ao tornar-se professor e saber ensinar. 
 
Palavras-chave : Inovação educacional. Formação de professores. Educação a distância.  
 

DISTANCE EDUCATION IN CONTEMPORARY CONTEXT: ANALYSIS OF TEACHER 
TRAINING IN ENGLISH LANGUAGE COURSE OF THE DISTANCE EDUCATION 

CENTER AT UFPI 
 

ABSTRACT. This article discusses teacher education, with a specific focus on the English Language 

Graduation at the Open and Distance Education Center of Federal University of Piauí. It aims to analyze the 

themes discussed by the students in their Course Conclusion Papers (TCC). Part of the following problem: what 

are the topics most discussed by students of the English language course in distance learning? It deals with a 

qualitative research based on Minayo (2001), of indirect documentation, performed through conte nt analysis by 

Bard in (2011). It considers that the distance mode (online), to meet the dynamics and complexity of 

contemporary education, requires innovation and (re) thinking its formats, knowledge productions and 

educational practices developed in this space connected by digital technologies. It concludes that the initial 

formation of these students revealed in their productions and reflections directed to the format ion and educative 

practices of teachers in the area, positively reflect in the basic education and in the expansion of the quality of 

the teaching and learning of these students, with regard to becoming a teacher. and know how to teach.  
. 
Keywords : Educational Innovation. Teacher train ing. Distance Education.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
A sociedade atual compreende o espaço educativo como essencial para a construção 

do conhecimento, de forma que desde o século XX tem-se a discussão sobre a necessidade de 
rompimento com o modelo conservador de ensino que se opera por meio da transmissão, 
buscando-se a inovação educacional, na consideração de que o contexto contemporâneo tem 

se voltado para reflexões sobre esses espaços tidos como inovadores, assim como sobre 
conceitos de presencial e a distância. A sociedade digital aumenta a possibilidade de todos 

estarem presentes e tempos e espaços diferenciados. Esta visão, proveniente do paradigma 
emergente (BEHRENS, 2006), demonstra, como afirma Fullan (2007), que a inovação não é 
um simples acontecimento, uma simples mudança, exige mudança de postura, intervenção e 

planejamento. 
Considera-se que a educação a distância (EAD) no Brasil surgiu como uma inovação 

educacional, tendo em vista as concepções de Saviani (1985, p. 30) de que a inovação parte de 
se "colocar a experiência educacional a serviço de novas finalidades". A EAD surge, então, 
como uma mudança na forma de ensinar e aprender, colocando a educação a serviço dessa 

nova intencionalidade. Considera-se necessário, também, compreender a inovação a partir da 
concepção de Fullan (2007), não são apenas ocasionais que serão compreendidas como 

inovação. A inovação educacional está centrada nas instituições educativas, nas aulas e nas 
práticas dos professores, requerendo componentes básicos como a utilização de novos 
materiais didáticos ou de tecnologias, a utilização de novas estratégias, atividades 

diversificadas e mudanças de crenças, rupturas de paradigmas por parte dos intervenientes. 
Portanto, considera-se que a inovação promove a reflexão-ação-reflexão docente.  

Nesse sentido, este estudo traz breve reflexão sobre a educação a distância no contexto 
da inovação educacional e seus reflexos na sociedade contemporânea com foco na formação 
de professores, observando-se que nas discussões sobre essa formação, ainda pairam muitos 

preconceitos e resistências de educadores quanto à qualidade dessa modalidade formativa. 
Mas, de que qualidade se está tratando? A reposta a esta questão não é o objeto deste estudo, 

mas, de certa forma, leva a se refletir e a fomentar discussões sobre a formação nas 
modalidades de ensino presencial e a distância. Assim, o presente estudo direciona-se para 
uma visão geral da EAD no contexto da formação de professores oportunizada pelos cursos 

de licenciatura no contexto contemporâneo. Busca de forma específica analisar as temáticas 
desenvolvidas pelos discentes na produção dos trabalhos de conclusão de cursos desses 

futuros professores. Desenvolve-se tendo em vista o seguinte problema: quais as temáticas 
mais discutidas pelos discentes do curso de Letras Inglês na modalidade a distância?  

No intuito de responder aos questionamentos deste estudo, desenvolveu-se uma 

pesquisa qualitativa fundamentada em Minayo (2001, p. 22), por considerar que esse caminho 
metodológico responde a questões particulares, tendo em vista que se trata de uma ciência 

social – a educação, e que esta “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis ”. 

Assim, utilizam-se dados quantitativos para a análise qualitativa das produções discentes 
(TCC), na consideração de que não existe um "continuum" entre "qualitativo-quantitativo", 

desde que ao fazer-se referência ao qualitativo abre-se um espaço para a "intuição", a 
"exploração" e o "subjetivismo"; enquanto o quantitativo representa o espaço do científico, 
traduzido "objetivamente", levando-se a observar a predominância dos temas discutidos pelos 

alunos, futuros professores. A análise realizada confirma que, no seu conjunto os dados 
quantitativos e qualitativos não se opõem, ao contrário, complementam-se e possibilitam 

maior aproximação à realidade. Buscou-se, pois, a análise das temáticas pesquisadas e 
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produzidas em forma de trabalhos de conclusão de cursos dos discentes, por meio da análise 
de conteúdo fundamentada em Bardin (2011, p. 47), que se constitui um “[...] conjunto de 
técnicas de análise das comunicações [TCC] visando a obter, por procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo [os temas investigados]”. Assim, partiu-se para a 
primeira fase pré-análise em que foram organizadas/estruturadas as etapas de trabalho, 

envolvendo uma leitura “flutuante”, que constitui um primeiro conta to com os documentos de 
análise, em que se buscou desenvolver o problema e objetivos da pesquisa.  

Com apoio em Pimenta e Franco (2008), considera-se que as produções dos TCCs de 

alunos da EAD constituem uma forma de os futuros professores refletirem sobre sua prática 
para orientação de suas ações na construção de suas identidades profissionais. Nessa 

perspectiva, tem-se a discussão sobre a necessidade de se oportunizar a formação de um 
professor reflexivo que se diferencia do mero transmissor de conhecimento. Neste intuito de 
fomentar discussões acerca da formação de professores por meio da modalidade  a distância, 

este estudo desenvolve-se a partir da estrutura que segue.  
 

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CENÁRIO 

CONTEMPORÂNEO  

 

Nesta seção busca-se breve discussão sobre a educação a distância no Brasil. Segundo 
Azevedo (2006, p. 25), essas discussões no campo da Educação a Distância (EAD) têm 
demonstrado a existência de duas formas de desenvolvimento dessa modalidade: uma 

autoinstrucional, que surge no contexto da sociedade industrial e que atende às exigências 
dessa sociedade, e outra mais colaborativa, desenvolvida quando surge o contexto da 

sociedade pós- industrial ou da “informação”, em resposta a novas tendências dessa sociedade.  
Observa-se no “Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005” que a EAD é 

caracterizada como: “[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos”. Esse decreto “Regulamenta o art. 80 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. 
(BRASIL, 2005, p. 1). Neste mesmo sentido, o “Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017”, 

em seu capítulo I, art. 1º, sobre as disposições gerais, afirma:  
 

Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação d idático pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com polít icas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos. 

 

Quanto ao termo, como afirmam Litto e Formiga (2009), são usados nomes variados 

para indicar a “educação a distância”, sendo estes aprendizagem a distância, aprendizagem 
aberta, aprendizagem flexível, aprendizagem autônoma, aprendizagem online, estudo por 

correspondência, estudos independentes, entre outros. Portanto, nas discussões sobre EAD é 
relevante que se reflita sobre que significado se tem de EAD e o que se está falando em 
relação à forma como é desenvolvida essa modalidade de educação. Qual modelo se está 

seguindo? Têm-se alguns autores e modelos por eles defendidos: Belloni (2001) destaca dois  
tipos (modelos): o fordista e o pós-fordista; Feenberg (2006), considerado pioneiro da EAD, 

apresenta o modelo da fábrica e o da cidade. Observa-se que os modelos identificados - 
fordista e o da fábrica vão se voltar para a EAD de massa, ofertando cursos com uma mínima 
ou nenhuma interação pessoal e crítica, de forma assíncrona, em que não ocorre ou não se 
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efetiva ao mesmo tempo a comunicação, apresenta planejamento centralizado. Os tipos pós-
fordistas e da cidade são interativos, valorizando as atividades de comunicação que 
proporcionam trocas permanentes entre quem ensina e quem aprende. Esses dois últimos 

modelos possuem planejamento flexível de forma e buscam a diversidade. Essas tendências, 
tipos e/ou modelos delineiam a formação de professores e vão construindo os formatos de 

educação a distância, as metodologias e práticas pedagógicas dos professores.  
A tendência interativa busca uma menor relação entre o número de alunos por 

professor, há valorização na inter-relação professor-aluno e entre alunos. Mas, também não 

busca um maior compromisso com a construção do conhecimento, com a criticidade, 
objetivando angariar recursos por meio de um número maior de alunos, não importando se 

estão se formando ou não com a qualidade desejada (LITWIN, 2001). Portanto, considera-se 
que a qualidade da educação a distância perpassa pelo tipo da proposta, pelo modelo de EAD 
usado, estando também relacionada à inovação tecnológica e as práticas pedagógicas dos 

professores, entre outros aspectos relacionados à gestão.  
Nessa compreensão, a EAD requer que sejam atendidos alguns critérios mínimos para 

que ocorra um efetivo processo de ensino e aprendizagem, destacam-se alguns referenciais 
que foram adaptadas aos propostos por Litwin (2001), Moran (2019): - conteúdos atualizados 
e enfoques novos; maior interatividade e uso diversificado de ferramentas educativas; 

identificação de conceitos relevantes e desenvolvimentos de questionamentos e reflexões 
críticas, por meio da mediação pedagógica; corpo docente preocupado/comprometido com a 
compreensão/aprendizagem dos alunos; docentes que pesquisam no seu campo de atuação, 

desenvolvam suas próprias produções científicas para as aulas e se preocupem em mediar e 
favorecer os processos de aprendizagem ativa e colaborativa; professores que trabalhem com 

estudos de casos que convertam suas próprias experiências e dos alunos em casos voltados 
para aplicação contextualizada na realidade, situações e exemplos, buscando favorecer uma 
educação permanente.  

Portanto, a EAD no cenário contemporâneo está intrinsecamente voltada para a 
formação de professores. O cenário contemporâneo está imerso em profundas mudanças na 

transição para a Sociedade da Informação, afetando também a Educação. Neste contexto, é 
necessário repensar esses modelos aprendidos até agora.  

 
Ensinar e aprender com tecnologias telemáticas é um desafio que até agora não foi 

enfrentado com profundidade. Temos feito adaptações do que já conhecíamos. A 

educação presencial e a distância começa a ser fortemente modificada e todos nós, 

organizações, professores e alunos somos desafiados a encontrar novos modelos em 

todas as situações. As tecnologias telemáticas de banda larga, que permitirão ver-nos 

e ouvir-nos facilmente, colocam em xeque o conceito tradicional de sala de aula, de 

ensino e de organização dos procedimentos educacionais. (MORAN, 2019, p. 11). 
 

Nesse novo cenário mudam-se os conceitos de ensino-aprendizagem, de aula. Não se 
concebe o entendimento em que as aulas só possam ocorrer em um espaço e um tempo 
determinado. Observa-se que o tempo e o espaço estão, cada vez, mais flexíveis. Moran 

(2019, p. 11) questiona: O professor continuará ‘dando aula’? Assim, o ensino precisa ser 
visto enquanto mediação pedagógica, de uma forma menos informativa e mais gerenciadora, 

utilizando as possibilidades que as tecnologias interativas proporcionam, tais como 
participar/alimentar continuamente os debates e pesquisas com textos, conteúdos da Internet, 
e produções próprias dos professores, fora do horário específico da aula. Interagir de forma 

assíncrona e síncrona, receber e responder mensagens dos alunos, promover pesquisas, 
discussão etc.  

Segundo Moran (2013, 2019), o acesso aos programas/plataformas que facilitam a 
construção de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), aproxima, cada vez mais, alunos e 
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professores pela Internet. O autor cita alguns desses programas: o WebCT, o Blackboard, o 
Eureka, o LearningSpace, o Aulanet, o FirstClass, o TopClass, o Universite e outros 
semelhantes que permitem ao professor disponibilizar seu curso, orientar as atividades dos 

alunos, e que estes criem suas páginas, participem de pesquisa em grupos, discutam assuntos 
em fóruns ou chats. O curso pode ser construído aos poucos, as interações ficam registradas, 

as entradas e saídas dos alunos monitoradas. O papel do professor se amplia 
significativamente. Muda-se de um paradigma tradicional, em que o professor dono do saber - 
informador, que dita conteúdo, para um mediador entre o discente e o conhecimento a ser 

produzido pelos pares, ou pelo aluno de forma individualizada. O professor passa a ser um 
orientador de aprendizagem, gerenciador de pesquisa e comunicação, dentro e fora da 

instituição, em espaços conectados. Trata-se de um processo que caminha para ser híbrido, 
como parte de um mundo conectado em redes de informação, aproveitando o melhor do que 
se pode fazer na sala de aula e no ambiente virtual.  

 
1.1 Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Piauí: o Centro de Educação Aberta e a 

Distância promovendo formação de professores e inclusão na educação superior 

 
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da Educação 

em 2005, via Fórum das Estatais pela Educação, buscou a construção de um Sistema Nacional 
Integrado de Educação Superior a Distância. Esse sistema possibilitou a sistematização de 
ações voltadas para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à ampliação e 

interiorização da oferta de Educação Superior gratuita e de qualidade no Brasil. Este estudo 
busca um olhar acerca da EAD, de forma específica no Estado do Piauí. Foi a partir desse 

Programa que a Universidade Federal do Piauí, em 2006, concorreu à Chamada Pública do 
Edital nº. 1, de 20 de dezembro de 2005, MEC/SEED, em consórcio com os Governos Federal 
- CEFET-PI e Municípios locais - , Estadual, UESPI, elaborou o Projeto de criação do Centro 

de Educação a Distância (CEAD/UFPI).  O CEAD. Esse Projeto teve por curso inicial o 
bacharelado em Administração, com caráter experimental, sendo ofertadas 500 vagas 

distribuídas em 08 polos – Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Bom Jesus, Esperantina, 
Piripiri e São Raimundo Nonato. O caminho que a EAD percorria (a metodologia), nesse 
curso tinha por base: 

 
[...] material impresso, audiovisuais, mult imídia, Internet, videoconferências e 

fóruns, realizados na Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem, e-ProInfo, com 

uma viabilidade de mudança para a plataforma Moodle. O e-proinfo é um Ambiente 

Colaborativo de Aprendizagem a Distância, baseado em tecnologia Web. Baseada 

em modelos de infra -estruturas (sic) de outras IES que contemplam a  implantação da 

EaD, a UFPI criou o Centro de Educação Aberta e à (sic) Distância (CEAD), que 

funciona a nível de Pró-Reitoria, da qual fazem parte um Diretor com duas  

secretarias (uma de controle acadêmico e outra administrativa) e seis 

coordenadorias: Coordenação Geral dos Pólos de Apoio Presencial, Coordenação de 

Tutorias, Coordenação de Projetos (Admin istrativo-financeiro), Coordenação 

Pedagógica, Coordenação de Infra-estrutura de Informát ica e Coordenação de 

Produção de Material Didático.(UFPI, PPP, 2009, p. 07).  

 

O CEAD/Piauí foi criado para proporcionar educação de qualidade e gratuita, que 
busque atender a demanda de pessoas que precisam estudar em seu tempo livre, de forma 
flexível e em espaços e diferentes tempos da sala de aula presencial. Assim torna-se possível a 

formação profissional dessas pessoas com uma educação superior acessível em seu domicílio. 
Essa forma de educação é desenvolvida por meio de consórcio entre os Governos Federal, 

Estadual, e Municípios locais, Universidades Federal, Estadual e CEFET do Piauí, e demais 
interessados. 
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A UAB propunha democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino 

superior público e gratuito no país, bem como o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a área de 

formação in icial e continuada de professores da educação básica. Pensando nisso, a 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) propôs o consórcio Universidade Aberta do 

Piauí à Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e ao Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia (IFPI), na época (Centro de Ensino Federal de Tecnologia – CEFET), 

para a oferta do curso de Bacharelado em Administração – Piloto. (UFPI, 2019, p. 

1). 

 

Nesse contexto, foi realizado o processo seletivo para o curso de Bacharelado em 

Administração - Projeto Piloto que ocorreu por meio de vestibular, preenchendo 408 vagas, 
das 500 oferecidas para o curso, distribuídos entre os polos de Teresina, Parnaíba, Picos, 
Floriano, Bom Jesus, Esperantina, Piripiri e São Raimundo Nonato. Segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras, em 24 de outubro de 2006, a UFPI fez o projeto de criação do 
Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), com objetivo de “[...] oferecer 

educação gratuita e de qualidade à população piauiense e de criar cursos que atendam às 
necessidades socioeconômicas de cada região. A Portaria nº 97, do dia 5 de março de 2013, 
publicada no Diário Oficial da União, reconheceu a institucionalização do Centro pelo 

Ministério da Educação (MEC)”. Atualmente o CEAD/UFPI está presente em 42 municípios, 
sendo 40 no Piauí e 02 na Bahia, e oferta 15 cursos de graduação: Bacharelado em 

Administração; Bacharelado em Administração Pública; Bacharelado em Sistemas de 
Informação; Licenciatura em Pedagogia; Licenciatura em Filosofia; Licenciatura em Física; 
Licenciatura em Química; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em História; 

Licenciatura em Geografia; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências 
da Natureza; Licenciatura em Computação; Licenciatura em Letras-Português; Licenciatura 

em Letras-Inglês.  
Observa-se a importância social da EAD e/ou aprendizagem a distância no Piauí e 

sua abrangência nesse Estado, destacando neste estudo, a educação pública. Segundo 

reportagem no Portal O DIA, com o título “Educação a distância no Ensino Superior cresce 
no Piauí”, afirmando que “Esse crescimento ocorre devido às facilidades da internet que 

permitem que os ambientes virtuais das aulas se tornem cada vez melhores”. Segundo a 
mesma fonte: 

 
A educação a distância (EAD) vem, a cada ano, ganhando mais espaço como porta 

de entrada para o ensino superior de muitos brasileiros e também de piauienses. Para 

se ter uma ideia do crescimento da modalidade, o último Censo da Educação 

Superior, divulgado pelo Ministério da Educação em setembro, aponta cerca de 1,7 

milhão de brasileiros estudando através da educação a distância, representando 21% 

das matrícu las totais do ensino superior no Brasil. Em 2006, esse número era de 

apenas 4,2%. Hoje em todo o Piauí é possível encontrar cursos de graduação, 

técnico e de pós-graduação oferecidos tanto por instituições públicas quanto 

privadas. (PIAUÍ, 2019, p. 1) 

 

A reportagem demonstra que o crescimento nesta modalidade está relacionado às 

vantagens dos cursos em EAD, tais como facilidade de internet, melhoras nos ambientes 
virtuais das aulas, que possibilitam maior facilidade no ensino e aprendizagem. Portanto, são 
muitos os fatores que colaboram para o crescimento da EAD no Brasil e de forma específica 

no Piauí. Destaca-se em uma fala de um reitor entrevistado que são muitos os motivos para a 
expansão da EAD, tais como: “Os avanços tecnológicos, a qualidade de ensino, a rotina 

agitada, a importância da profissionalização e capacitação em um mercado de trabalho 
competitivo [...]” (PIAUÍ, 2019, p.1). 
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Têm-se na EAD as características que atendem ao perfil de alunos que querem e/ou 
precisam estudar, mas que não dispõem de tempo para frequentar uma sala de aula presencial. 
Nesse contexto de um ensino e aprendizagem, em que professores e alunos não estão 

fisicamente juntos, mas conectados, interligados por tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC) como a Internet é que se apoia a EAD oportunizada pelo CEAD/UFPI. 

Essa forma de educação ocorria por meio de correio, do rádio, da televisão, do vídeo, do CD-
ROM, de telefone, e tecnologias semelhantes, ainda utilizadas, em locais que não dispõem de 
internet.  

São muitos os motivos que levam o estudante buscar a Educação a Distância (EAD), 
alguns sites apresentam essas vantagens e denominam ensino a distância, mas destaca-se aqui, 

segundo Moran (2013, p. 1), porque usar educação e não ensino a distância (EaD). “Na 
expressão "ensino a distância" a ênfase é dada ao papel do professor (como alguém que ensina 
a distância). Preferimos a palavra "educação" que é mais abrangente, embora nenhuma das 

expressões, segundo o autor, seja perfeitamente adequada”. Para o autor:  
 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que conectam 

pessoas que estão distantes fisicamente como a Internet, telecomunicações, 

videoconferência, redes de alta velocidade) o conceito de presencialidade também se 

altera. Poderemos ter professores externos compartilhando determinadas aulas, um 

professor de fora "entrando" com sua imagem e voz, na aula de outro professor... 

Haverá, assim, um intercâmbio maior de saberes, possibilitando que cada professor 

colabore, com seus conhecimentos específicos, no processo de construção do 

conhecimento, muitas vezes a distância. (MORAN, 2013, p. 2). 

 

Portanto, destacam-se características que demonstram a vantagem de uma educação a 

distância, procurou-se mesclar nessa construção informações de um site com a reportagem 
“Conheça as vantagens de um ensino a distância”, os estudos de Moran (2013, 2019) e as 

experiências das pesquisadoras na área de EAD, destacando-se as características favoráveis a 
essa modalidade de educação:  

 Promoção de inclusão de estudantes que não teriam condições de participar em um curso 

presencial;  

 A oferta de inúmeras opções de cursos, gratuidade nas instituições públicas e mensalidades 

mais em conta nas instituições privadas, em relação à modalidade presencial;  

 Ambientes de aprendizagem cada vez mais sofisticados;  

 Disponibilidade de atendimento em relação à tutoria, aos conteúdos/informações e às 
atividades; 

 Maior flexibilidade quanto aos horários e locais, de acordo com suas necessidades; 

 Possibilidade de conciliar trabalho e estudo;  

 Oportunidade de formação de professores em várias áreas de conhecimento, inclusive 

alcançando professores que estão em sala de aula, mas que não são formados em graduação 
em suas áreas de atuação; 

 Oportunidade de inclusão digital dos professores e alunos que ainda não tinham 

oportunidade de desenvolver essas habilidades (cursos no interior);  

 Possibilidade de autoaprendizagem, autonomia e a produção de conhecimento por parte do 

aluno;  

 Atendimento ao perfil de educação no novo milênio com o uso de TDIC, ao perfil do aluno  

que desde criança desenvolve habilidades tecnológicas e que não conseguem mais ficar  
preso a uma sala de aula;  

Observa-se nas literaturas e na vivência que são muitas as facilidades proporcionadas 
pela EAD, provenientes das mudanças que vêm ocorrendo no mundo, aliadas ao rápido 
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), que têm 
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ampliado a capacidade de inovação dos processos educacionais e as possibilidades de 
interação entre pessoas separadas geograficamente. “O uso da tecnologia no ensino, através 
de meios eletrônicos e computacionais, pode contribuir na resolução de muitos problemas 

educacionais” (OS POSSÍVEIS..., 2019, p. 1). No entanto, a tecnologia por se só não 
representa a facilidade, a inovação, tampouco a qualidade do ensino e aprendizagem. São 

muitos os aspectos que precisam ser considerados ao se tratar da educação em todas as 
modalidades. Destacam-se algumas dificuldades da modalidade EAD:  

 Disciplina - é preciso bastante dedicação e atenção aos prazos; 

 Falta de preparo dos alunos em relação à modalidade, pouca habilidade tecnológica ; 

  Falta de habilidade da tutoria on- line, pouco estímulo ou mesmo a ausência de estímulo 

aos estudantes, demora de feedback, entre outros;  

 Necessidade de produção de material didático por parte do professor, falta de participação 

efetiva, etc.;  

 Administração do tempo de estudo, aprofundamento e ampliação dos estudos;  

 Dificuldade em interagir em grupo; 

 Preconceito como sendo uma educação de baixa qualidade;  

 Evasão de curso.  
Portanto, a EAD exige uma equipe multiprofissional competente, dedicação e amor 

por parte dessa equipe. É necessário romper preconceitos e investir nessa modalidade, com 
foco na aprendizagem do aluno, essa metodologia/mediação possibilita maior autonomia e 

surge como uma forma de inovação educacional. Todos esses aspectos corroboram a 
afirmação de Moran (2019) em relação à complexa relação entre ensino e aprendizagem.   

Tudo isso requer metodologias ativas, entre essas, destacam-se ensino com pesquisa, 

com base em problemas da realidade do contexto em que se está inserido. Requer plataformas 
customizadas para que o aluno interaja de forma assíncrona e, preferencialmente, de forma 

síncrona, contemplando o objetivo maior da educação – aprendizagem ativa e colaborativa. 
Neste contexto, estão os cursos ofertados pelo CEAD/ UAB/UFP, em específico os cursos de 
licenciatura, que possibilitam a formação de professores em 40 municípios do Piauí, conforme 

citado anteriormente, sendo dois de bacharelado e treze de licenciaturas em diversas áreas de 
conhecimento, possibilitando que pessoas do interior do estado possam ter acesso à educação 

superior e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação básica nesses municípios, 
por meio da formação de professoras para atuar nessas modalidades de ensino. É nesse 
sentido que o futuro professor inicia suas pesquisas tendo a escola como seu locus de 

investigação, construindo em seu contexto acadêmico e profissional sua prática pedagógica, 
desde a formação inicial, possibilitando por meio da pesquisa reflexões na e sobre essa 

prática.  
A prática exerce fundamental influência na constituição de saberes, desde a formação 

inicial, enquanto futuros professores, quando os estudantes têm acesso às escolas por meio  

dos estágios. De acordo com Vaillant e Marcelo (2012, p. 75), “As práticas de ensino seguem 
sendo o elemento mais valorizado, tanto pelos docentes em formação como em exercício, com 

relação aos diferentes componentes do currículo formativo”. Depois de concluir a graduação, 
o próprio profissional, no exercício da profissão docente, ou seja, no desenvolvimento de sua 
prática pedagógica, sente necessidade de buscar aprimoramento constante para o exercício da 

docência, uma formação contínua. 
Assim, é de fundamental importância que os estudantes de licenciatura busquem 

pesquisar sobre as práticas pedagógicas, sobre a escola, o estágio, enfim sobre questões 
relacionadas a sua formação. Por conseguinte, busca-se nesse estudo uma análise sobre as 
pesquisas realizadas pelos alunos dos cursos de licenciatura da UAB/UFPI, tendo em vista o 

reconhecimento de suas necessidades desde a formação inicial no que concerne à sala de aula, 
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ao trabalho dos professores, dentro da realidade prática nas quais serão inseridos enquanto 
profissionais da educação básica.  

Nesse sentido, apresenta-se na seção que segue um breve olhar nos trabalhos dos 

alunos do curso de licenciatura em Letras Inglês, sobre a influência do curso na relação com a 
formação de professores. Discute-se qual a direção dos trabalhos de conclusão de curso 

desenvolvidos pelos alunos e seu reflexo na formação dos futuros profissionais nesse âmbito.   
 

2.2 Trabalhos de Conclusão do Curso em Letras Inglês: promovendo reflexões e saberes 

sobre formação de professores e práticas pedagógicas  

 

Conforme anunciado, apresenta-se nesta seção a análise de conteúdo realizada neste 

estudo, partindo do pressuposto de que os estudantes de licenciatura que optam por um curso 
de licenciatura precisam compreender que sua formação está voltada para aprender a ser 

professor, e saber ensinar, que precisa integrar teoria e prática para desenvolver os saberes 
(conhecimento, habilidades e competências) que possibilitarão sua formação profissional – ser 
professor na área específica escolhida.  

O curso de licenciatura oportuniza a formação para o ser professor em níveis do 
Ensino Fundamental e Médio. Neste estudo, tem-se o Curso de Letras Inglês, do Centro de 

Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, na modalidade a distância, que 
se constitui de uma base que integra conhecimentos linguísticos, culturais, entre outros 
específicos de cada disciplina, envolvendo o currículo e seu inter-relacionamento com o 

fenômeno educativo, compreendendo a linguagem como um processo de comunicação, 
participação e integração social, promovendo o desenvolvimento de cidadãos críticos e 

reflexivos.  
Assim, o curso segundo o PPP (2009) busca “[...] trabalhar questões educacionais de 

acordo com a realidade do Estado do Piauí, a fim de oferecer meios para qualificar o futuro 

professor de língua inglesa com novas formas de intervenções pela aplicação de novas 
ferramentas metodológicas”. 

 
Nos dias correntes, a Língua Inglesa, incontestavelmente, desempenha a função de 

língua franca ou língua internacional. Nas mais diversas áreas do conhecimento, a 

Língua Inglesa é de suma importância. Em se tratando do Piauí, abrir -se-ão muitas 

perspectivas para a sua população com a ampliação da oferta do ensino  dessa língua 

[...]. 

 

Segundo seu Projeto Pedagógico, o curso de Letras Inglês desenvolve uma 
combinação de materiais didáticos: impressos (artigos, produções dos professores, e-books), 

teleconferências, videoaulas, Internet, videoconferências e, principalmente, um sistema de 
acompanhamento ao estudante a distância com apoio de tutores e monitores via Ambiente 

Virtual de aprendizagem (AVA), telefone (fixo e celular), e-mail, WhatsApp e correio (caso 
necessário). “Os cursos a distância têm demonstrado ótimos resultados nas experiências 
existentes e atendem a uma ampla procura de profissionais de todas as  áreas”.  

Diante da complexidade geográfica, econômica, entre outras dimensões que envolvem 
a educação, faz-se relevante a implementação do curso de Letras Inglês, em vários municípios 

piauienses voltados para a formação de professores. Compreende-se que a universidade 
pública tem responsabilidade de possibilitar o acesso à educação gratuita e de qualidade a 
todos os cidadãos, tendo em vista que esse direito está na Constituição Brasileira (1988), 

inclusive aos que residem em regiões muito distantes de municípios que não têm instituições 
de educação superior. A UAB oferece o fomento para o desenvolvimento desses cursos, 

possibilitando a interiorização da educação superior no estado do Piauí. Observa-se que foram 
criados cursos de Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa em vários Municípios/Polos, 
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destacando-se neste estudo alguns desses polos em relação aos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) e áreas de conhecimentos contempladas pela pesquisa, conforme a figura 01:  

 
Figura 01 – Relação entre polos/cidades e áreas de investigação dos TCC 

 
Fonte: CEAD/UFPI, 2019. 

 

Diante da análise da presente figura observa-se que há forte predominância de 
estudos voltados para a formação de professores - 304 trabalhos, sendo 14 na área de 

Linguística e dez na área de literatura. Infere-se a partir dessa análise quantitativa que há uma 
forte influência da licenciatura, tendo em vista que esses cursos possuem as mesmas 

disciplinas estudadas no bacharelado, com um acréscimo de matérias voltadas para os campos 
pedagógicos e técnicas didáticas, para auxiliar na prática pedagógica dos futuros profissionais. 
Majoritariamente, percebe-se que estudantes de licenciatura buscam os conhecimentos 

específicos relativos à área, como se fossem ser bacharéis e acabam preterindo a profissão 
docente. Os egressos exercerão o magistério, ou seja, lecionando no Ensino Fundamental ou 

Médio. A ideia é que, os cursos de licenciatura precisam estar voltados para o campo das 
investigações educacionais. Nesta análise observa-se que os alunos buscam pesquisar em sua 
área específica, voltando-se para questões, problemas voltados para a formação de 

professores, atendendo ao objetivo do curso, desenvolver saberes não só referentes aos 
conhecimentos específicos de cada área do currículo, mas desenvolver os saberes 

(conhecimentos, habilidades e competências) para o ser professor. Neste sentido, destaca-se a 
figura 02 que ilustra a planilha:   

 
Figura 02 – Áreas de conhecimento nos TCC 

 
Fonte: CEAD/UFPI, 2019.  

 

Os dados quantitativos possibilitam uma análise qualitativa sobre a importância da 
formação em licenciatura em relação a voltar-se para a identidade profissional desses 

estudantes. Considera-se vantagem dos processos formativos que buscam a inter-relação dos 
alicerces teóricos com a prática docente. Esse voltar-se para o chão da escola durante o 
estágio e o retorno durante a pesquisa de conclusão do curso, além de mobilizar o profissional 
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para atitudes reflexivas, para a inserção do futuro professor em seu ambiente de trabalho, faz 
com que ele vivencie situações reais da sala de aula, bem como novas situações. De acordo 
com Silva (2009), as lacunas da prática precisam ser integradas à composição/compreensão 

proveniente dos estudos teóricos do profissional.  
Nessa perspectiva, buscou-se a partir dos títulos representados na figura 03, 

desenvolver algumas categorias que representam a preocupação dos aluno s em relação à área 
pedagógica e à realidade escolar. Um fator de relevância é que todos os trabalhos são com 
base em pesquisa de campo, ou seja, há uma construção de conhecimento específico por parte 

do aluno (pesquisador), tratando-se também de pesquisas qualitativas.  
 

Figura 03 – Planilha sobre os tí tulos dos TCC e a área de pesquisa 
LINHA DE 
PESQ UISA 

TÍTULO  DO TCC – POLO LUZILÂNDIA 

Formação de 

professores 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO 6° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DO SOCORRO CASTRO: 
UMA REFLEXÃO REFERENTE A NÃO IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NAS SERIES 

INICIAIS NAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO 

Formação de 
professores 

IMPLANTAÇÃO DA ABORDAGEM COMUNICATIVA NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/PI 

Formação de 
professores 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA LINGUA INGLESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO 
LARGO 

Formação de 
professores 

A IMPORTÂNCIA DO AVA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DE LETRAS INGLES DO CURSO DE EAD EM LUZILANDIA-PI. 

Formação de 

professores 
  

Formação de 
professores 

A LUDICIDADE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO/APRENDIZAGEM: USO SIGNIFICATIVO DOS 
JOGOS NA AULA DE INGLÊS 

Formação de 
professores 

A AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO INFATIL 

Formação de 
professores 

AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LINGUA INGLESA NO 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA UNIDADE ESCOLAR DOROTEU SERTÃO 

Formação de 
professores 

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

Formação de 

professores 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO DA U.E. 

“MIGUEL NUNES DE SALES”. 

Formação de 
professores 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Formação de 
professores 

O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LINGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Formação de 

professores 
O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Formação de 

professores 

IMPORTÂNCIA DO USO DAS TIC’S NAS MULTIPLAS APRENDIZAGENS DO ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA 
Formação de 
professores 

O ENSINO DO VOCABULÁRIO E SUA IMPORTÂNCIA NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Formação de 

professores 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: DESAFIOS DO COTIDIANO 

Formação de 
professores 

A INSERÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS DO ENSINO PÚBLICO 

Formação de 

professores 

AS DIFICULDADES DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LíNGUA INGLESA NA UNIDADE ESCOLAR 

LUIS TEIXEIRA 1°ANO DO ENSINO MÉDIO, NA CIDADE DE LUZILÂNDIA – PI 

Formação de 
professores 

FATORES RELEVANTES QUE INFLUENCIAM NOS DIFERENTES NÍVEIS DE APRENDIZAGEM EM 
LÍNGUA INGLESA DOS ALUNOS 

Formação de 

professores 

LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DA RELAÇÃO DO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROMÃO DE SOUSA 
Formação de 
professores 

IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO ASPECTO CULTURAL, PARA ALUNOS DO 6º 
ANO DA UNIDADE ESCOLAR BAIXO PARNAÍBA 

Formação de 
professores 

O USO DA INTERNET NO AMBIENTE ESCOLAR: Uma ferramenta no ensino aprendizagem da língua inglesa 

Formação de 
professores 

DIFICULDADES EM APRENDER LINGUA INGLESA ENFRENTADAS PELOS ALUNOS DA U. E 
DOROTEU SERTÃO EJA NA 6° ETAPA 

Formação de 
professores 

A APRENDIZAGEM DO INGLÊS ATRAVÉZ DO LÚDICO: PRÁTICAS LÚDICAS NO INGLÊS NO 1º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE PRIVADA DE ENSINO EM LUZILÃNDIA 
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Formação de 
professores 

A MÚSICA COMO MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA Um método atrativo para se ensinar 
uma segunda língua 

Formação de 
professores 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: O CASO DA U. E. BAIXO PARNAÍBA 

Formação de 
professores 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA LÍNGUA INGLESA NO 6º ANO DA U. E. MANOEL BELCHIOR 
DE MADEIRO – PI 

Formação de 
professores 

A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIASMOTIVACIONAIS PARA O ENSINO DO PROFESSOR DE 
LÍNGUA INGLESA NO 9º ANO NA UNIDADE ESCOLAR PADRE JONAS PINTO 

Formação de 
professores 

O USO DA TECNOLOGIA NO APRENDIZADO DE INGLÊS NO 6º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE 
CAMPO LARGO 

Fonte: CEAD/UFPI, 2019. 

 

Entre as pesquisas realizadas foram observados três eixos temáticos e suas categorias 
que envolvem: ensino e aprendizagem de língua inglesa, tecnologias e metodologias ativas.  

 
Eixo 1 - O ensino e aprendizagem da língua inglesa - categorias:  

 

 Dificuldades de aprendizagem;  
 Práticas pedagógicas no ensino fundamental;  

 Aquisição e aprendizagem de língua inglesa no ensino infantil;  
 Ensino do vocabulário e sua importância, - níveis de aprendizagem; 
 Importância do ensino da língua inglesa no aspecto cultural.   

Observa-se a relevância dessas temáticas em relação à formação do professor de 
língua inglesa. Nesse eixo vê-se a preocupação dos estudantes, futuros professores, com o 

ensino da língua inglesa e sua aprendizagem, infere-se que essa aprendizagem perpassa pela 
prática pedagógica do professor. Considera-se que a pesquisa proporciona a reflexão dos 
futuros professores sobre essas questões na formação dos saberes profissionais, que são 

elaborados durante a formação inicial a partir da observação, do estágio e da pesquisa. 
Segundo Tardif (2002, p. 53), essa construção “[...] pode ser vista como um processo de 

aprendizagem através do qual os [futuros] professores retraduzem sua formação e a adaptam à 
profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relações com a realidade 
vivida e conservando o que pode servir- lhes de uma maneira ou de outra”. (TARDIF, 2002, p. 

53). 
Eixo 2 – Tecnologias- categorias:  

 Uso da tecnologia no aprendizado; 
 A importância do AVA como instrumento facilitador no processo de ensino-

aprendizagem; 

 Importância do uso das TIC nas múltiplas aprendizagens do ensino de língua 
inglesa; 

 Inserção das novas tecnologias nas escolas do ensino; 
 O uso da internet no ambiente escolar. 

 

Considera-se o uso de tecnologias outro ponto relevante na escolha dos temas por 
parte dos alunos, que demonstra o interesse desses futuros professores em utilizar as 

tecnologias no ensino presencial, trazendo para essa discussão a inovação educacional por 
meio da abordagem híbrida. A relevância dessas questões são tratadas por Moran (2019, p. 1), 
ao afirmar:  

 
É um desafio aprender a gerenciar o processo de aprendizagem, presencial e  a 

distância, na transição para a Sociedade da Informação. Organizações educacionais e 

empresariais precisam rever seus processos de organização, flexib ilizar seus 

currículos, adaptar-se a novas situações, formar seus docentes no gerenciamento da 

aprendizagem com tecnologias telemáticas.  
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Observa que os cursos de licenciaturas aqui investigados estão voltados para despertar 
o interesse dos alunos (futuros professores) em desenvolver um ensino-aprendizagem com uso 
de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).  

 
Eixo 3- Metodologias ativas – categorias:  

 
 Importância das metodologias motivacionais;  
 A música como motivação no ensino de língua inglesa; 

 As práticas lúdicas no inglês no 1º ano do ensino fundamental;  
 Uso significativo dos jogos na aula de inglês;  

 Aspectos metodológicos do ensino da língua inglesa;  
 Aspectos metodológicos do ensino da língua inglesa;   

 

Sobre a questão do uso de metodologias ativas, é fundamental a preocupação dos 
futuros professores em buscarem essa mediação por meio de metodologias que promovam a 

autonomia do aluno. Moran (2013, p. 1) destaca que “Num sentido amplo, toda a 
aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente, formas 
diferentes de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, 

comparação, avaliação, aplicação”. Implica dizer que os formatos de aprendizagens são 
diversificados, seja em termos de metodologias, seja em termos de técnicas e procedimentos 
empregados no sentido de atingimento dos objetivos perspectivados. A sociedade atual exige 

sujeitos proativos, nesse sentido, o professor precisa adotar metodologias que promovam 
envolvimento em atividades mais complexas, que exijam tomadas de decisões e avaliação dos 

resultados, com apoio de materiais que possibilitem efetiva aprendizagem. A criatividade 
requer novas possibilidades para que se mostrem as iniciativas, por parte dos pares (professor 
e alunos), posto que as metodologias ativas representam caminhos que propiciam a ampliação 

de conhecimentos mais aprofundados nas competências socioemocionais e práticas 
diversificadas. 

O ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea, para um novo milênio que se 
inicia, requerem novas concepções, em que:  

 
[...] educar sugere um novo processo de aprendizado: Educar em uma sociedade da 

informação significa muito mais que treinar as pessoas para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de 

bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com 

fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 

criativamente as novas míd ias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações 

mais sofisticadas. (TAKAHASHI, 2000, p. 45). 

  

Nesse sentido, as experiências cotidianas e a reflexão-na-ação fazem [com] que esse 
profissional (o futuro professor) ultrapasse as teorias científicas disponíveis, valendo-se de 

sua experiência pessoal, de seus valores e de seus sentimentos para solucionar quaisquer 
conflitos. Nesse caso, os alunos ao retornarem às escolas buscam uma experiência pessoal 
calcada em valores e sentimentos, caracterizada pela contemporaneidade histórica: para o bem 

e para o mal, como refere Silva (2009), o que supõe a necessidade de uma reflexão crítica 
pelos alunos em relação às práticas a serem desenvolvidas.  

Tem-se, desse modo, que em todas as modalidades escolhidas para ensinar, o  
professor precisa “[...] integrar as tecnologias de informação e comunicação – TIC porque 
elas estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social [...]” (BELLONI, 2005, p. 

10). Essas discussões que envolvem a inter-relação entre a prática dos futuros professores, em 
seus estágios e o retorno às escolas para realização da pesquisa tem sua relevância 
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corroborada por Lisita (2006), ao afirmar que as práticas poderão se tornar instrumentos para 
a formação, quando iluminadas pela teoria. Mas, para tanto, é necessário que se transformem 
em objeto de pesquisa do professor que as exercitam. 

Considera-se, após esta visão analítica, a necessidade de se romper com “[...] a 
tradição generalista da formação pedagógica [que] incentivou uma prática de pesquisa e 

formação científica muito ampla e dispersa [...]”, sendo, portanto, representativa a 
compreensão da necessidade de investigações mais precisas e pontuais sobre os saberes 
(conhecimentos, hábitos, competências) que se constroem “[...] no chão da sala de aula e nas 

intervenções educacionais desenvolvidas em outros espaços”. (THERRIEN; LOIOLA, 2001, 
p. 147). Considera-se, igualmente, que as pesquisas realizadas pelos alunos do curso de 

licenciatura em Letras Inglês focalizaram principalmente a busca pela pesquisa de campo, 
pela observação da prática dos professores e pelas questões que envolvem essas práticas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo leva a algumas considerações sobre o curso de licenciatura em Língua 

Inglesa e a formação de professores em EAD, que tem vivenciado um difícil processo de 
adequação às demandas postas pela sociedade contemporânea. São muitos os enfrentamentos 

que têm exigido tanto da área, como da modalidade a distância, profundas reflexões sobre a 
necessidade de uma formação que dê conta da complexidade, da diversidade que os docentes 
e discentes se defrontam no seu cotidiano escolar, da inovação educacional e principalmente 

da associação teoria e prática.    
Assim, buscou-se demonstrar as dificuldade/desafios e vantagens que o processo de 

ensino e aprendizagem na modalidade EAD coloca em seu cotidiano, que não está muito 
distante da modalidade presencial. Considera-se a aprendizagem em qualquer modalidade, 
como um processo de desenvolvimento pessoal, em que o aluno é um ser ativo que, com a 

mediação da tecnologia digital, precisa de mais envolvimento, pesquisa, compromisso, mas 
que conta com diversas vantagens: maior flexibilidade, disponibilidade de informações, 

feedback, professores em atividades síncronas e assíncronas, possibilitando a todo aquele que 
não tem acesso à educação presencial ser inserido no processo de educação superior.  

Observou-se por meio da pesquisa realizada pelos alunos o atendimento ao processo 

de construção profissional em uma licenciatura, voltada para a formação integral de 
professores para aquela área específica e não apenas os conteúdos das disciplinas com foco na 

língua inglesa. As pesquisas demonstram a busca por questionamentos em relação à formação 
de professores e suas práticas pedagógicas, promovendo discussões em áreas como ensino e 
aprendizagem, uso de tecnologia nesse processo, a aplicação de metodologias ativas 

inovadoras, o lúdico como uma forma facilitadora da aprendizagem da língua inglesa, entre 
outras discussões que possibilitam reflexões por parte dos futuros professores (pesquisadores) 

e dos sujeitos das escolas em que as pesquisas estão inseridas, demonstrando que ocorre um 
processo de reflexão e integração entre a teoria e a prática pedagógica nesse curso 
investigado.  
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RESUMO. A formação do pedagogo tem contemplado aspectos metodológicos de conteúdos 

específicos, tais como a Matemática, partindo da premissa de que o estudante possui os conhecimentos 

básicos já solidificados. Premissa que não tem se verificado na prática. Uma alternativa para superar 
esta brecha de formação são os cursos online abertos e gratuitos. Este artigo discute a possibilidade e 

os desafios do uso dos Recursos Educacionais Abertos (REA) na formação continuada e apresenta os 

resultados de uma investigação realizada com professores de anos iniciais do município de Porto 
Alegre/RS. Como principais resultados apontamos que os professores participantes dessa pesquisa 

não consideram como boa aletrnativa o uso de  REA na sua formação continuada e, quando utilizam 

recursos online, possuem reservas ou preconceitos relacionads  a esta forma de estudo e, quando 
optam por estes cursos buscam aqueles de formato mais proximos a um modelo presencial e com 

materias de apoio mais tradicinais com poucos, ou nenhum, recursos multmidia. 

Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos. Formação Docente. Ensino de Matemática. 

Pedagogia. 

 
ABSTRACT. The use of Open Educational Resources to support K-12 teachers continuous 

education. Teacher education, especially in Pedagogy undergraduate courses, has been suffering a 

serious negative impact regarding reduction of time load related to Mathematics contents. This is 
based on the premise that the student has the basic contents already solidified from their K-12 

formation. This premise is not verified in practice. We argue the use of OER (Open Education 

Resources) such online courses can be an alternative to overcome this formation gap. This article 
discusses the possibility and advantages of using OER and presents the results of an investigation 

carried out with teachers from the city of Porto Alegre (public and private schools) who work in K-

12 system first years. As main results we point out that use of OER stills remains as a secondary 

alternative for them. It happens due the lack of their digital fluency and some kind of predudice 
regarding online education. When they choose a course it has a traditional concept/model with no/few 

multimedia materials.  

 
Keywords: Open Educational Resources. Teacher Education. Math Teaching. Pedagogy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A não-aprendizagem matemática esperada ao longo da educação básica é uma 

realidade no Brasil, um reflexo disso está nos baixos índices alcançados em avaliações de 

larga escala como o Pisa – Programme for International Student Assessment (LIMA; 

CARVALHO, 2012). Contudo, mais importante do que os resultados de avaliações está o fato 

de que a população, de um modo geral, apresenta dificuldades em realizar cálculos básicos e 

resolver problemas matemáticos simples mesmo na vida adulta. Quem nunca se deparou com 

um atendente que precisou recorrer à calculadora ao receber uma nota a mais para facilitar o 

troco? Situações como essa e inúmeras outras perpassam o nosso cotidiano. Compreendemos 

que essas situações são o reflexo da falta de compreensão dos conteúdos matemáticos básicos, 

como o sistema de numeração decimal, cálculo mental, resolução de problemas envolvendo 

adição, subtração, multiplicação e divisão, noções de geometria e estatística básica, entre 

outros. Conteúdos, esses, que são ensinados nos anos iniciais que, por sua vez, são atribuição 

dos professores desta etapa, os licenciados em Pedagogia. 

Numa pesquisa realizada por Souza (2017), investigou-se a formação matemática dos 

professores que ensinam Matemática nos anos iniciais e foi possível identificar que a 

formação é insuficiente, uma vez que os conteúdos matemáticos não são estudados ao longo 

da formação inicial. Em decorrência da redução da carga horária dos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia, os currículos contemplam apenas o como ensinar Matemática em detrimento 

do que ensinar, partindo-se da premissa que os conteúdos matemáticos são do conhecimento 

dos estudantes, contudo a prática tem mostrado que essa premissa não é verdadeira. 

Como a formação inicial não tem suprido os requisitos mínimos necessários para um 

pedagogo atuar como professor nos anos iniciais (e, nesse estudo, o nosso foco está 

especificamente no ensino de Matemática nesta etapa), torna-se relevante investigar 

estratégias acerca da formação continuada. Tendo em vista a sociedade a informação na qual 

estamos inseridos, onde os artefatos digitais associados à Internet são indissociáveis das 

nossas tarefas mais comuns e rotineiras, desde conversar com amigos e familiares a fazer 

compras e pagar contas, as tecnologias digitais (TD) podem ser uma alternativa eficaz para a 

formação continuada dos docentes. 

O presente artigo apresenta uma investigação acerca do uso de Recursos Educacionais 

Abertos (REA) como apoio à formação continuada dos professores de anos iniciais no que se 

refere à disciplina de Matemática, tendo como objetivo identificar as possibilidades e desafios 

do uso destes recursos. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa baseada em estudo 

de caso com professores da rede municipal e privada do município de Porto Alegre, por meio 

de um questionário online disponibilizado a todos os docentes das duas redes e, 

posteriormente, com a realização de entrevista com alguns professores selecionados. 
 

2. OS RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

A cibercultura (LÉVY, 1999) tem proporcionado um espaço digital favorável para a 

expansão da educação/ensino a distância que iniciou no Brasil no início do século passado, 

muito antes da criação da Internet. Atualmente relacionamos educação a distância (EaD) 

como uma modalidade dos cursos de graduação e pós-graduação, todavia ela é muito mais 

abrangente do que isso. Dentre os diversos conceitos de educação a distância, adotamos, 

nesse estudo, a definição de Chemann e Bonini (2010, p. 16): 
 

[...] educação/ensino a distância é um método racional de partilhar conhecimento, 
habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios 

organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, 

especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os 
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quais tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 

enquanto esses materiais durarem. (grifos nossos) 

 

Esse conceito contempla o foco dessa investigação, que não está relacionado com o 

uso da EaD na educação formal, mas sim na sua ampla abrangência em cursos online abertos 

e gratuitos e, até mesmo, atividades ainda mais informais, como os Recursos Educacionais 

Abertos. Os REA são materiais técnicos capazes de instruir um grande número de estudantes 

ao mesmo tempo e podem servir tanto como apoio ao ensino formal, quanto como aporte para 

a formação continuada informal, sendo possível ser adaptada para cada sujeito a partir das 

suas demandas e necessidades, buscando contemplar seus gostos e se adaptar dentro da sua 

disponibilidade. 

Adotamos a definição da Unesco (2011, p. 6) acerca do conceito de Recursos 

Educacionais Abertos como sendo: 
 

[...] 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. O uso de formatos técnicos abertos 

facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos 
Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, 

livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e qualquer outra 

ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. 

 

Santana, Rossini e Pretto (2012) definem o conceito de aberto inerente dos REA com 

o conceito de liberdade, porque permitem outras produções e, ainda, a remixagem. Os REA 

possuem licença aberta, como a Creative Commons (CC) e os movimentos pela expansão dos 

materiais com esse tipo de licença tem crescido consideravelmente, no sentido de que o 

conhecimento produzido possa ser, cada vez mais, compartilhado, adaptado e compartilhado 

novamente, de forma cíclica, buscando-se, dessa forma, o trabalho colaborativo dos pares. 

A partir desse contexto de cibercultura, com a expansão dos REA, eles tornam-se 

importantes aliados no processo de formação continuada dos docentes, que nesse estudo é 

definida como toda a formação que o professor adquire após a sua formação inicial, podendo 

ser ela formal ou informal. A remixagem, característica dos REA, permite que o professor 

personalize a sua formação continuada, elencando vídeos, textos, áudios, atividades e 

inúmeras outras possibilidades de acordo com as suas demandas específicas, podendo, ainda, 

organizar seus estudos a partir da sua disponibilidade. 
 

2.1 Percurso metodológico 

Esta investigação sustenta-se como qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), apoiada em 

estudo de caso (YIN, 2001). No que tange aos instrumentos de coleta de dados, foi utilizado 

um questionário online criado no Google Forms, composto de questões com respostas 

fechadas e abertas, encaminhado por e-mail aos professores de anos iniciais das escolas 

municipais e privadas do município de Porto Alegre com formação em Licenciatura em 

Pedagogia, o qual serviu de entrada para seleção de professores a serem entrevistados. 

Para envio do questionário aos professores de anos iniciais das escolas municipais foi 

solicitada a autorização da pesquisa, via e-mail, à Secretaria Municipal de Educação (SMED) 

do município de Porto Alegre. Após agendamento, realizou-se uma visita à SMED com o 

intuito de esclarecer os objetivos e o processo metodológico da pesquisa, sendo autorizada 

sua realização nas escolas da rede e encaminhado um e-mail para as escolas da rede municipal 

convidando para a participação na pesquisa por parte da própria Secretaria. 
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Com relação às escolas privadas, organizou-se um mailing e foi enviado e-mail aos 

gestores das escolas solicitando que o questionário fosse encaminhado aos professores de 

anos iniciais, obtendo-se, com essa ação, um retorno de 30 docentes. O convite para a 

participação na pesquisa dos docentes das escolas privadas foi reenviado por e-mail, e 

reforçado por contato telefônico, chegando, ao final deste processo, a 56 docentes 

respondentes. 

A partir das respostas do questionário, foi possível selecionar aqueles professores que 

conhecem e utilizam REA. Foram selecionados 20 professores de anos iniciais que atendiam 

aos critérios para a realização da entrevista. Após contato por e-mail, sete professores 

retornaram reafirmando o interesse em participar da entrevista, contudo foi possível agendar 

e realizar a entrevista com seis docentes. 

Dentre os métodos de análise existentes nas pesquisas qualitativas, optou-se pela 

Análise Textual Discursiva (ATD), criada por Moraes e Galiazzi (2011), que possui como 

finalidade a construção de novas compreensões a partir dos discursos dos participantes da 

pesquisa. Segundo os autores, esse é um processo auto-organizado e composto por três etapas: 

a desconstrução e unitarização, o processo de categorização e a construção do metatexto. De 

acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p. 16): 
 

[...] entendemos que a análise textual discursiva parte de um conjunto de 

pressupostos em relação à leitura dos textos que examinamos. Os materiais 

analisados constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui a eles 

significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias. A emergência e a 

comunicação desses novos sentidos e significados são os objetivos da análise. 

 

O corpus dessa pesquisa foi composto pelas entrevistas dos seis professores de anos 

iniciais a partir da transcrição dos áudios de cada entrevista, que permitiu um aprofundamento 

no processo de impregnação, tão necessário ao método de análise escolhido nesta 

investigação. A partir das entrevistas transcritas, realizou-se a desmontagem dos textos 

selecionando as partes consideradas mais importantes para esse estudo. 

Após essa etapa, foi construída a unitarização, etapa na qual buscou-se identificar 

unidades de sentido a partir das falas dos entrevistados. No segundo momento, a 

categorização, foram utilizadas como categorias iniciais aquelas definidas à priori: Formação 

Inicial e Formação Continuada. Por meio das categorias finais resultantes do processo de 

análise elaborou-se o metatexto apresentado na seção seguinte. 
 

2.2 Resultados e Discussões 

Apresentamos nessa seção os principais resultados da presente pesquisa, tendo em 

vista os achados oriundos das respostas do questionário online e das entrevistas realizadas 

com professores dos anos iniciais. 

2.2.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

O perfil dos participantes foi delineado a partir das respostas do questionário online. 

Com relação aos professores dos anos iniciais, apenas 10% possui menos de 10 anos de 

docência, sendo que mais de 50% atuam em sala de aula há mais de 20 anos. Referente ao 

tempo de conclusão do ensino superior, 32% dos respondentes concluíram a formação inicial 

até o final da década de 90 e 50% conclui entre os anos 2000 e 2010. A formação de todos os 

participantes da pesquisa se deu em cursos presenciais e, pelo ano de conclusão e relatos 

apresentados, as tecnologias digitais não fizeram parte da sua formação inicial. 
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No bloco referente aos REA, 66,1% dos participantes afirmaram conhecer algum 

REA. Dentre os REA indicados pelos professores participantes da pesquisa o mais 

utilizado é o Youtube (75,7%), seguido do Portal do Professor (62,2%) e do Conteúdos 

Educacionais Digitais (59,5%). A Khan Academy foi indicada por apenas 27% dos 

participantes da pesquisa. 

Destacamos a Khan Academy por ser um recurso que surgiu a partir das gravações 

feitas para auxiliar no estudo de conteúdos matemáticos e atualmente é um dos maiores REA 

no ensino de Matemática. Traduzido em 32 idiomas, esse REA contém vídeo-aulas dos 

conteúdos que vão desde a Matemática Básica até o Cálculo Integral e Diferencial, passando 

por todos os conteúdos matemáticos, além de possuir atividades que verificam o nível de 

aprendizagem do estudante. A Khan Academy pode ser utilizada tanto em sala de aula, como 

apoio no estudo da Matemática, quanto em casa, para que o professor possa revisitar 

conteúdos dos quais ele apresenta lacunas e dificuldades. 

Dentre os 33,9% dos participantes que afirmaram não utilizar os REA, 78,9% 

afirmaram não utilizar por desconhecerem esse recurso, 10,5% afirmaram não possuir 

formação suficiente para usar/pesquisar na internet, 5,3% preferem trabalhar sem esse tipo de 

recurso e 5,3% afirmaram que o seu planejamento não oferta essa possibilidade. 

A partir dos dados coletados inicialmente por meio do questionário online, foram 

selecionados 20 respondentes para a etapa da entrevista, porém foi possível realizar essa etapa 

da pesquisa com apenas seis professores que foram identificados como “P” (indicando 

professor que atua na rede privada) ou “M” (indicando professor que atua na rede municipal) 

acrescido do número referente à ordem em que a entrevista foi realizada. Por meio da análise 

dos registros feitos pela pesquisadora, foram elaboradas duas sessões cujos títulos apresentam 

o nome de cada uma das categorias. 

 

2.2.2 Formação inicial 

O relato dos participantes da pesquisa corroborou com a hipótese inicial de que a 

formação inicial contempla apenas aspectos metodológicos do ensino de Matemática, como 

destacou o sujeito M4 ao afirmar que os conteúdos específicos não foram trabalhados na sua 

formação inicial. Concordamos com Baumann e Bicudo (2010), ao afirmarem que o modo 

de pensar e a metodologia são importantes no processo de formação do professor, assim como 

também o domínio dos conteúdos. 

Todavia, o curso de Licenciatura em Pedagogia tem se preocupado apenas com os 

fundamentos e metodologias, deixando brechas na formação do professor no que se refere 

aos conteúdos específicos. É importante a reflexão acerca desse fato, pois o mesmo não 

ocorre nos demais cursos de Licenciatura. Ao cursar Licenciatura em Física, por exemplo, 

além de estudar acerca dos fundamentos e metodologias para o ensino de Física, o professor 

em formação revisita todos os conteúdos que são ensinados na educação básica, desde os 

conceitos físicos mais elementares, como as Leis de Newton, até conceitos mais complexos 

e avançados, como a Mecânica Quântica. Compreende-se que é necessário instrumentalizar 

o professor com conhecimentos que vão além daqueles que ele irá ensinar em sala de aula. 

Porém, ao analisar os currículos do curso de Licenciatura em Pedagogia e os discursos dos 

participantes da pesquisa, o mesmo não ocorre. 

Segundo Pires (2003), o conhecimento matemático do professor não pode ser 

equivalente ao que seus alunos irão aprender, seus conhecimentos precisam ir além de 

conhecimentos da Matemática, devem incluir também conhecimento sobre a Matemática, 

bem como a compreensão acerca do processo de aprendizagem dos conteúdos pelos 
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estudantes. Conforme Carvalho (1994), o professor não deve apenas conhecer os assuntos a 

serem ensinados, mas sim ter uma visão ampla e estrutural deles. Desse modo, não basta que 

o professor de anos iniciais saiba que 2𝑥2 = 4, é preciso que ele compreenda o conceito da 

operação da multiplicação, suas propriedades e implicações. 

Conforme Nóvoa (1997, p. 15), “o professor precisa se sentir à vontade na Matemática 

que ensina” e, para isso, ele precisa ter domínio dos conceitos, técnicas e processos 

matemáticos, bem como uma boa noção do papel da Matemática no mundo atual e uma noção 

clara de todo o desenvolvimento matemático proporcionado nos anos iniciais. (NÓVOA, 

1997). 

O sujeito M2 afirmou que o curso de Pedagogia lhe forneceu uma visão geral daquilo 

que precisava ser feito, sendo responsabilidade dele (e de cada professor), após formado, 

buscar aprofundamento. É importante destacar que os participantes da pesquisa, de modo 

especial os sujeitos selecionados para a entrevista, são uma “amostra viciada”, pois os 

mesmos não representam de maneira proporcional os atributos de toda a população que, neste 

caso, são todos os professores de anos iniciais da rede municipal e privada do município de 

Porto Alegre. Podemos afirmar que a amostra em questão não é representativa por ser 

composta apenas de professores que optaram, voluntariamente, a preencher um questionário 

online e, após esta etapa, terem sido selecionados a partir da sua experiência com REA para 

a etapa da entrevista. Nesse sentido, podemos afirmar que nem todos os professores em 

exercício possuem essa pré- disposição para buscar aprofundamento ou acabam sendo 

impedidos de buscarem formação continuada por inúmeros fatores que fogem ao escopo 

dessa investigação. 
 

M2: No curso de graduação eu tive assim, digamos que uma introdução, uma 

iniciação com a geometria para trabalhar com a criança, a própria construção do 

número, sei lá, operações, então assim, vários, resolução de problemas. Então, 
vários desses assuntos foram tratados na graduação, só eu acho não com a 

profundidade que deveria ter sido para que eu pudesse atuar de uma maneira melhor 

em sala de aula e ai o que é que eu vejo disso assim, se é uma pessoa que gosta do 

que faz e que, que gosta, que tá ali, que se entrega ela vai atrás, se é uma pessoa que 

não vai ficar com aquele “arroz com feijão”, sem tempero, e aí fica complicado 

assim. 

 

A fala do sujeito M2 vem ao encontro das ideias apresentadas por Ponte et al. (2000, 

p. 16) ao afirmar que “o professor tem por principal função ajudar os alunos a aprender e só 

quem tem gosto nessa função pode ser bem-sucedido profissionalmente”. Contudo, gostar ou 

não do que se faz, quando se trata de pedagogos que ensinam Matemática, se torna algo bastante 

delicado, sendo que, em grande parte dos casos, os professores de anos iniciais não possuem 

afeição pelos conhecimentos matemáticos. 

A pesquisa realizada por Diniz (2012) destacou que os professores que ensinam 

Matemática nos anos iniciais não possuem apreço por essa disciplina, especialmente os 

professores que foram submetidos a um ensino de Matemática que privilegiou cálculos 

baseados no algebrismo e, com isso, gerou sofrimento para esses docentes na sua formação 

escolar. Esses professores precisam receber uma oportunidade para refletir, decidir mudar e 

receber orientações sobre como mudar. 

Todavia, nem sempre o docente consegue (re)significar sua relação com a 

Matemática. Desse modo, talvez a maior lacuna deixada pelos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia nem seja tanto em relação aos conteúdos matemáticos, mas sim em relação à 

ressignificação da relação com a Matemática, pois essa é ainda mais difícil para ser alcançada 

por conta própria do que a aquisição de conhecimentos específicos. 
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2.2.3 Formação continuada 

A necessidade da formação continuada é um consenso por parte dos sujeitos 

entrevistados, o que vem ao encontro da ideia destacada por Pedrosa (2003) da necessidade 

da formação continuada ao longo de toda a vida profissional do docente. O sujeito M2 destaca 

que “não dá para parar” e que se ele tivesse parado no que aprendeu na sua graduação, estaria 

muito aquém do que é necessário na sua prática docente. 

Evidenciou-se, nesse caso, a diferença da busca de formação continuada entre os 

professores da rede pública e da rede privada. Os professores da rede pública optam pela 

formação continuada formal, com cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, enquanto 

os professores da rede privada procuram cursos de extensão, leituras e demais formas de 

ensino não-formais, destacadas nas falas dos sujeitos P1 e P6, que atuam na rede privada. 
 

P1: Isso é a base pra qualquer educador, tá, até porque eu acho que tu ir na academia 

é muito legal, é muito bom tu fazer cursos, eu gosto, mas tu não poderia de repente, 
neste ano eu não vou fazer um curso, isso não te impede de estudar, isso não te 

impede de trocar ideias com as pessoas, de partilhar, de ir atrás e isso também é 

uma aprendizagem muito rica. 

P6: [...] depois fui fazendo leituras, comecei a me aprofundar no tema, acho que 

cada ano eu consigo descobrir um pouquinho mais, né? Eu tô em fase ainda de 

construção, né? Fechado pra balanço. Mas assim eu vejo que é uma construção 

constante, né? Cada vez que tu aprende um pouquinho mais tu desconstrói o que tu 
tinha e vai seguindo, né? 

 

É a partir desse processo contínuo de aperfeiçoamento e atualização que o professor 

vai adquirindo segurança para a sua atuação, bem como vai permitindo que ele visualize 

novos desafios e perspectivas. (PEDROSA, 2003). O sujeito P6 relata que a partir da sua 

formação continuada, por meio da parceria com os colegas do laboratório de Matemática e de 

leituras dos mais variados tipos, ele começou a se aprofundar em alguns temas e compreende 

esse movimento como uma construção constante, ou seja, à medida que se aprende algo novo, 

descontrói-se o que não estava bem e novos saberes vão sendo reconstruídos e 

ressignificados, adquirindo, assim, maior segurança para a sua prática docente. 

O entendimento dos professores acerca do uso de tecnologias digitais para a formação 

continuada está associado aos cursos na modalidade a distância (EaD), como destacado pelo 

sujeito M2, e leitura de textos disponibilizados em sites, como ressaltado pelo sujeito P1 ao 

afirmar que “eu pesquiso muito texto, por exemplo: pesquisas que foram feitas, relatos de 

experiências... eu leio muito aquilo”, e pelo sujeito P5 ao relatar que procura materiais para 

a sua formação em bancos de teses e dissertações. Essa é ainda uma compreensão um pouco 

superficial das potencialidades permitidas pela cibercultura. De acordo com Lévy (1999, p. 

172): 
 

A grande questão da cibercultura, tanto no plano de redução dos custos como no do 

acesso de todos à educação, não é tanto a passagem do “presencial” à “distância”, 

nem do escrito e do oral tradicionais à “multimídia”. É a transição de uma educação 

e uma formação estritamente institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma 

situação de troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, 

de reconhecimento auto gerenciado, móvel e contextual das competências. 

 

Essa troca generalizada de saberes que Levy (1999) se refere não faz parte do contexto 

dos participantes da pesquisa, sendo que o uso de Recursos Educacionais Abertos é mais 

utilizado pelos docentes como um recurso para o ensino de Matemática e não como uma fonte 

para a sua formação continuada. O sujeito M2 destacou na sua fala, ao ser questionado acerca 

do uso das tecnologias digitais para a sua formação continuada, que “direto assim eu faço aulas 
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na internet, buscando recursos, (...) achei uma apostila de material dourado”. Ideia, essa, 

corroborada pelos sujeitos P1 e P3: 
 

P1: Já utilizei (a Khan Academy) para fazer uma atividade com as crianças. Aí a 

gente diz: “eu quero sobre isso”. Aí o pessoal da tecnologia procura: “ah, tem 

isso”. Eles selecionam, nos mostram o que é e a gente aplica nos alunos. Às vezes 

uma atividade, duas atividades, não é uma coisa constante. 

P3: (Khan Academy) pra pesquisa minha de buscar materiais diferenciados, até de 

apresentar alguns videozinhos que os professores ensinavam. A gente não tem mais 

feito isso, mas o quinto ano, quando eu trabalhava no quinto ano, a gente fazia 

muito. 

 

Como esses docentes, enquanto estudantes, não vivenciaram práticas com esses 

recursos, sua utilização para tais fins torna-se restrita. As nossas experiências relacionadas ao 

ensino e à forma como aprendemos (ou acreditamos aprender) são práticas difíceis de serem 

transformadas. É bastante desafiador nos expormos às situações novas, tanto quando se refere 

ao ensinar e, talvez ainda mais desafiador, ao aprender. Daqui oriunda a necessidade de 

incluir os REA na formação inicial dos professores, bem como as reflexões acerca do uso 

desses recursos nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Defende-se essa estrutura da formação docente, tendo como base a utilização de REA 

de modo a fornecer ao professor novas fontes de busca para seus conhecimentos, tendo em 

vista a velocidade de surgimento e renovação dos saberes, destacada por Lévy (1999, p. 157), 

ao afirmar que “a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu 

percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira”. Desse modo, mais do que 

conhecer todas as teorias e técnicas existentes, o professor precisa conhecer fontes de 

pesquisa e de novos conhecimentos, o professor precisa aprender a aprender. 

Além disso, a cibercultura permite o que Lévy (1999) defende como troca 

generalizada dos saberes, ou seja, da mesma forma como os professores podem utilizar dos 

saberes que estão disponibilizados de maneira gratuita e online eles podem também 

compartilhar os seus saberes. A cibercultura promove que sejamos produtores de saberes ao 

invés de meros consumidores. 

Emergiu, no relato dos professores da rede privada, a formação em serviço, aquela 

desenvolvida no ambiente de trabalho, que também pode ser entendida como os saberes 

experienciais, definidos por Tardif (2002, p. 38), ao afirmar que “os próprios professores, no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, 

baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio”. São definidos como 

saberes experienciais aqueles saberes que não são aprendidos na academia, sequer 

encontram- se sistematizados em teorias, mas compõe um conjunto de saberes atualizados, 

obtidos e importantes no âmbito da prática docente. 
 

P5: [...] mas o que que eu percebo, que depois que eu vim aqui para o colégio Y eu 
comecei a compreender a Matemática de uma outra maneira e eu comecei a trabalhar 

de uma outra maneira, porque aqui, a forma como as gurias trabalhavam com os 

alunos não era aquela forma tradicional e eu consegui compreender certas coisas que 
eu fazia e eu não via significado naquilo e muitas coisas eu aprendi dando aula, né? 

P6: [...] acredito que eu tenha aprendido a ser professora de Matemática dando aula 

mesmo e como eu participo dessas reuniões de área da Matemática aqui na escola, 

esses dias até falei com as meninas que ministram as oficinas, muito do que eu sei elas 

me ensinaram, porque quando elas entram em sala de aula e a gente tem a 

oportunidade de trocar e de eu ver como é que o professor de Matemática se porta, 

como é que ela aborda determinados conceitos, eu também vou incorporando isso na 

minha prática diária, então eu acho que muito da observação e da, realmente, da ação 

né? Como professora foi que eu fui transformando essa prática [...]. 
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Os relatos dos sujeitos da pesquisa, exemplificados nas falas destacadas, reforçam o 

que Tardif e Lessard (2012) apontam como sendo algo recorrente na visão dos docentes, que 

justificam suas competências profissionais e o seu “saber ensinar” pelas experiências, ou seja, 

pelo modo como seu trabalho é vivenciado e significado por ele e para ele. Nessa perspectiva, 

a experiência está relacionada com a intensidade e significado de uma situação vivida, e 

não como um processo de repetição. (TARDIF; LESSARD, 2005). Gatti (1997) corrobora 

com essas ideias a partir de seus estudos, nos quais os futuros professores, ao longo da 

formação inicial, que ainda não atuam ou que já atuaram em sala de aula, afirmam que apenas 

lecionando poderão aprender algo, enquanto que os alunos que já possuem experiência a 

apontam como a única responsável por se sentirem preparados para lecionar. 

A prática docente aperfeiçoa o modo de ensinar, se ela partir da reflexão e da busca 

de novas alternativas para ensinar. Isto ocorre com a vivência e experiência da docência e da 

interação com os colegas. Cabe destacar que o professor que se permite aprende muito com 

os alunos e com as suas perguntas, as quais levam a questionamentos acerca do próprio 

conhecimento do docente. Contudo, para que esse progresso profissional aconteça, é preciso, 

conforme afirma Perez (2009, p. 251), “investigar sobre sua própria prática de formação”. 
 

P1: Talvez há vinte anos atrás eu não soubesse essa maneira de trabalhar e talvez 

daqui a dez eu te digo “ah, eu podia ter feito assim”, mas eu trabalho muito isso 

com eles e tem sido muito legal. 

M2: Atuando a gente vai observando como a criança aprende e vai tentando fazer 
da melhor maneira possível porque a intenção não é formar uma pessoa como eu fui 

que eu decorava as coisas. Eu respondia, né? Mas eu nunca compreendi 

Matemática. 

 

A partir desses relatos oriunda mais uma contribuição desse estudo, a necessidade da 

formação docente estar imersa na prática docente, conforme destaca Nóvoa (1992). Não se 

pode constituir-se professor fora do contexto escolar e apenas o estágio curricular obrigatório 

não contempla todas as especificidades do ser docente. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados encontrados nessa pesquisa, conclui-se que o uso de REA não 

é uma alternativa primária1 considerada para a formação continuada dos professores, os quais, 

de um modo geral, preferem métodos mais tradicionais para aquisição de conhecimentos 

relacionados ao seu fazer docente. Destacamos que o perfil dos participantes da pesquisa 

contemplou professores tempo médio de docência superior a quinze anos e fica como 

trabalhos futuros a possibilidade de investigarmos se o mesmo comportamento é observado 

em professores com menos tempo de docência, com o objetivo de identificar se o uso de REA 

pode estar relacionado com a fluência digital. 

Ainda se observa certa resistência dos docentes na adoção de tecnologias, 

especialmente as digitais, para organização de suas práticas pedagógicas e, também, para sua 

formação complementar. Acredita-se que isto está diretamente relacionado com a ausência 

destes recursos ao longo da formação inicial dos licenciados em Pedagogia nas modalidades 

presenciais e da falta de fluência digital dos mesmos. Apesar de termos mais de três décadas 

de pesquisas associadas à Informática na Educação e uma longa tradição em Educação a 

Distância, com ofertas diversificadas, a maioria dos docentes em serviço ainda foi formado 

sem o apoio de atividades online. 

                                                   
1 No sentido de principal. 
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A formação de graduação começa lentamente a preparar os futuros docentes a 

desenvolver esta fluência digital aplicada ao processo de ensinar. Assim como desejamos que 

os alunos tragam seus hábitos de uso do mundo digital para seu estudo, almejamos que os 

docentes façam o mesmo com relação ao seu fazer docente.  Com a multiplicação de cursos 

ofertados de maneira online esta situação pode ser revertida. Adotar como hábito primário 

buscar informações online já faz parte do nosso cotidiano e por que não ter esta postura para 

complementar lacunas de formação? É o que defendemos nessas reflexões finais. Nossa 

experiência tem demonstrado que o uso de cursos ofertados em repositórios, no conceito de 

Educação Aberta, tem permitido preencher de maneira ágil e acessível as lacunas 

relacionadas à formação docente para assuntos específicos. Já fazemos isto com sucesso em 

nossas aulas quando percebemos brechas de formação relacionadas a determinados conteúdos 

de Matemática.  Ambas autoras utilizam a Khan Academy como recurso de apoio às suas 

aulas e incentivam seus alunos a fazerem os pequenos cursos que os auxiliam a revisar 

conteúdos que esqueceram ou não aprenderam. Os MOOCS (Massive Online Open Courses) 

distribuídos em diversas plataformas (Coursera, Miriade, Udemy, Veduca e outros) são 

opções que ofertam cursos gratuitos ou de baixo custo que cumprem este papel de cobrir 

brechas ou organizar informação básica para fundamentar um estudo.  

Deixamos, ainda, como contribuição dessa investigação, a necessidade de 

estruturarmos possibilidades dentro da educação a distância, especialmente a online, que 

contemplem a aproximação dos professores em formação com o cotidiano do espaço escolar, 

seja por fóruns de discussão entre discentes e professores da educação básica, seja por outras 

alternativas a serem estudadas e elaboradas. Acreditamos no potencial da Educação Online 

de qualidade, com cursos cujo projeto pedagógico esteja bem estruturado, com mediação 

sitematizada e materiais multimodias de apoio. A qualidade não se garante pela 

presencialidade. A “distância” pior é a distância da qualidade e esta pode ser preenchida de 

diversas maneiras no ambiente online. Entretanto, tudo parte da premissa mais importante 

para que a aprendizagem ocorra, quer seja no presencial ou virtual: engajamento do aluno. A 

busca por proposta de uso de metodologias ativas em cursos online/presenciais vai ao 

encontro do reforço e necessidade deste engajamento. Professor deve ser aluno toda vida! Se 

aperfeiçoar, atualizar, manter-se apto a auxiliar seus alunos a aprender é uma tarefa que não 

se esgota enquanto se está no “fazer docente”. Assim sendo, as opções online e no formato 

REA são alternativas que devem ser consideradas como fontes primárias de formação. 

Como trabalhos futuros, fica a necessidade de investigarmos como está sendo a 

formação inicial desses profissionais, bem como dos licenciados que atuam nas demais etapas 

do ensino, pois, se queremos professores que atuem dentro do novo contexto das tecnologias 

digitais, é preciso inserir esse ciberespaço e as discussões que emergem desse contexto ao 

longo de toda a formação inicial. Defendemos a abordagem transversal das tecnologias 

digitais na formação de professores e não a inserção de uma disciplina isolada que contemple 

tópicos acerca dessa temática. É preciso se constituir professor imerso no mundo atual, 

mundo esse que se faz em espaços presenciais e também em espaços virtuais. 
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RESUMO. Este trabalho apresenta o processo de concepção, a primeira aplicação e os 

principais resultados na implementação do curso de extensão "Introdução ao Design 

Educacional", com duração de 30 horas, como etapa eliminatória do processo seletivo para a 

turma ingressante de 2019 do Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional da 

Unifesp, único curso de graduação em Design Educacional do Brasil e primeiro na 

modalidade EAD da instituição. Este curso de extensão foi implementado com o intuito de 

captar ingressantes de forma mais assertiva e evitar posterior evasão, ao apresentar a atuação e 

mercado de trabalho do designer educacional, bem como oferecer uma vivência sobre o que é 

ser aluno de graduação em um curso EAD e evidenciar as diretrizes e bases do curso na 

Unifesp.  

Palavras-chave: Educação a Distância. Design Educacional. Curso introdutório. Processo 

seletivo. 

 

ABSTRACT. This paper presents the process of conception, first application and main results 

in the implementation of the 30-hour "Introduction to Educational Design" extension course, 

as an eliminatory stage of the selection process for the 2019 entrant in the Educational Design 

Technology Degree Course at Unifesp, the only undergraduate course in Educational Design 

in Brazil and first in distance education modality of the institution. This extension course was 

implemented in order to capture new students more assertively and avoid further evasion, by 

presenting the educational designer work and market, as well as offering an experience about 

what is to be an undergraduate student in a distance education course, and highlight the 

guidelines and bases of the course at Unifesp. 

Keywords: Distance education. Educational design. Introductory course. Selective process. 

 

RESUMEN. Este documento presenta el proceso de concepción, la primera aplicación y los 

principales resultados en la implementación del curso de extensión de 30 horas "Introducción 

al diseño educativo", como una etapa de eliminación del proceso de selección para la 

universidad 2019. Tecnología en Diseño Educativo en Unifesp, el único curso de pregrado en 

Diseño Educativo en Brasil y primero en la modalidad EAD de la institución. Este curso de 
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extensión se implementó para capturar a los nuevos estudiantes de manera más asertiva y 

evitar una mayor evasión, presentando el trabajo y el mercado laboral del diseñador 

educativo, así como brindando una experiencia sobre lo que es ser un estudiante universitario 

en un curso de educación a distancia y destacar las pautas y bases del curso en Unifesp. 

Palabras clave: Educación a distancia. Diseño educativo. Curso de introducción. Proceso 

selectivo 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional (TEDE) tem como objetivo 

formar designers educacionais - profissionais capazes de atuar na concepção, planejamento, 

produção, implementação, avaliação, coordenação e gestão de equipes no desenvolvimento de 

recursos e projetos educacionais, que utilizam metodologias e tecnologias inovadoras para 

viabilizar e potencializar o ensino e a aprendizagem nos mais diversos contextos, sejam 

presenciais, a distância ou híbridos. A formação do discente é interdisciplinar e promove a 

construção crítica e colaborativa do conhecimento, integra a prática a uma forte base teórica 

das ciências da educação, do design, da comunicação e de tecnologias computacionais, com 

avançados recursos tecnológicos aplicados à educação. 

O TEDE (http://tede.sites.unifesp.br/) é o primeiro curso de graduação de formação de 

designer educacional (DE) do Brasil. Tem duração de cinco semestres organizados cada um 

por uma Unidade Curricular (UC) que, por sua vez é constituída por diversas subdisciplinas. 

Ao final do semestre, o estudante tem uma contabilização única de nota e frequência da UC, 

considerando a sua atuação em todas as subdisciplinas e a sua performance na avaliação final 

presencial. Desta forma, ao final de cada semestre letivo o estudante é aprovado ou reprovado 

na respectiva UC. 

O curso é composto por quatro semestres que correspondem aos principais espaços 

educacionais de ação do designer educacional, e mais um semestre no qual o aluno vivencia, 

principalmente, um projeto completo de design educacional, num contexto escolhido por ele, 

apoiado por seminários de profissionais e pesquisadores da área e orientados por professores 

do curso e disciplinas. 

Cada semestre é contextualizado nos espaços de atuação do designer educacional e 

alinhado por meio da disciplina Projeto Integrador e das competências educacionais, 

comunicacionais e de gestão que se espera que esse aluno desenvolva. Na elaboração do 

projeto integrador, os alunos têm uma ou mais atividades para planejamento e/ou construção 

de processos e produtos, simulando a prática profissional do designer educacional, enquanto 

reflete sobre o seu processo pessoal de aprendizagem no curso. As disciplinas desenvolvidas 

em cada semestre compõem camadas (ambientação/introdução, o papel social e cultural do 

profissional designer educacional, gestão de processos, tecnologias, ensino e aprendizagem, 

design e linguagens, pesquisa e inovação, avaliação, projeto integrador) de aprofundamento 

teórico e prático nas quais serão propostas diversas estratégias pedagógicas e atividades 

como: discussões sobre conceitos, contextos e práticas; reflexões sobre os conceitos partir de 

materiais de referência científica ou cultural; experimentação, comparação e análise de 

diversas tecnologias e linguagens; vivência e seleção de ferramentas de gestão para apoiar e 

melhorar continuamente os projetos realizados. A metodologia de ensino é alinhada pelo 
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projeto interdisciplinar e integrador que traz questões da prática profissional e do contexto 

trabalhado em cada semestre. 

O TEDE é um curso ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD) e utiliza 

o ambiente virtual de aprendizagem Moodle para a publicação de materiais de estudo, 

atividades e gestão do processo acadêmico. As atividades interativas são realizadas 

preferencialmente de forma assíncrona, não exigindo que todos os estudantes participem em 

um horário determinado. Essa característica favorece que os estudantes participem das 

atividades do curso nos horários mais adequados em função das demais atividades em que 

estão envolvidos durante o dia. O acompanhamento dos alunos no ambiente virtual é 

realizado pelos próprios professores responsáveis por cada subdisciplina. São realizados 

encontros presenciais durante as unidades curriculares com o objetivo de realização de 

atividades relacionadas aos projetos integradores de cada UC e também de avaliações finais 

das UCs. Os encontros acontecem aos sábados em período integral. 

A oferta do TEDE foi iniciada no primeiro semestre de 2017 e até a presente data 

houve a entrada de três turmas. Cada turma oferece 30 vagas que foram preenchidas . 

Entretanto, identificou-se um alto índice de não permanência dos estudantes no curso - 

aproximadamente 50%-, principalmente devido à evasão e cancelamento de matrícula, 

sobretudo nas unidades curriculares iniciais do curso. 

Um estudo que buscou conhecer o panorama da vivência estudantil na primeira turma 

do TEDE identificou que, dentre os estudantes participantes da pesquisa, apenas 29% estava 

na faixa até 30 anos, os demais possuíam idade superior a 31 anos. Em relação à conciliação 

entre estudo e trabalho prevaleceu o acúmulo destas atividades, sendo que apenas dois dos 

estudantes participantes declararam não trabalhar. As áreas de trabalho prevalentes foram 

educação e serviço público (FALEIROS, 2018). 

Esse cenário contribuiu para o entendimento de que o aluno que busca o TEDE, em 

sua maioria, é um profissional já atuante no mercado de trabalho, que busca novos 

conhecimentos para complementar sua formação prévia, mas não pode se dedicar 

exclusivamente aos estudos. 

Assim, foi considerada como hipótese para a evasão a falta de informação mais 

esclarecedora sobre a profissão do designer educacional a um público que busca uma 

formação específica no TEDE, aliada à dificuldade de conciliar um curso de graduação a 

distância com suas atividades profissionais. 

Buscando uma redução dos casos de evasão no curso por meio de um maior 

alinhamento dos alunos matriculados à proposta do TEDE, foi concebido um curso de 

extensão como parte do processo seletivo do TEDE - curso de Introdução do Design 

Educacional - com o objetivo de apresentar a profissão de Designer Educacional (DE) aos 

candidatos e proporcionar uma experiência de estudo na modalidade de educação a distância 

em um modelo próximo ao do TEDE. 

Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram investigar quais as estratégias e 

elementos necessários no curso de extensão para atender às necessidades identificadas, 

elaborar e implementar o curso. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial teórico 

A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), que elabora anualmente o 

Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil (Censo EAD.BR) com o objetivo 

de identificar a situação atual da EAD no país, aponta um aumento no número de cursos 

superiores tecnológicos a distância que passou de 241 no ano de 2015 para 478 cursos em 

2017. O número de matriculados nesses cursos acompanhou: 9.264 (2012), 119.362 (2015), 

214.450 (2017). Ainda de acordo com o Censo, especificamente em instituições públicas 

federais, em 2017 havia 1.747 matriculados em cursos tecnológicos a distância (ABED, 

2018). 

Em cursos a distância ofertados por instituições públicas federais observa-se que 

aproximadamente 47% dos cursos não informou dados sobre evasão para a pesquisa (não 

disponíveis e não declarados) e que a principal faixa de evasão concentra-se entre 21 e 50% 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Taxas de evasão de cursos regulamentados totalmente a distância ofertados por instituições 

públicas federais 

Faixa de evasão % de cursos 

0 a 20% 18,75 

21 a 50% 27,73 

51 a 75% 4,69 

76 a 100% 0 

Não disponível 4,69 

Não declarado 42,19 

Total 100,00 

Fonte: Adaptado de ABED, 2018 

O Censo EAD.BR é o estudo mais completo sobre o cenário da educação a distância 

no país e contribui para a compreensão do fenômeno evasão na educação superior a distância. 

Entretanto, mesmo tendo ocorrido um aumento de participantes no Censo nos últimos cinco 

anos, passando de 13,76% das instituições  convidadas em 2012 que efetivamente  

participaram  da  pesquisa para 26,17% em 2017 (ABED, 2012, 2018), a abrangência da 

pesquisa ainda é baixa e não permite generalizar os dados obtidos para todo o território 

nacional e níveis de curso. 

Na Unifesp, um estudo realizado com estudantes de cursos de especialização a 

distância apontou que, dentre outros fatores pesquisados, o principal fator relacionado à 

evasão nos cursos foi a “Organização para participar do curso”, que abrange os itens ‘gestão 

do tempo para estudo’, ‘apoio da instituição em que trabalha’ e ‘apoio da família’ (GARBE, 

2017).  

Embora este estudo tenha sido realizado com cursos de especialização entende-se que 

seus resultados e conclusões possam ser aplicados no TEDE devido a inúmeras semelhanças, 

dentre elas o modelo de educação a distância, a instituição ofertante, a plataforma e o público-

alvo (a grande maioria dos alunos do TEDE já possui uma graduação concluída, é ativo no 

mercado de trabalho e buscou o curso para qualificação, características muito semelhantes a 

indivíduos que buscam uma formação em nível de especialização). 

Os elementos do fator “Organização para participar do curso” são inerentes ao aluno 

de um curso a distância (BELLONI, 2006), sendo que cabe a ele buscar e negociar cada 

elemento e desta forma conquistar um cenário adequado para se dedicar ao curso. Contudo, é 
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recomendado que aos cursos e educação a distância realizem a elucidação de candidatos e 

alunos quanto a particularidades da modalidade e do curso (GARBE, 2017).  

Resultados e análises de estudos já concluídos contribuem, mas não apontam solução 

para a evasão identificada no TEDE. Como o TEDE é um curso novo, e também por ser o 

primeiro curso de graduação na modalidade EAD ofertado pela Unifesp, a equipe docente e a 

coordenação do curso estão atentas e avaliando de forma constante o processo de implantação 

e oferta do curso.  

Nas duas primeiras turmas do curso, iniciadas em 2017 e 2018, identificou-se um alto 

índice de cancelamento de matrículas, trancamento de matrículas e também evasão 

(interrupção da participação do estudante nas atividades do curso sem formalizar seu 

desligamento), sobretudo nas unidades curriculares iniciais do TEDE – UC1 e UC2 – que 

representam os dois primeiros semestres letivos do curso. Na primeira turma os alunos 

desistentes foram questionados sobre os motivos que levaram à evasão (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Situação dos matriculados na turma 1 do TEDE durante o quarto semestre de curso (UC4) 

Situação Número % 

Evasão por problema de saúde 3 10 

Evasão por dificuldade pedagógica e/ou tecnológica 3 10 

Evasão por problemas no trabalho 5 26,67 

Evasão por não ter se identificado com a modalidade EAD 1 3,33 

Evasão por motivo não identificado 8 26,67 

Matrícula trancada 1 3,33 

Em curso - ativos 7 23,33 

Em curso - inativos 2 6,67 

Total 30 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em pesquisa realizada 
 

2.2 Metodologia 

Considerando que estamos usando a criação de um curso como um processo de 

pesquisa investigativa para tratar de um problema social identificado, podemos dizer que nos 

baseamos nas metodologias de Design Science Research. Simon (1996), que cunhou esse 

termo Design Science, diz que o difere das ciências naturais e sociais por não focar nos 

fenômenos, mas nas construções artificiais, observando os aspectos naturais e sociais 

envolvidos e afetados por essas construções, considerando a integração e complexidade 

envolvidos. 

Design Science Research é a metodologia de operação que geralmente é focada no 

estudo de artefatos, especialmente culturais e educacionais. Essa metodologias deve ser 

rigorosa evidenciando os processos por  meio  de  extensas  revisões bibliográficas, testes e 

registros que destacam sobretudo a aplicabilidade prática do que foi construído,  

preocupando-se  sempre  com  a  relevância e  as repercussões geradas. 

O Design Science Research tem como propósito projetar e produzir sistemas que ainda 

não existem ou modificar situações existentes para alcançar melhores resultados  com foco na 

solução de problemas (DRESCH et al., 2015). Assim, acreditamos que possa ser  aproximada  

da  educação,  por  possuir  seu  caráter  criativo  e  crítico da  realidade,  atendendo  às  

necessidades  latentes,  aos  conhecimentos  disponíveis  para  a  solução,  às reverberações e 

transformações sociais das alternativas escolhidas, etc. 

No caso do TEDE, havia um problema grave de evasão, especialmente pelo 

desconhecimento da profissão e pelo grande comprometimento de tempo e autoria que um 
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curso que busca o desenvolvimento de competências mais investigativas e de capacidade de 

projetar ações educacionais complexas exige. 

Como resposta a esse desafio, propusemos como parte do processo seletivo um curso 

com duração de três semanas no qual os candidatos foram convidados a realizar atividades 

reflexivas, argumentativas e de produção sobre a profissão do Designer Educacional. A 

natureza das atividades, assim como sua carga horária, visou mostrar aos participantes o que 

era esperado deles no curso, tanto em relação ao tempo a ser dedicado para sua realização 

como as ações reflexiva, argumentativa e autoral esperadas. Além disso, forneceu mais 

informações sobre o curso e a profissão, além de recomendar um "contrato de 

comprometimento". 

O curso de extensão foi construído a partir da primeira subdisciplina do TEDE, que é 

justamente a “Introdução ao Design Educacional". Nas duas primeiras turmas, apesar de ter 

uma carga horária de 35 horas, foi necessário prolongar essa disciplina por quase dois meses 

para aguardar todas as chamadas para matrícula de novos alunos do curso. Nessa disciplina 

justamente eram discutidas a profissão e as competências que precisam ser desenvolvidas por 

um profissional como o Designer Educacional. Justamente essas duas temáticas foram 

incorporadas ao curso de extensão, pois entendeu-se com relevante o candidato conhecer 

esses temas e deixar para a disciplina do TEDE as atividades de integração entre os pares, 

atividades de organização de estudos e de compromisso com o processo. 

Já foi descrito em artigos anteriores  (CAROLEI et al., 2018) que os grandes desafios 

de um curso como o TEDE, que pretende trabalhar com uma lógica de aprendizagem por 

projeto é sair de uma lógica disciplinar e tarefeira, tanto por parte dos estudantes como dos 

professores, dos alunos esperarem um direcionamento  o que nem sempre acontece em projeto 

investigativo e com criação de novos modelos que exigem tomadas de decisões ao longo do 

processo e uma responsabilização maior do alunos, inclusive por aprender a errar e não olhar 

isso como um fim ou com frustração, mas como propostas iniciais que precisam ser 

aprimoradas. Os alunos muitas vezes esperam feedbacks validadores e não gostam de novas 

entregas nem aceitam bem refazer processos e atividades. E muitos professores também têm 

dificuldade em dar outras oportunidades de aprimoramento por considerar retrabalho, ou 

mesmo, por achar que um aluno que melhora seu projeto não merece avaliação igual daquele 

que fez um bom projeto na primeira tentativa. "O ato de projetar exige muita coragem de "se 

jogar" e, muitas vezes, isso gera insegurança nos envolvidos." (CAROLEI et al., 2018). Por 

isso, fazer o aluno/candidato experimentar um pouco das atividades um pouco mais 

complexas e que demandam autoria foi um dos caminhos para tentar ajudar o candidato a 

escolher de forma consciente pelo curso e se comprometer com o processo e o tipo de 

atividades e posturas que ele exige, assim como a profissão demanda. 

 

2.3 Resultados e discussão 

2.3.1 Descrição do curso 

Como parte eliminatória do processo seletivo de 2019 para o ingresso no Curso 

Superior de Tecnologia em Design Educacional (TEDE) da Unifesp, o Curso de Extensão de 

"Introdução ao Design Educacional" é constituído por recursos e atividades organizadas em 

três semanas, considerando o total de 30 horas de dedicação. O curso foi oferecido para os 

candidatos inscritos no processo seletivo de 2019 do TEDE, aberto no sistema da Fundação 

para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). O sistema da Vunesp filtra e 

classifica os candidatos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo 

aceitas as notas da edição do ano vigente ou de até dois anos anteriores. 
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O curso de extensão aplicado não teve o objetivo de alterar a classificação dos 

candidatos, mas foi construído como etapa eliminatória. A ordem classificatória foi feita 

exclusivamente pela nota no ENEM. Assim, as atividades não foram avaliadas através da 

atribuição de notas, mas considerou-se a conclusão satisfatória ou não de cada uma. A 

participação de pelo menos 75% das atividades de forma satisfatória foi o parâmetro de 

aprovação, sendo que a reprovação resultava na eliminação do candidato no processo seletivo. 

O curso foi constituído com a proposta pedagógica de apresentar de forma objetiva as 

atribuições, possibilidades, área de atuação e mercado de trabalho do designer educacional no 

Brasil, além de apresentar o Projeto Pedagógico do TEDE e as diretrizes específicas do curso 

de graduação EaD na Unifesp. Além do conteúdo disponibilizado sobre a profissão e a 

graduação, o curso de extensão também teve o objetivo de introduzir o candidato às 

estratégias de ensino e aprendizagem na modalidade EaD, que fazem parte das dinâmicas 

educacionais do TEDE, evidenciando o grau de dedicação, comprometimento e organização 

que são exigidos pela Unifesp. 

É importante destacar que as estratégias do curso visam desenvolver no aluno uma 

postura mais projetiva e autoral, por isso, não há atividades reativas como questões de 

múltipla escolha ou perguntas com respostas objetivas, pois priorizamos atividades analíticas, 

reflexivas, argumentativas e de produção autoral em diversas mídias, gêneros e formatos, 

considerando que esse aluno deve ser capaz de analisar contextos, refletir sobre processos, 

fazer escolhas e argumentar sobre suas decisões e propor soluções, especialmente com 

produções autorais envolvendo criação de materiais em diversos formatos e gêneros. 

A página inicial do curso de extensão (Figura 1) apresentou: 

a. texto de boas vindas; 

b. diário com o objetivo de oferecer um espaço para que cada aluno pudesse registrar as 

suas observações, descobertas e reflexões relacionadas à profissão de Designer 

Educacional, ao Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional e sua 

participação neste processo, ao longo das 3 semanas, não avaliativo mas que serviria 

de apoio para uma atividade avaliativa da terceira semana; 

c. manual do cursista com a descrição de todos os objetivos e parâmetros de avaliação do 

curso; 

d. fórum para avisos da coordenação e esclarecimentos de dúvidas . 

 
Figura 1 - Captura de tela da página inicial do curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 
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Para atingir estes objetivos, o curso foi organizado em três semanas, com os 

respectivos temas: 

● Semana 1 - A profissão e atuação do Designer Educacional; 

● Semana 2 - O curso TEDE; 

● Semana 3 - Você como aluno do TEDE e Designer Educacional. 

 

Para a Semana 1 (Figura 2), com o objetivo de a profissão de Designer Educacional 

(DE) elaborou-se um texto sobre as competências do DE, baseado em Kenski (2015) e no 

documento da International Board of Standards for Training, Performance and Instructions 

(IBSTPI, 2012) e apresentou-se as atividades do DE de acordo com o registro no Cadastro 

Brasileiro de Ocupações organizado pelo Ministério do Trabalho (http://www.mtecbo.gov.br). 

Nesta primeira semana, cada aluno tinha que realizar duas atividades: 

a. Fórum "A profissão do Designer Educacional": para apresentar as suas reflexões e 

considerações a partir dos recursos disponibilizados, respondendo a dois tópicos 

diferentes que consideravam: 1) o que o aluno já sabia e o que gostaria de saber sobre 

a profissão; 2) as competências do Designer Educacional que mais chamou a sua 

atenção 

b. Tarefa "Anúncio de emprego": onde cada aluno deveria apresentar exemplos de vagas 

de Designers Educacionais encontradas e desenvolver um anúncio fictício contendo 

nome da vaga, tipo de instituição, modo de contratação, local de trabalho, faixa 

salarial, em um exercício de reconhecimento do mercado de trabalho e potencialização 

da empatia pela profissão. 

Desta forma, o aluno teve acesso a uma trilha pedagógica constituída por texto, links, 

participação em fórum e elaboração e envio de tarefa, experimentando recursos e atividades 

amplamente aplicados em cursos EAD. 

Nessa primeira semana, esse aluno-candidato foi convidado a analisar documentos que 

descrevem a profissão e refletir tanto sobre o que é exigido pelo mercado, como compartilhar 

suas próprias vivências expectativas e contextos. Foi pedido tanto análise como 

argumentação. Foi solicitada também a produção de um gênero de anúncio, a partir de uma 

pesquisa do que se exige do profissional a partir de anúncios de empregos de Design 

Educacional. Assim se trabalho, busca, curadoria, análise de padrões, crítica e se sintetizou 

esse processo com uma atividade de produção de um anúncio, a partir das competências 

apresentadas e discutidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

520

http://www.mtecbo.gov.br/


 

Figura 2 - Captura de tela da Semana 1 do curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Para a Semana 2 (Figura 3), os alunos tiveram acesso ao Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Tecnologia em Design Educacional (TEDE) da Unifesp com todo o conteúdo da 

proposta educacional e todos os aspectos estruturantes do curso. Para apoiar na fixação das 

diretrizes e princípios estruturantes do TEDE foram elaboradas em H5P (https://h5p.org) um 

expansível apresentando as camadas temáticas que compõem a formação interdisciplinar do 

curso (Figura 4) e um pequeno game de associação sobre os contextos educacionais nos quais 

os designers educacionais podem atuar (Figura 5) e que direcionam a estruturação das 

unidades curriculares (semestres) do curso. 

Em seguida, o aluno precisava elaborar e enviar uma reflexão sobre as suas 

expectativas de atuação como designer educacional apontando os maiores desafios que 

poderiam ocorrer em seu percurso de formação. Outra atividade da semana, os alunos 

deveriam construir uma persona de um egresso do TEDE, como forma de aplicar uma 

ferramenta de design para promover a empatia e identificação como aluno e, posteriormente, 

graduado pelo curso. Para isso, foi elaborado um vídeo apresentando os conceitos e processo 

de desenvolvimento de uma persona e disponibilizado um arquivo PDF editável para que o 

aluno pudesse preencher, construindo a persona proposta. 

Nesta semana, além de uma aula narrada, os alunos tiveram o desafio de usar recursos 

mais sofisticados e menos triviais dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, explorando 

possibilidades tecnológicas que potencializam o engajamento pela interatividade. 

Nessa semana, foram apresentadas várias formas de olhar para a proposta do curso, 

tanto acessando os documentos que descrevem a sua proposta pedagógica (PPC), como 

analisando interativos construídos para explicitar melhor os percursos exigidos pelo curso. A 

partir disso foi convidado a refletir sobre quais etapas considera mais interessantes, mais 

desafiadoras, etc. Foi um movimento em que se esperava a projeção e identificação dele com 

a idealização do projeto do curso. A atividade de produção e síntese era a produção da 

persona exigia habilidades bem complexas, tanto pedagógicas como tecnológicas. Primeiro 

era o trabalho com um artefato de Design, com um template. Depois, além de entender a 

propostas e se refletir nela de uma forma autoral, era preciso ter fluência tecnológica para 
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editar, salvar e enviar em um novo formato. Essas dificuldades apareceram no curso e 

exigiram bastante apoio da mediação e elas foram importantes para mostrar os desafios reais 

de um curso que exige produções diversas e espera promover uma postura mais autoral dos 

alunos diante das dificuldades tecnológicas, sabendo buscar ajuda, encontrar outras 

alternativas e criar diálogo num sentido de superar as barreiras. 

 
Figura 3 - Captura de tela da Semana 2 do curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 
Figura 4 - Captura de tela do expansível das camadas de formação do Designer Educacional propostas no 

TEDE, Semana 2 do curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 
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Figura 5 - Captura de tela do game das unidades curriculares do TEDE, Semana 2 do curso de extensão 

"Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Para a terceira e última semana do curso de extensão (Figura 6), os alunos tiveram 

acesso a uma HQtrônica (história em quadrinhos eletrônica) futurística adaptada de um conto 

de Isaac Azimov sobre o futuro das profissões para, então, apresentar uma reflexão em vídeo 

ou áudio sobre a importância da educação e o papel inovador e transformador dos designers 

educacionais através de uma entrega de texto reflexivo e uma auto-avaliação. Outra atividade 

da semana foi a elaboração de uma carta de intenções e de compromisso de estudo baseado 

nas observações feitas durante todo o curso de extensão e registradas no diário, sobre como o 

aluno espera trabalhar como designer educacional e como espera contribuir para melhorar a 

educação no Brasil. Por fim o aluno respondeu a um formulário de avaliação para dar mais 

detalhamentos sobre o seu perfil, proximidade com o design educacional e o quanto o curso 

de extensão ajudou a esclarecer sobre a profissão e o TEDE. 

Nesta semana os alunos foram incentivados a ter uma participação mais autoral e 

reflexiva, através de atividades provocativas. Assim, puderam explorar didáticas que são 

amplamente aplicadas no TEDE que, por ter a proposta de aprendizagem baseada em projetos, 

exige uma postura crítica, criativa e produtiva. 

A atividade de produção do vídeo ou áudio a partir da leitura da HQ adaptada do conto  

Profissão de Isaac Azimov foi uma das mais complexas, pois o gênero textual era diferente, 

tinha uma mensagem bem profunda e complexa e pedia que o candidato/aluno fosse capaz de 

analisar o texto (HQ) de forma crítica considerando modelos educacionais e comparasse 

estruturas futuristas ficcionais com sistemas educacionais atuais. E ainda tinha uma desafio de 

produzir um outro tipo de mídia (vídeo ou áudio argumentativo). Depois de produzir o aluno 

era convidado a analisar a produção sobre que elementos críticos da HQ ele conseguir 

apresentar na sua argumentação.  

Então essa atividade era um primeiro desafio para ações mais complexas e de projeção 

e produção que fazemos no curso. 
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No final esperávamos que o aluno escrevesse uma carta de intenções, se 

comprometendo com a universidade pública e com profissão como uma possibilidade de 

transformação social. 

 
Figura 6 - Captura da Semana 3 do curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

O curso de extensão "Introdução ao Design Educacional" na edição 2018 teve 258 

alunos matriculados sendo que: 

● 61 alunos não realizaram nenhuma atividade; 

● 64 alunos foram reprovados com participação satisfatória inferior a 75% das 

atividades; 

● 133 alunos foram aprovados com participação satisfatória igual ou superior a 75% das 

atividades, sendo considerados aptos no processo seletivo do curso. 

 

Em termos de avaliação por atividade, chegou-se ao resultado de participação 

satisfatória apresentado no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Participação satisfatória por atividade do curso "Introdução ao Design Educacional" 

Atividade 
% Participação 

satisfatória 

Fórum: Atividade 1: A profissão do Designer Educacional  74,0% 

Tarefa: Atividade 2: Anúncio de emprego  60,5% 

Tarefa: Atividade 03 - Proposta pedagógica do TEDE  57,0% 

Tarefa: Atividade 04 - Persona: uma ferramenta de empatia  51,6% 

Tarefa: Atividade 05: Relação - HQ Profissão e o trabalho do Designer Educacional  51,2% 

Tarefa: Atividade 06 - Meu futuro como Designer Educacional  51,2% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 
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2.3.2 Processo seletivo e matrícula no TEDE 

A inclusão do curso de extensão como parte do processo seletivo do TEDE reduziu 

significativamente o número de candidatos habilitados para a matrícula (Quadro 2).  

 
Quadro 2 - Participação satisfatória por atividade do curso de extensão "Introdução ao Design 

Educacional" 

Etapa do processo 

seletivo 
Descrição 

Número de 

candidatos 

Etapa 1 Total de inscritos no processo seletivo 1575 

Etapa 2 
Seleção de candidatos com ENEM realizado em 2016 ou 2017 

ou inscrição no ENEM 2019 
788 

Etapa 3 Inscrição no curso de Introdução ao Design Educacional  258 

Etapa 4 Aprovados no curso de Introdução ao Design Educacional  133 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Como resultado do estudo também considera-se que o TEDE foi o único curso da 

Unifesp que preencheu suas 30 vagas na terceira chamada em 2019, e que este ano foi o  

primeiro em que não houve vagas remanescentes após a realização de todas as chamadas para 

matrícula. Entende-se que esse cenário deve-se à inclusão do curso de extensão “Introdução 

ao Design Educacional” no processo seletivo do TEDE, propiciando que o grupo de 

candidatos habilitados para a matrícula conhecesse a profissão do DE, o TEDE e estivesse 

ciente das especificidades da modalidade e metodologia do curso de graduação para o qual 

concorriam por uma vaga. 

Essa turma encontra-se atualmente no segundo semestre letivo do TEDE com 24 

matriculados, mas apenas 15 com participação ativa no curso. Não é possível afirmar o 

número de alunos evadidos, pois mesmo que os alunos que não estejam participando não 

sejam aprovados na UC corrente é possível que realizem matrícula para as próximas UCs e 

refaçam a UC pendente em outro momento.  

 

Entende-se que o curso de Introdução ao Design Educacional tem potencial para 

contribuir com a redução da evasão no TEDE por meio informações e vivências relacionadas 

ao profissional DE e ao próprio curso de graduação por meio das estratégias de ensino 

utilizadas (GARBE, 2017). Considera-se, entretanto, que o curso de Introdução tem 

limitações e não abrange toda a complexidade do processo e do projeto do TEDE.  

Os resultados de um estudo em andamento, que tem como objetivo avaliar o curso de 

Introdução ao Design Educacional, podem subsidiar modificações e ajustes nas próximas 

turmas do curso para que este possibilite um processo mais assertivo. 

Além das medidas com foco na redução de evasão relacionadas ao curso de Introdução 

ao Design Educacional outras ações com este objetivo estão em andamento ou previstas: 

● envolver de forma mais intensa e colaborativa os estudantes do TEDE na elaboração 

de um acordo de comprometimento com o curso pode fortalecer seu compromisso 

com o curso e com sua própria formação; 
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● tornar mais robusto o vínculo entre estudantes-curso, estudantes-professores e também 

professores-curso, e com isso produzir efeito positivo nas taxas de permanência dos 

estudantes no curso; 

● projeto de monitoria em andamento com foco no acompanhamento de alunos para 

reduzir a evasão; 

● prevista uma pesquisa com alunos evadidos das três turmas do TEDE com a finalidade 

de identificar os motivos que os levaram a interromper sua participação no curso. 

Conhecer as causas da evasão pode permitir que sejam realizadas adequações e  

contribuir para aumentar a taxa de conclusão no curso. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evasão é um fenômeno cuja identificação não é simples, sobretudo na EAD, pois 

depende de particularidades de cada curso, de cada instituição e mesmo de avaliações 

subjetivas. Pode-se verificar tal fato diante da complexidade em caracterizar casos de evasão e 

reprovação em cursos na modalidade a distância, por exemplo. 

Como um processo de Design Research podemos dizer que mapeamos o problema 

sobre a falta de conhecimento sobre a profissão e a expectativa diferenciada sobre o empenho 

exigido para a realização das atividades, a partir disso propusemos um curso, como parte do 

processo seletivo, focado em fornecer informações sobre a profissão e o mercado de trabalho, 

além de uma experiência inicial sobre as estratégias pedagógicas que geralmente utilizamos, 

especialmente em termos de atividades de maior complexidade por exigir habilidades de 

análise, argumentação e autoria.  

Tivemos um bom resultado inicial na matrícula, considerando que completamos as 

matrículas na terceira chamada. 

A evasão aparentemente diminuiu, considerando que tivemos apenas seis alunos que 

não fizeram a rematrícula para o segundo semestre de 2019. Sobre a permanência no curso e a 

dedicação a uma metodologia de ensino baseada em projetos ainda teremos que realizar uma 

análise mais aprofundada ao final do primeiro ano de curso.  

Acredita-se que é preciso uma série de ações para efetivamente diminuir a evasão e 

manter a qualidade do curso necessária para a formação de Designers que sejam capazes de 

trabalhar com projetos de forma autoral. Esse processo de seleção diferenciado é apenas uma 

das ações. Podemos afirmar que é um processo de seleção diferenciado por que não exclui, 

mas informa e convida o aluno a refletir e se comprometer com a vaga na universidade 

pública e com a sua relevância social, o que é um caminho importante para tornar a ocupação 

das vagas mais qualificada por pessoas que vão se empenhar e se responsabilizar pelo 

processo autoral. Os próximos passos para diminuir a evasão é cuidar da permanência, 

aumentando a participação desse aluno, ampliando o processo de apoio para aqueles alunos 

que têm maior dificuldade, desenvolvendo melhores estratégias mediação e escuta mais 

próxima aos alunos, pois mudar uma cultura educacional que espera modelos diretivos e 

reativos para modelos mais autorais exigem ações complexas e contínuas. 

Continuaremos com esse processo seletivo para a turma de 2020, aprimorando nossas 

ações e aprofundando algumas questões para que o processo apresente cada vez mais uma 

melhoria, de modo que tenha mais elementos de conscientização e responsabilização pela 

vaga pública e pela importância social da profissão do que de representar uma seleção que 

exclui. 
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O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE QUALIDADE DO BIÓLOGO 

PROFESSOR NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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RESUMO. Os cursos de Ciências Biológicas têm passado por profundas mudanças nos últimos anos, 

com novas formas de avaliação pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Biologia. A 

partir do ano de 2008, o MEC e o CFBio sugeriram uma carga horária mínima para a formação do 

Biólogo. Os cursos de EaD constituem hoje uma modalidade de ensino bem estabelecida e que, apesar 

disso, ainda sofre um processo de amadurecimento, inclusive perante a sociedade e às políticas públicas 

vigentes. Este trabalho procurou discutir e entender como um curso de Ciências Biológicas nas 

universidades brasileiras poderia consolidar a interação entre demandas e pareceres vigentes, bem como 

as situações e dinâmicas advindas dessa interação. 

Palavras-chave: Formação acadêmica. Formação profissional. Biologia. Docência. EaD. 

 

ABSTRACT. Curriculum and Quality Training of Teacher Biologist in Distance Education. The 

Life Sciences courses have undergone profound changes in recent years, with new forms of 

assessment by the Ministry of Education and the Federal Council of Biology. From the year 

2008, the MEC and CFBio suggested a minimum duration for the formation of Biologist. The 

distance education courses today is a well established mode of education and that nevertheless 

still undergoes a process of maturation, including before the society and the existing public 

policies. This study sought to discuss and understand how a course of Biological Sciences in 

Brazilian universities could consolidate the interaction between the existing demands and 

opinions, as well as situations and dynamics arising from this interaction. 

Keywords: Academic formation. Professional formation. Biology. Decency. DE. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cursos de Ciências Biológicas têm passado por profundas mudanças nos últimos 

anos, dadas as novas formas de avaliação pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho 

Federal de Biologia (CFBio), órgãos competentes no aspecto legal quanto a profissão e 

formação do Biólogo e professor de ciências, biologia e disciplinas correlatas à sua formação. 

Nesse processo de mudança, foram inseridas inúmeras informações quanto aos 

requisitos mínimos para a formação do professor licenciado em Ciências Biológicas como 

também para a formação do profissional biólogo, o que tem levado muitas universidades a 

discutirem e repensarem sua forma de ação. 

Um currículo universitário deve levar em consideração não somente a formação 

profissional, mas também a humana e pessoal a fim de promover a emancipação de um 

indivíduo pronto a buscar resoluções de problemas e propor melhorias dentro da sua área de 

atuação, sendo claramente perceptível que a investigação deve ser feita pedagógica e 

criticamente, em uma compreensão da totalidade e não apenas de forma focal, estreita e parcial 

da realidade (FREIRE, 1987). 

Sendo assim, o currículo pode ser considerado como um local ideal em que se pode 

analisar a comunicação entre as ideias e os valores, por um lado, e a prática por outro, no qual 

deverá ocorrer a vivência do contexto prático, condicionado por fatores de diversos tipos que 

se convertem em agentes ativos do diálogo entre o projeto e a realidade (GIMENO-

SACRISTÁN, 1989).  Sendo expressão da relação teoria-prática em nível social e cultural, o 

currículo molda esta relação na prática educativa concreta e também é afetado por ela. 

O currículo dos cursos de Ciências Biológicas, tanto bacharelado quanto licenciatura, 

deve ser construído no sentido de se conhecer a teoria e aplicá-la na prática, sendo que essa 

prática seja justamente o feedback alimentador da teoria, ou seja, um processo contínuo e 

circular em direção a uma construção nunca a finalizar, ou seja, são impossíveis de serem 

dissociadas no sentido da relação ação/reflexão – reflexão/ação (LANZA, 2009). 

Apesar de inúmeras críticas na atualidade, advindas do século XX, o pensamento sobre 

o currículo e seus conteúdos é extremamente pertinente, visto que não há ensino sem conteúdo, 

e a culpa ao se pensar sobre esse aspecto nos deixa à mercê da crítica (GIMENO-SACRISTÁN, 

2000), sendo importante pensar sobre os conteúdos e seus problemas para não se perder a 

importância e robustez na forma de ensinar. 

Alguns conhecimentos devem ser adicionados à formação básica de biólogo, como as 

bases do conhecimento científico, além de outras áreas correlatas e complementares como as 

ciências físicas, as geociências, a matemática, a química, dentre outras. É preciso, por exemplo, 

se conhecer os fenômenos químicos que regem o meio ambiente e os seres vivos, bem como o 

cotidiano do aluno e de suas atividades profissionais (SCAFI, 2010), e, nesse sentido, vê-se e 

percebe-se a necessidade de ramos complementares da ciência no tocante à formação do 

biólogo e professor de biologia. 

Nesse sentido, a partir do ano de 2008, tanto o MEC quanto o CFBio e conselhos 

regionais correlatos emitiram novos pareceres que sugeriram uma carga horária mínima para a 

formação do biólogo (CFBIO, 2010; BRASIL, 2008). 

É interessante colocar que o Conselho Nacional de Educação (CNE) do MEC estabelece 

também diretrizes para a formação de professor, sendo que, pensando-se a partir desse ponto, é 

importante considerar tanto as diretrizes curriculares estabelecidas pelo CFBio quanto as do 
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MEC para que se possa pensar em um currículo próximo das propostas supracitadas. Em 2015, 

o CNE/MEC emitiu novo documento, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

referentes à formação de professores nos cursos de licenciaturas, formação inicial do magistério 

da educação básica em nível superior (BRASIL, 2015). 

Trabalhos envolvendo a temática sobre currículo de Ciências Biológicas geralmente se 

restringem a discussões sobre a efetividade de conhecimentos para um licenciado, como em 

Castro, Brandão e Nascimento (2011) ou as novas exigências do MEC citadas no parágrafo 

anterior, como em Polinarski e Obara (2018). 

Este trabalho procurou (1) discutir a formação do profissional da Biologia e o currículo 

dos cursos de Ciências Biológicas diante das exigências legais e recomendações atuais, (2) 

verificar como poderia ser possível a aglutinação de tais pressupostos para a formação do 

biólogo também docente (e vice-versa), sem prejuízo para nenhuma das possibilidades para o 

egresso, além de (3) buscar entender as especificidades de um curso de licenciatura na 

modalidade a distância (EaD). 

2. CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

A carga horária mínima para a formação de biólogo, colocada atualmente pelo CFBio, 

é de 3.200 horas (BRASIL, 2008; CFBIO, 2010) de conteúdos puramente da área biológica. 

Para a formação de professor, o CNE consolida a ideia de que nenhum curso de licenciatura 

(cursos superiores de graduação plena de formação de docentes para a atuação na educação 

básica) poderá ter uma carga horária de integralização inferior a 3.200 horas, sendo de no 

mínimo 2.200 horas dedicadas às atividades de ensino/aprendizagem (disciplinas de formação 

geral, de aprofundamento específico, complementares e pedagógicas), a depender da 

instituição, e as outras 1.000 horas devem ser compostas de 200 horas de atividades 

complementares(didáticas, científicas e culturais), 400 horas da prática como componente 

curricular (PCC) e 400 horas de estágio curricular supervisionado obrigatório (BIANCHI et al., 

2002; BRASIL, 1977, 1982, 2001, 2002, 2010, 2015; UFPI, 2005; CFBIO, 2010). 

De acordo com os pareceres supracitados (Parecer CFAP/CFBio nº 01/2010; Parecer 

CNE/CP 1.301/2001 e Parecer CNE/CP 28/2001), os projetos dos cursos de Ciências 

Biológicas, licenciatura e bacharelado (embora o documento cite apenas o bacharelado, visto 

que este requer apenas as disciplinas biológicas), devem obedecer esses pareceres, relatórios e 

documentos subsequentes no sentido de promover uma formação adequada do profissional 

levando em consideração alguns requisitos básicos (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Exigências mínimas para a formação de um profissional das Ciências Biológicas (CFBio e CNE). 

Núcleo Áreas 

Carga Horária 

Mínima 

(horas) 

Formação básica 

Biologia celular, molecular e evolução 765 

1.995 

Diversidade biológica 690 

Ecologia 240 

Fundamentos das ciências exatas e da terra 240 

Fundamentos filosóficos e sociais 60 

Formação específica 

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso 60 

1.205 

Componentes curriculares obrigatórios 510 

Componentes curriculares eletivos/facultativos 225 

Atividades complementares 50 

Estágio profissionalizante 360 
Fonte: CFBIO (2010) e Brasil (2001a,b). 
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Pensando-se nessas recomendações, um curso de licenciatura que cumprisse todos os 

requisitos, deveria ter um total de cerca de 5.000 horas de atividades acadêmicas para a 

formação tanto do profissional biólogo como do docente de ciências e biologia. 

Assim, considerando as 3.200 horas preconizadas para a formação docente, ficando 

somente 2.200 horas para as disciplinas (inclusive as pedagógicas), no caso de um curso de 

Ciências Biológicas, esse total é aquém do necessário para o registro como biólogo no Conselho 

de Biologia, que preconiza que o profissional necessita de 3.200 horas de carga horária 

específica (não pedagógica) para obtenção do registro. 

Partindo-se desse pressuposto, é necessária adicionalmente uma carga horária de bem 

mais que 1.000 horas de disciplinas na área das Ciências Biológicas, ou seja, um curso de 

licenciatura não tem condições operacionais de oferecer essa carga horária se a universidade 

promotora não estiver aberta à propostas diversificadas no tocante a uma maleabilidade 

curricular, em que o estudante possa, além de cursar o núcleo mínimo necessário, adicionar 

outras cadeiras acadêmicas ao seu currículo, o que pode ser feito de algumas formas. Sendo 

assim, há uma parte dedicada neste trabalho para tentar sugerir essas propostas, discutidas no 

item cinco (currículos propostos e suas implicações). 

Ainda, de acordo com Brasil (2015), outros conteúdos devem fazer parte dos currículos 

de licenciatura, independente da área de formação, direcionados à formação geral, 

interdisciplinar e com objetivo de promover um melhor convívio em sociedade e diminuir as 

desigualdades e injustiças sociais, como pode-se observar: 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial 

e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. (BRASIL, 2015, p. 11). 

Dessa forma, os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas tentam oferecer 

currículos que possam dar o máximo de oportunidade do egresso obter, no futuro, com uma 

complementação de estudos, seu registro junto ao Conselho Federal de Biologia e respectivos 

Conselhos Regionais. 

3. FORMAÇÃO E REGISTRO DE BIÓLOGOS E DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS, 

BIOLOGIA E DISCIPLINAS CORRELATAS 

A Lei 6.684/1979 e o Decreto 86.062/1981 colocam que os profissionais diplomados 

(bacharéis ou licenciados) em Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades (equivalem 

a este curso também História Natural e Ciências com habilitação em Biologia), somente 

poderão usufruir do direito de estar em pleno exercício da profissão se registrados no Conselho 

de Biologia. Sendo assim, é importante considerar que tanto os profissionais licenciados quanto 

os bacharéis, em quaisquer dessas habilitações supracitadas, estão aptos a se inscreverem no 

seu conselho de classe e adquirir os direitos atribuídos ao profissional biólogo (BRASIL, 1979, 

1981). 

Essa prática, no entanto, como comentado anteriormente, torna-se inviável nas 

universidades brasileiras apenas com a conclusão do curso de licenciatura, sendo que no 

bacharelado é possível a obtenção direta da carga horária mínima exigida (3.200 horas). 

Contudo, existem recomendações e meios para se sanar as lacunas deixadas quando não 

cumpridos os preceitos dos pareceres do CNE e do CFBio supracitados de imediato na 
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graduação, como: (a) Conclusão de disciplinas em cursos de graduação ou pós-graduação em 

Ciências Biológicas ou afins, legalmente reconhecidos, (b) cursos de Extensão (certificado) 

realizados em Instituições reconhecidas legalmente (até 120 horas), (c) cursos de pós-graduação 

lato sensu (Especialização) legalmente reconhecidos (certificado de conclusão e histórico de 

disciplinas), (d) pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), reconhecido pelo 

MEC/CAPES (Diploma e histórico escolar com as cargas horárias das disciplinas), (e) estágio 

curricular não-obrigatório (certidão comprobatória); neste último caso, a carga horária máxima 

a ser computada é de 360 horas, em acordo com a Lei 11.788/2008, em área específica, 

constando: Instituição, período, horas, atividades desenvolvidas e nome do 

supervisor/orientador responsável qualificado. 

4. A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) E A FORMAÇÃO DE 

BIÓLOGOS E DOCENTES DE BIOLOGIA 

Os cursos de educação a distância (EaD) no país constituem hoje em um tipo de 

modalidade de ensino bem estabelecida e que, apesar disso, ainda sofrem um processo de 

amadurecimento, inclusive perante a sociedade e as políticas públicas vigentes. 

Não longe desse pensamento, é importante frisar que ainda existe muito preconceito 

com os cursos a distância. Muitos conselhos de classe recusam-se a fornecer o registro a 

egressos oriundos desses cursos ou elaboraram alguma norma que “impede” a criação e oferta 

de um curso EaD. Existem duas grandes questões a se colocar sobre esse ponto: primeiro que 

nenhuma norma pode ser maior que a Lei 9394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), que é taxativa quando diz, no seu artigo 80, 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.”, aqui percebe-se que é legal a oferta de 

qualquer curso em qualquer nível na forma a distância; segundo que os cursos a distância das 

universidades públicas passam pelos mesmos problemas que os cursos presenciais, mas que 

também mantém um corpo de profissionais que zelam de perto da educação dos alunos 

(professores, coordenadores, tutores presenciais, tutores a distância, tutores de laboratório, 

coordenadores de polo, orientadores acadêmicos presenciais, dentre outros), colocando a 

questão “a distância” como algo a ser trabalhado bem de perto e de forma constante. 

Porém é plausível acreditar que muitas universidades não tratam as duas modalidades 

(presencial e a distância) com a mesma prioridade, visto que algumas IES têm seus cursos EaD 

com nota inferior a 1,5, sendo essa nota mais alta nos cursos presenciais (BIELSCHOWSKY, 

2018). 

Os cursos a distância do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) têm sido muito bem avaliados, tendo os resultados dos 

seus conceitos iguais aos dos cursos presenciais (como é o caso de Ciências Biológicas) ou 

ainda com nota mais alta, em alguns casos como Matemática e Ciências da Natureza, sendo que 

este último recebeu conceito máximo (5) na avaliação do MEC realizada em março do corrente 

ano. 

As rápidas mudanças tecnológicas envolvendo a sociedade, tanto nas formas de 

trabalhar, como na vida doméstica dos cidadãos, exigem o uso de ferramentas educacionais 

inovadoras que permitam a todos os brasileiros alcançarem seu pleno potencial, bem como 

acabar com o sentimento de isolamento do aluno separado por distância na esfera da educação 

formal em todos os níveis. 

A modalidade EaD, no presente, busca integrar atividades tradicionalmente usadas na 

educação presencial em conjunto com as novas tecnologias de informação e comunicação, de 

maneira que sirva como ferramenta qualitativa e inovadora no processo de ensino e 
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aprendizagem e que tenha a capacidade de instrumentalizar alunos e professores para o 

desenvolvimento da aprendizagem (UFPI, 2013). 

Na modalidade do ensino presencial, o professor e o aluno estão fisicamente próximos 

e a maioria dos problemas é resolvida com a facilidade própria do contato humano. Diferente 

da modalidade EaD, que exige que todos participem do processo. 

No item a seguir, é discutido como um curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 

oferecido na modalidade EaD pela Universidade Federal do Piauí, poderia consolidar os 

pareceres aqui apresentados e como seriam resolvidas as situações e lacunas advindas dessa 

interação, procurando discutir como tem acontecido essa dinâmica nas universidades 

brasileiras. 

5. CURRÍCULOS PROPOSTOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

Serão feitas aqui algumas proposições de currículos para cursos de Ciências Biológicas, 

para as modalidades bacharelado e licenciatura, sendo totalizadas quatro propostas de currículo, 

sendo as três primeiras apenas idealizadas aqui: (1) para um curso de bacharelado a distância, 

(2) para a licenciatura com carga horária suficiente para ingresso no Conselho, (3) curso com 

dupla habilitação, com licenciatura opcional e (4) currículo real do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas modalidade EaD do CEAD/UFPI atual. 

Sendo assim, estão disponibilizados abaixo exemplos de currículos, que procuram 

seguir ao máximo as recomendações colocadas neste trabalho (CFBio e CNE), porém não 

suprem todas as lacunas deixadas nessa discussão, mas subsidiam o pensamento sobre um 

currículo mais justo com o egresso e a formação de qualidade na área. 

A ideia é incitar a discussão a partir de exemplos práticos e fictícios criados em 

conformidade com as resoluções do CNE e CFBio, explanadas neste trabalho. 

A figura 1 mostra um currículo de bacharelado em Ciências Biológicas fictício, que 

procura integrar as ideias dos conselhos citados nesse trabalho (CFBio e CNE), para que o 

egresso tenha acesso ao seu conselho de classe e assim poder exercer a profissão de Biólogo 

imediatamente após o término do seu curso de graduação. 
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Figura 1 – Currículo idealizado de um curso de bacharelado em Ciências Biológicas a distância. Cores dos 

grupos de disciplinas: azul (complementares à formação), verde e salmão (específicas da formação, 

obrigatórias e optativas) e amarelas (estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso). 

 
Fonte: próprios autores. 

 

Na figura 2, é apresentado uma proposta para um curso de complementação de estudos 

para se adquirir a licenciatura após o bacharelado. 
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Figura 2 – Fluxograma idealizado para complementação de estudos em Licenciatura a partir do término do 

curso de Bacharelado. Cores dos grupos de disciplinas: azul (pedagógicas), verde (biológica auxiliar) e 

amarelas (estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso). 

 
Fonte: próprios autores. 

 

 A Figura 3 representa uma proposta idealizada e possível para um currículo de 

licenciatura em Ciências Biológicas que atendesse tanto às atuais exigências do CFBio quanto 

do CNE. 
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Figura 3 – Currículo idealizado de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância com carga 

horária suficiente para ingresso no CFBio/CRBio. Cores dos grupos de disciplinas: azul (pedagógicas), 

salmão (complementares à formação), verdes e marrons (específicas da formação, obrigatórias e optativas) 

e amarelas (estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso). 

 
Fonte: próprios autores. 

 

É importante se ter ciência de que, nos cursos a distância, os estudantes são obrigados 

por lei a frequentar presencialmente as avaliações presenciais, que devem valer no mínimo 50% 

da soma total de todas as notas de cada disciplina, e também as práticas, os estágios obrigatórios 

e os trabalhos de conclusão de curso. Porém, no curso real explicitado na figura 4 (mais adiante), 

os alunos contam com atividades presenciais no polo de apoio para o desenvolvimento de aulas 

práticas de laboratório, discussão em grupo e realização de tarefas diversas, além de ter pelo 

menos um encontro presencial por disciplina, com duração de no mínimo oito horas, em que o 

próprio professor (coordenador) responsável pela disciplina que ministra viaja aos polos UAB 
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para ministrar o dia de aula; todos os professores possuem no mínimo título de mestre na área 

de especialidade da disciplina e com experiência docente comprovada (UFPI, 2018). 

 
Figura 4 – Currículo real do curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância (CEAD/UFPI), 

conforme seu PPC atual (UFPI, 2018). 

 
Fonte: UFPI (2018). 

 

Ainda é importante frisar que, na educação a distância, há a liberdade por parte dos 

estudantes de organizarem o seu tempo de estudo, conciliando, de forma harmoniosa com seu 

trabalho, questões familiares e/ou dificuldades de locomoção. Dessa forma, a EaD pode 

suportar uma carga horária do curso maior que os cursos presenciais, visto que o aluno está 

“presente” todas as horas do dia em que ele puder e quiser se dedicar ao curso. 

O curso de Ciências Biológicas do CEAD/UFPI faz seu trabalho procurando diminuir 

qualquer tipo de problema advindo da situação “distância” e dando suporte ao estudante através 

dos vários profissionais que estão disponíveis integralmente ao curso, os quais são, além dos 

Coordenadores (de Curso, de Tutoria e de Polo) apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Agentes do Curso de Ciências Biológicas CEAD/UFPI e suas funções. 

Agente Função 

Professor (coordenador de 

disciplina) 

Elabora todo o material didático, organiza aulas 

práticas e teóricas, além de ministra-las em todos 

os polos em que o curso é oferecido. 

Tutor presencial de turma 

Responsável pela organização das atividades do 

curso nos polos de apoio presenciais, bem como 

realização de grupos de estudos, aplicação de 

provas e orientações didático-pedagógicas ao 

aluno. 

Tutor de laboratório e de campo 

Responsável capacitado para a execução das 

atividades práticas no laboratório e de campo em 

todas as disciplinas e no desenvolvimento de 

trabalhos de conclusão de curso, iniciação 

científica e extensão. 

Tutor especial de estágio, TCC e 

repercurso 

Organiza, orienta e faz o elo entre o orientador e 

co-orientador, além da coordenação do curso, no 

desenvolvimento das atividades supracitadas, bem 

como na execução de disciplinas de resgate e 

recuperação (repercurso). 

Tutor a distância 

Faz toda organização da sala de aula virtual, bem 

como acompanha e orienta em todas as atividades 

online (fóruns, envio de trabalhos escritos etc.), 

além de eventualmente ministrar revisões 

presenciais com os estudantes no polo. 

Orientador acadêmico (presencial) 

Profissional responsável em orientar os estudantes 

em projetos de pesquisa e na iniciação científica, 

bem como em atividades de extensão e também 

didáticas. 
Fonte: UFPI (2011, 2018). 

 

  Um trabalho em equipe é um grande diferencial para qualquer curso de 

graduação. E em um curso EaD isso é essencial para seu pleno funcionamento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que o presente estudo tenha atingido seus objetivos, uma vez que foi 

possível diagnosticar o presente quadro de exigências para a formação do profissional da 

Biologia e se propôs algumas possibilidades para currículos mais flexíveis, que atendessem às 

demandas de forma harmônica e não frustrassem os graduandos, que muitas vezes entram na 

universidade imaginando que há um leque maior de opções logo que se tornarem egressos do 

curso. 

É indiscutível a dificuldade de as universidades e faculdades brasileiras proporem um 

currículo que reflita as resoluções e pareceres aqui discutidos, mas as tentativas vêm sendo 

feitas de várias formas. 

Os exemplos de currículos dos fluxogramas aqui demonstrados apenas servem como 

ponto para alavancar a discussão do assunto proposto, visto que não se encontram finalizados 

e muito menos suprem as lacunas levantadas nesse trabalho. 
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Então, pode-se citar a pergunta inicial deste trabalho “É possível existir um currículo 

que atenda simultaneamente a formação de Biólogo e de Professor de Biologia?”. A resposta 

não é tão simples, mas pode ser simplificada observando-se alguns pontos: os conselhos 

deliberam resoluções para melhoria da formação profissional e humana, a educação deve ser 

discutida constantemente, o Brasil é um país de proporções continentais e possui um aparato 

cultural e natural diversificado. Dessa forma, um currículo único para o Brasil não deve ser 

pensado, mas currículos que atendam a todos esses muitos requisitos. 

Recomenda-se que a temática em questão seja discutida nas universidades e nos grupos 

relacionados, sendo necessária a análise dos projetos curriculares de cursos de licenciatura em 

Ciências Biológicas oferecidos por universidades brasileiras, afim de que se possa conhecer 

como estão sendo organizados em consonância com as recomendações dos conselhos aqui 

considerados (CNE e CFBio), referentes à formação do profissional Biólogo educador, bem 

como observadas as especificidades desse país imenso. 

Por fim, é importante lembrar que ainda há que melhor integrar os currículos das 

modalidades presencial e a distância. As ferramentas da EaD deveriam estar presentes em todos 

os cursos de licenciatura e suas disciplinas e não somente da EaD. É necessário formar docentes 

capacitados para as tecnologias da EaD, uma vez que, como citado, ela se encontra em processo 

de crescente expansão. 
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RESUMO. O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da UFRN tem como objetivo 

formar mestres com aptidão para o ensino e preceptoria. Para  trabalhos de conclusão do MPES exige-

se um produto. Neste caso, o Curso de formação pedagógica para preceptores da atenção primária a 

saúde na modalidade EaD foi apresentado  como produto da dissertação intitulada: Implementação de 

projetos de intervenção: uma visão de atores envolvidos na preceptoria do Internato de Saúde Coletiva 

do curso de medicina da  UFRN em São Gonçalo do Amarente/RN Ao propiciar formação didático-

pedagógica para o ensino na saúde  aos preceptores da Atenção Primária a Saúde, as universidade e 

gestão da saúde local reafirmam seu compromisso com os preceptores e  contribuem para a integração 

ensino-serviço-comunidade. 

Palavras-chave: Preceptoria. Educação a distância. Atenção Primária a Saúde 

 

ABSTRACT.  Formation Pedagogic Course for Perceptors of Primary Attention to Health 

in Ead Modality: The Product!  The Professional Master’s Degree in Health Teaching of the 

Rio Grande do Norte Federal University has the objective to form masters with skills to the 

preceptory teaching. For the conclusion paper of the Professional Master’s Degree in Health 

Teaching demands a product. In this case, the formation pedagogic course gives primary 

attention to health in EaD modality that was showed as a product for the dissertation entitle: The 

intervention Implementation project: The Vision of the actors involved in the preceptory of 

Boarding School in Collective Health of the UFRN Medicine course in São Gonçalo do 

Amarante/RN. In provide the didactic-pedagogic formation for the teaching in health for the 

preceptors of APS, the universities in management of local health reaffirm they commitment 

with the preceptors and contribution for the integration teaching-service-community. 

Preceptory. Correspondence education. Primary attention to health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte(MPES/UFRN) foi aprovado e homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFRN segundo a Resolução nº 075/2010, de 04 de maio de 2010 e homologado pelo CNE conforme 

portaria do MEC 601, de 9/7/2013, tendo sua primeira turma iniciada em 2013. Sua concepção 

pedagógica é crítico-reflexiva, pautado em metodologias ativas de ensino-aprendizagem e adota um 

currículo com construção social, que contempla, além dos conteúdos, o processo ensino-aprendizagem 

e a avaliação, a partir de intencionalidade explícita do perfil de competência do egresso das profissões 

da saúde. Tendo em vista que o currículo é um processo dinâmico, em permanente construção, este 

requer, para a sua implantação e adequado desenvolvimento, a participação ativa de todos os 

interessados no acompanhamento e constante aperfeiçoamento da proposta. No caso do MPES/UFRN, 

o currículo tem como desafio avançar na desconstrução de concepções sobre saúde-doença-cuidado 

arraigadas no modelo biomédico e numa perspectiva restrita de identidade profissional.  

O desenho  curricular está baseado nos referenciais da educação por competências, entendendo 

por competência a capacidade de  articular, mobilizar e colocar em prática valores, conhecimentos e 

habilidades necessários ao adequado desempenho de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

Dentre as estratégias didático-pedagógicas, o currículo prioriza o desenvolvimento de métodos ativos 

de ensino-aprendizagem, como o ensino em pequenos grupos, problematização e  emprego de métodos 

inovadores de avaliação por competências.  

Dessa forma, o MPES/UFRN tem como objetivo formar um mestre com aptidão para o ensino 

e preceptoria (os sistemas saúde-escola e a lógica da educação permanente colocam o desafio de 

acompanhamento de estágios curriculares, de internatos, de residências, de especializações), que possa 

produzir conhecimento e permaneça atuando nos serviços. É prioritário fortalecer a formação 

científica destes profissionais de saúde, incentivando o uso do método científico e de evidências na 

tomada de decisões na gestão do processo de trabalho e do cuidado. 

A natureza dos trabalhos de conclusão do MPES trata‐se da experiência de implementação de 

estratégias ou produtos, visando à melhoria do ensino e/ou preceptoria.  Esse produto instrucional deve 

ser utilizado em condições reais de sala de aula ou de espaços não‐formais ou informais de ensino. Os 

trabalhos  de  conclusão do MPES devem  ser   apresentados em  forma  de  dissertação, com 

apresentação de  produto  educacional  que  possa  ser  disseminado,  analisado  e utilizado por outros 

professores ou preceptores.  

Desse modo,  para contemplar essa exigência do MPES  o “Curso de formação pedagógica 

para preceptores da atenção primária a saúde na modalidade EaD’’ (CFPPAPS) foi apresentado  

como produto para a dissertação intitulada: Implementação de projetos de intervenção: uma visão de 

atores envolvidos na preceptoria do internato de saúde coletiva do curso de medicina da UFRN no 

município de São Gonçalo do Amarante/RN . Neste trabalho a pesquisadora constatou que os 

profissionais de saúde (enfermeiros, dentistas e médicos) do município de São Gonçalo do 

Amarante/RN que acompanham os estudantes do curso de medicina do Internato de Saúde Coletiva 

(ISC)  da UFRN não se sentiam preparados para assumirem tal função e em algumas delas  não 

entendem a importância do seu papel de articulador e protagonizador da atividade e a necessidade de 

continuidade dos Projetos de Intervenção desenvolvidos nos cenários de práticas idealizados pelos 

estudantes. 

 

 Assim, a proposta do CFPPAPS foi apresentada ao MPES para subsidiar preceptores que 

acompanham estudantes na preceptoria do ISC/UFRN no município de São Gonçalo do Amarante/RN, 

mais precisamente profissionais da Atenção Primária a Saúde (APS), que atuam na Estratégia Saúde 

da Família. Este projeto se apresentou como   necessidade fundamental de formação didático-

pedagógica para o ensino na saúde que inicialmente atenderá a este grupo em forma de Projeto Piloto, 

se estendendo posteriormente para outras instituições envolvidas nessa perspectiva da integração 

ensino-serviço-comunidade. 

BOTTI E REGO (2008), definem o papel do preceptor de forma clara e patente, além de 

informar algumas de suas atuações por meio de instruções formais e com determinados objetivos e 

metas. Repassam os conceitos e valores oriundos do trabalho. O local de atuação é o próprio ambiente 

de trabalho, com situações e vivencias reais. As avaliações formais também fazem parte da preceptoria 
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e o preceptor precisa ter conhecimento e habilidade em desempenhar procedimentos oriundos do 

trabalho diário, e ter também competência pedagógica. 

Para Mills, o preceptor é aquele profissional que não é da academia e que tem importante 

papel na inserção e socialização de estudantes no ambiente de trabalho. Ryan-Nicholls18, porém, usa o 

termo para designar o professor que ensina a um pequeno grupo de alunos ou residentes, com ênfase 

na prática clínica e no desenvolvimento de habilidades para tal prática. 

O preceptor tem a função de estreitar a distância entre teoria e prática. Os doutorandos chegam 

ao ambiente de trabalho com certa bagagem teórica de conhecimentos e habilidades, mas deles são 

exigidas algumas competências consideradas mínimas, nem sempre já adquiridas no processo de 

formação17,19,20,21. O preceptor tem, então, o papel de suporte, na condução desse educando a adentrar 

os territórios e ajuda-los a adquirir confiança, até que este tenha  segurança em suas atividades diárias 

nos cenários de práticas.  

A principal função do preceptor é ensinar por meio de instruções formais e com determinados 

objetivos e metas. Portanto, entre as suas características marcantes devem estar o conhecimento e a 

habilidade em desempenhar procedimentos clínicos. Nesse sentido, o preceptor se preocupa 

principalmente com a competência ou com os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento 

profissional, favorecendo a aquisição de habilidades e competências  em situações reais, no próprio 

cenário de prática. É importante lembrar, ainda, que as avaliações formais fazem parte também da 

preceptoria21 23.  

Com isso fica evidente que o preceptor deve ter a capacidade de integrar os conceitos e valores 

da escola e do trabalho, ajudando o profissional em formação a desenvolver estratégias factíveis para 

resolver os problemas cotidianos da atenção à saúde21. Pela natureza e extensão das relações 

desenvolvidas entre os preceptores e os novos profissionais, o preceptor pode ter, além da função de 

ensinar, as de aconselhar, inspirar e influenciar no desenvolvimento dos menos experientes. Muitas 

vezes, os preceptores servem de modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal dos recém-

graduados e, ainda, auxiliam na formação ética dos novos profissionais durante determinado período 

de tempo19, 24.  

Entretanto, na maioria das vezes os profissionais de saúde são surpreendidos a assumir a 

função de preceptor sem o menor conhecimento das peculiaridades que essa atividade merece. E o 

jeito é, primeiramente atender uma demanda que muitas vezes a gestão impõe ao profissional e ao se 

deparar com o aluno em sua frente exercem o papel de preceptor usando  a intuição ensinando do jeito 

que aprenderam. Alguns relatam a falta de tempo para acompanharem os estudantes, pela necessidade 

do cumprimento das atividades cotidianas 

Na verdade, o que precisa ser considerado é a necessidade de formação pedagógica do 

preceptor, estes precisam assumir uma ruptura de padrões tradicionais de ensino, passando a atuar 

como protagonistas de mudanças, nos moldes das atuais necessidades da sociedade brasileira25. Para  

que ele possa incluir a preceptoria e as atividades de ensino-aprendizagem em sua rotina assistencial, 

de forma tranquila e eficiente. Isso surge a partir do entendimento que somente o conhecimento 

profissional é insuficiente para atingir os objetivos assistenciais, sendo importante a troca de saberes, o 

trabalho em equipe multiprofissional e o conhecimento didático-pedagógico a ser aplicado nos 

cenários de práticas. 

Entendendo a necessidade de otimizar o tempo do profissional da APS envolvidos nas mais 

diversas atividades na APS o CFPPAPS tem a proposta na modalidade em educação a distância (EaD), 

com  módulos autoinstrucionais  através do Ambiente Virtual de  Aprendizagem (AVASUS).  

O AVASUS  é a plataforma do Ministério da Saúde (MS) desenvolvida em parceria com a 

UFRN, com o objetivo de promover a educação para a saúde na modalidade em EaD através de 

Secretaria da Educação à Distância(SEDIS). 
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O cotidiano da atuação dos profissionais da saúde é dinâmico, o que exige gerenciamento de 

seu tempo para buscar e manter a qualificação profissional e acadêmica à luz da EPS. Todavia, não 

existe mais a necessidade de frequentar presencialmente a sala de aula regular, o que poderia ser um 

fator desfavorável quando se tem uma rotina intensa de trabalho. Assim, novos métodos de ensino-

aprendizagem surgem para discutir esse paradigma em relação ao modelo educacional formal e 

tradicional, como a prática da modalidade EaD (CEZAR, 2019). 

A modalidade de EAD permite atingir um grande número de pessoas distribuídas em diversas 

localidades. A partir daí, proporciona ao profissional a aquisição do conhecimento, permitindo que 

demonstre capacidade crítico-reflexiva, habilidades e competências para o desenvolvimento de suas 

funções. Possibilita, também, que sejam utilizados novos conteúdos, práticas pedagógicas e recursos 

didáticos que estimulem e facilitem a produção de conhecimento a partir da autoaprendizagem. Aliado 

a isso, nota-se o aumento da disponibilidade de recursos educacionais de livre acesso, efetivando a 

democratização dos processos de EPS para os profissionais e contribuindo para estabelecer espaços de 

discussão e socialização sobre os conceitos abordados nesses processos (SILVA et al, 2015). 

Considerando as possibilidades da EAD e das tecnologias de comunicação e informação, 

pode-se trabalhar o desenvolvimento profissional e humano, por meio do uso de mídias variadas, bem 

como tecer discussões significativas sobre temas necessários no cotidiano da APS. Logo, um dos 

elementos essenciais nessa modalidade é a comunicação, que é potencializada, dados os avanços 

tecnológicos que têm facilitado o acesso ao diálogo, conteúdo e informações em tempo real, em seu 

próprio local de atuação. Essa interatividade fomenta e fortalece o processo de ensino-aprendizagem 

virtual, na medida em que oportuniza a discussão dos conteúdos por meio dos recursos educacionais 

em multimídia que podem ser compartilhados, como dispositivos audiovisuais, videoaulas e conteúdos 

interativos (RANGEL, 2012). 

Nesse sentido  entende-se que oferecer o CFPPAPS  através de uma parceria entre a UFRN e o 

município faz-se necessário e justifica-se pelo fato dos profissionais que  exercem a  preceptoria na 

maioria das vezes  terem insuficiente formação em metodologias do ensino. E o fator de ser na 

modalidade EaD, possibilita a participação dos preceptores considerando a questão de tempo já 

mencionada. 

Assim este artigo tem como objetivo apresentar a proposta de Projeto Piloto apresentado ao 

MPES do Curso de formação pedagógica para preceptores da atenção primária a saúde na modalidade 

EaD. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Este curso vem com abordagem pedagógica inovadora usando metodologias ativas e tem 

como objetivo principal realizar a capacitação pedagógica dos preceptores e  traz no seu  eixos 

estruturante, o  conceito de preceptoria discutindo o papel do preceptor na área da saúde e as bases 

históricas da construção das novas abordagens pedagógicas  bem como as diretrizes e legislação que 

recomendam objetivos de aprendizagem nos cursos da saúde.  

Está dividido em 4 módulos. São estes: Módulo 1: Introdução à Preceptoria em Saúde (15 

horas/aula) - Objetivo:  Disponibilizar informações aos profissionais de saúde para que  compreendam 

a importância do seu papel como preceptor para que desenvolvam uma postura crítico-reflexiva; 

Módulo 2: Atividades do Preceptor (15 horas/aula) - Objetivo:  Ressaltar a importância do trabalho 

interprofissional e a inserção do profissional da saúde em formação nos cenários de práticas; Módulo 

3: O Processo da Preceptoria na APS (15 horas/aula) - Objetivo: Apresentar diretrizes para o papel do 

preceptor da atenção primária à saúde (APS); Módulo 4: Construção de Projeto de Intervenção (PI) 

(15 horas/aula) - Objetivo:  Discutir a construção de PI os aspectos conceituais, metodológicas e 

estruturais  bem como formatar o projeto que seja acompanhado pelo aluno/preceptor . 
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Os recursos utilizados: vídeos, animações, histórias em quadrinhos, leituras complementares.  

E a avaliação, como cada módulos é autoinstrucional  a avaliação será realizada ao final do módulo 

por meio de questões que abordem as discussões trabalhadas nas aulas. O sistema de avaliação irá 

fornecer feedback, de forma que esse processo de avaliação também se configure como parte do 

processo de aprendizagem dos preceptores. Na finalização de cada módulo é emitido um certificado de 

15 horas/aula totalizando 60 horas/aulas ao final dos 4 módulos do curso. 

A equipe responsável pela elaboração do curso foi a pesquisadora do MPES, servidora do 

município de ***** com a colaboração de uma profissional de saúde que assume a função de 

preceptora desde o início do ISC/***** no município. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este curso, possivelmente, vai viabilizar a formação pedagógica dos preceptores da 

APS  cumprido seu papel de atualização e de transformação do cuidado em saúde para os 

profissionais envolvidos nesse importante trabalho de cooperação com a instituição de ensino 

envolvida 

E, considerando a peculiaridade de ser na modalidade EaD, além de abranger um 

grande quantitativo de profissionais, a EaD oportuniza a otimização de tempo  e propicia 

formação didático-pedagógica para o ensino na saúde  aos preceptores da APS. Nesse sentido, 

a universidade e a gestão da saúde local reafirmam seu compromisso com os preceptores e  

contribuem para a integração ensino-serviço-comunidade. 
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RELATO NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES QUANTO AOS 

DESAFIOS ENFRENTADOS PARA CONSOLIDAR O ENSINO 

HÍBRIDO: EXPERIÊNCIAS E DEMANDAS 
 

Claudia Mara Amigo Lopes (claudia.amigo@esab.edu.br, ESAB/Escola Superior Aberta do Brasil) 
 

 
RESUMO. A educação contemporânea integrada à tecnologia é o que impulsiona cada vez mais o 

avanço da Educação a Distância.  Esse trabalho traz a experiência de professores de uma instituição que 

oferta cursos técnicos na modalidade EaD. O objetivo é relatar a perspectiva dos professores quanto aos 

desafios do uso do ensino híbrido, ou blended learning. Inovar no modelo tradicional é uma demanda 

real, e dentre todos os ajustes necessários, significa transformar os alunos em protagonistas do seu 

próprio aprendizado. O tema é relevante e fundamenta as discussões sobre a demanda atual da formação 

continuada para os professores. Os relatos apresentados vêm dos professores que atuam como professor 

(parte presencial e parte online), bem como os que atuam somente como professor (parte presencial). 

Como método de pesquisa, utilizou-se uma busca de referências bibliográficas que deram suporte teórico 

para o entendimento dos conceitos de ensino híbrido, sala de aula invertida e o uso de 

microaprendizagem para formação continuada. Realizou-se, também, uma pesquisa qualitativa na 

observação do modelo pedagógico alicerçado na sala de aula invertida, relatado pelos professores o que 

ampliou ainda mais a visão dos desafios.  

Palavras-chave: Ensino híbrido. Sala de aula invertida. Microaprendizagem 

 

ABSTRACT.  Contemporary technology-integrated education is what increasingly drives the 

advancement of Distance Education. This work brings the experience of teachers of an institution that 

offers technical courses in distance education. The objective is to report the teachers' perspective on the 

challenges of using blended learning. Innovating in the traditional model is a real demand, and among 

all the necessary adjustments, means turning students into protagonists of their own learning. The theme 

is relevant and underlies the discussions about the importance of continuing education for teachers. The 

reports presented come from teachers who act as a teacher (part in person and part online), as well as 

those who act only as a teacher (part in person). As a research method, we used a search of bibliographic 

references that gave theoretical support for the understanding of the concepts of hybrid teaching, 

inverted classroom and the use of micro-learning for continuing education. A qualitative research was 

also carried out in the observation of the pedagogical model based on the inverted classroom, reported 

by the teachers, which further expanded the vision of the challenges.  

 

Keywords: Hybrid teaching. Inverted classroom. Micro Learning. 
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1. INTRODUÇÃO  

O avanço tecnológico impulsiona a educação para um ensino apoiado pelo uso das 

tecnologias digitais, novas metodologias pedagógicas e uma nova postura do docente.  

A educação a distância faz parte deste contexto e tem muito a agregar no processo de 

ensino/aprendizagem. Segundo Bacich e Moran (2015) num mundo em profunda 

transformação, a educação precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada.  

Caminhar nesta direção é destacar que o ensino híbrido possui raízes na tecnologia, e 

combina práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a distância. Parte-se aqui do 

pressuposto de que, o ensino híbrido, em especial o modelo de sala de aula invertida traz o 

aluno para o centro da aprendizagem, colocando o estudante como protagonista do seu próprio 

desenvolvimento.  

A sala de aula invertida consiste na oferta de disciplinas onde o conteúdo é tratado 

presencialmente e a distância de forma complementar. Com aulas presenciais e online, o aluno 

experimenta diferentes formas de abordagem para realizar o estudo dos conteúdos.   

Como o estudo trata do uso do modelo de sala de aula invertida em cursos técnicos, a 

parte presencial ocorre em sua maioria em laboratórios ou com atividades práticas adotando 

estudo de caso, projetos, problemas, enfim, recursos que contribuam com o aprendizado 

aplicado. Já a parte online o aluno estuda no ambiente virtual de aprendizagem, e possui um 

tutor como mediador.  

No ensino híbrido o que se busca todo tempo é a atitude do aluno como protagonista, 

sendo o professor o mediador e mentor. Aborda-se então de que forma podemos auxiliar os 

professores na solução dos desafios encontrados na modalidade EAD, especificamente no 

modelo de sala de aula invertida. 

Diante deste contexto surgem as seguintes questões: quais os desafios do ensino híbrido 

para os professores? Quais as demandas de atualização dos professores frente ao cenário atual? 

Como preparar o professor para as inovações que estão ocorrendo de forma dinâmica na 

educação com uma metodologia ágil? Eis aqui alguns dos desafios que nos são impostos no dia 

a dia aos professores e que são abordados nesta apresentação. 

O desenvolvimento deste trabalho tem por objetivo relatar a experiência dos professores 

que ministram aula em cursos técnicos híbridos. A proposta aborda os desafios referentes aos 

aspectos pedagógicos, principalmente, quando se trata da combinação da necessidade rápida de 

atualização dos profissionais da educação quanto às inovações, e da transição da cultura 

tradicional de ensino onde o aluno passa a ser protagonista no seu processo de aprendizado. 

Como método de pesquisa, utilizou-se uma busca de referências bibliográficas que 

deram suporte teórico para o entendimento dos conceitos de hibridismo e sua relação com o 

referido modelo. Realizou-se, também, uma pesquisa qualitativa na observação do modelo pedagógico 

implementado, que alicerçaram a sala de aula invertida, ampliando ainda mais a tendência da 

modalidade híbrida dentro do curso técnico.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Educação a Distância e Aprendizagem Híbrida 

É fato que a educação cada dia mais está mudando com a inserção das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDICs). Não há como dissociar a aprendizagem do mundo 

tecnológico, porém, o ensino híbrido não é o uso da tecnologia por si só, mas algo programável 

nos contextos educacionais (HORN; STAKER, 2015). 

A modalidade de aprendizagem híbrida, o blended learning ou b-learning, busca 

combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a distância, com o objetivo de 

melhorar o desempenho dos alunos. No Brasil a aprendizagem híbrida pode ser exemplificada 

com as matérias lecionadas através da EAD no ensino superior, também conhecido como 

educação a distância.  

Segundo Bacich e Moran (2015) num mundo em profunda transformação, a educação 

precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada.  

Os modelos educacionais (presenciais e online) mais inovadores apresentam algumas 

características importantes, com ênfases diferentes, onde os ambientes são acolhedores; os 

currículos são mais integrados, interligados; e os currículos combinam três processos de forma 

equilibrada: a aprendizagem ativa personalizada, a aprendizagem entre pares e a aprendizagem 

mediada por pessoas mais experientes (professores, orientadores, mentores) (BACICH; 

MORAN, 2015). 

O ensino híbrido fomenta a reflexão para novas abordagens do ensinar e aprender. O 

papel do professor passa a ser direcionar o estudante para que ele se torne mais autônomo, 

participativo e protagonista do seu aprendizado, ampliando o seu pensamento crítico, a fim de 

correlacionar o que está em estudo com as situações da vida real.  

Um modelo de ensino híbrido é a sala de aula invertida, que apresenta mudanças 

importantes no ensino tradicional centrado no professor e propõe maior envolvimento dos 

alunos, sendo estes mais ativos no seu processo de aprendizagem.  

Bergman e Sams (2017), criadores e experientes no formato da sala de aula invertida, 

orientam que este processo educativo consiste na utilização de ferramentas atuais como áudio, 

vídeo, internet e outros recursos interativos, mesclando o ensino presencial com o virtual dentro 

e fora da escola. O foco muda do professor como detentor do conhecimento para o aluno 

protagonista de sua aprendizagem, convertendo estes em “aprendizes autônomos”. 

 

2.2 Microaprendizagem como suporte a Formação Continuada 

A atualização do profissional da área da educação acontece durante toda sua vida, dentro 

e fora de sala de aula. Nesse contexto, é fundamental pensar na formação continuada quando 

docentes iniciam sua atuação no ensino híbrido, haja vista suas especificidades. 

A formação colabora para a motivação, engajamento, alcance dos objetivos 

pedagógicos, tendo como fim a aprendizagem dos alunos na EaD (REIS et al., 2018). Neste 

sentido, Belloni (2009) pontua que, tanto para EaD quanto para o ensino presencial, a formação 

de professores deve organizar-se de forma a atender as necessidades de atualização em três 

grandes dimensões: Tecnológica, Pedagógica e Didática.  

Apesar de todas as novidades tecnológicas, de todas as mudanças socioculturais e de 

todas as descobertas científicas, precisamos ser realistas: a aprendizagem é um desafio que 

consome tempo, principalmente no que diz respeito a assuntos complexos. 

548



 

A discussão do aproveitamento do tempo na educação e do tempo para a formação é um 

tema que ganha cada vez mais relevância quando envolvemos TIDCs, Mobilidade, Ensino 

Híbrido, e até mesmo as gerações (imigrantes digitais e nativos digitais). 

Segundo Filatro e Cavalcanti (2018), a microaprendizagem é uma modalidade cujo 

foco está no nível micro (micromomentos, microconteúdos, microatividades), e explora novas 

maneiras de responder à crescente necessidade de aprendizagem ao longo da vida ou 

aprendizagem sob demanda apresentada pela sociedade atual. 

Ainda segundo Filatro e Cavalcanti (2018), um tema relacionado à microaprendizagem, 

que aos poucos está sendo introduzindo na educação, são os microconteúdos, que 

correspondem ao conceito de objeto de aprendizagem, observando-se as restrições de tamanho 

e duração (tempo). 

À medida que nosso contexto muda, precisamos adequar à forma de aprender, sendo 

assim é preciso equilibrar a formação continuada com a atenção e tempo das pessoas, para que 

novas formas de aprender e ensinar sejam experimentados, e que a atualização profissional seja 

efetiva na prática. 

 

2. 3  Metodologia 

Para realizar a pesquisa, selecionaram-se professores dos cursos técnicos que possuem 

diversidade no que diz respeito ao perfil do curso que lecionam, em relação a metodologias de 

ensino e experiência em educação presencial e à distância. Direcionou-se a pesquisa aos 

desafios encontrados pelos professores presenciais, atuantes nos cursos ofertados no modelo de 

sala de aula invertida, visto que possuem contato direto com o aluno. Para coletar os dados, 

aplicamos um questionário com perguntas abertas. O propósito do questionário foi coletar 

informações/impressões a respeito do desenvolvimento das disciplinas na perspectiva dos 

professores, em relação ao ensino híbrido, para posteriormente criar ações de melhorias. 

Recorreu-se às ideias de Bardin (1977) quanto à análise de conteúdo para as respostas 

abertas. As perguntas estão destacadas nos resultados. 
 

2.4 Resultados  

Antes de iniciar a apresentação das questões, é necessário ressaltar duas situações em 

relação ao professor presencial. Há situações que ele atua como professor presencial e tutor 

atendendo o conteúdo do presencial e às demandas no ambiente virtual. Outra situação é atuar 

somente na parte presencial, sendo outro tutor para a parte online.  

A primeira questão foi perguntar aos professores quais as dificuldades encontradas 

nesta nova modalidade de oferta (parte presencial e parte virtual). Respostas: “os alunos não 

estudam o material online e vem para aula presencial com a expectativa de aprender todo 

conteúdo”; “fazem perguntas que se tivessem lido o material online saberiam responder”; “a 

aula é prejudicada porque não chegam com a fundamentação teórica para resolver atividades 

de aplicação”. Resultado: os professores que lecionavam somente conteúdo presencial 

relataram as mesmas dificuldades dos professores que lecionava presencial e online. No 

entanto, o diferencial estava na possibilidade do professor/tutor cobrar em sala os pontos os 

problemas relatados. Nota-se que pela resposta dos professores, o comportamento dos 

estudantes ainda é contrário ao que os estudiosos Bergman e Sams (2017) dizem: que inverter 

a sala de aula muda o foco do professor como detentor do conhecimento para o aluno 

convertendo estes em “aprendizes autônomos”. Em especial, alunos que estão muitos anos sem 

estudar, acostumados à metodologia tradicional e não sabem estudar sozinhos, não entendem 

que o presencial é complementar.  
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Aqui podemos perceber como o aluno ainda está acostumado a centralizar seu 

aprendizado no professor. O que faz a aplicação do modelo de ensino híbrido, em especial a 

sala de aula invertida, um grande desafio. 

A segunda questão foi perguntar, quais as ações poderiam ser tomadas para melhorar 

o processo de ensino aprendizagem nesta nova modalidade de oferta. Resposta: “o conteúdo 

online deveria ser dado antes do presencial”; “o professor presencial deveria ser também o 

professor online da disciplina, pois os alunos alegam que professores diferentes às vezes causam 

mais dúvidas”; “passar para os professores as aulas online antes de começar as aulas presenciais 

para ele fazer o planejamento”. Resultado: em relação aos professores que somente lecionam 

no presencial tivemos as respostas citadas acima. Já em relação aos professores que atuam no 

presencial e online (professor/tutor) suas ações são facilitadas porque ocorrem baseados nos 

relatórios de controle dos alunos extraídos da plataforma, com a cobrança nos momentos 

presenciais. Notam-se as dificuldades dos professores que atuam somente no presencial em 

virtude da falta de maturidade e/ou cultura do aluno para cursar a educação a distância e/ou 

ensino híbrido. Este resultado vai de encontro com o que Bacich e Moran (2015) relatam em 

relação aos modelos educacionais (presenciais e online) mais inovadores e apresentam algumas 

características importantes, entre elas currículos mais integrados, interligados.  

A terceira questão teve como objetivo entender as demandas mais cobradas dos alunos 

durante as aulas presenciais. Resposta: no geral, os professores relataram que os alunos não 

estudam o conteúdo online antes da aula presencial, portanto não conseguem associar teoria e 

prática prejudicando seu aprendizado. Outro ponto desafiador é alinhar os alunos que estudam 

o conteúdo online com os que não estudam. Resultado: nota-se que as reclamações são 

consequências da imaturidade dos alunos com a nova metodologia adotada. De acordo com 

Bergman e Sams (2017) é possível afirmar que estes alunos precisam se converter a “aprendizes 

autônomos”. 

3. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 

.O resultado da pesquisa mostrou que a cultura da educação tradicional apresenta-se 

como grande desafio ao ensino híbrido. É importante que os professores tenham em mente que 

organizar as atividades, mostrando caminhos, fazendo questionamentos interessantes e que 

realmente sejam desafiadores, é parte do processo, mas que a ação do aluno é o que realmente 

conduzirá o processo de aprendizagem.  

A resistência do aluno não deve ser um fator limitador, mas desafiar o professor na 

elaboração de atividades interessantes para que sejam envolvidos. Surge então à necessidade 

cada vez maior de uma formação continuada que equilibre tempo e atenção dos profissionais 

da educação, e para isso apresentamos o conceito de microaprendizagem. O uso do formato de 

microconteúdos atende à necessidade de uma formação mais dinâmica e facilita atender as 

demandas de atualização nas dimensões tecnológicas, pedagógicas e didáticas. 

A pesquisa mostrou que ser professor e tutor da disciplina gerou um resultado mais 

satisfatório, no entanto, a consolidação da educação a distância está diretamente ligada ao 

ensino/aprendizagem, devendo ser efetiva em sistemas de ensino hibrido, ou completamente 

virtuais sem a necessidade de se ter somente a configuração professor/tutor, o que reforça a 

necessidade de currículos mais integrados, interligados.  

Como ações futuras estuda-se a possibilidade de instituir a formação continuada não 

somente para professores e tutores, mas também para os alunos, visando engajá-los e socializa-

los com o modelo de ensino.  
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RESUMO. O preceptor além da excelência da assistência, o manejo pedagógico junto aos profissionais 
em formação. O curso de especialização de preceptoria em saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, na modalidade à distância, pretende contribuir frente à esta lacuna. Este estudo tem 
como objetivo traçar o perfil epidemiológico de discentes desistentes. O estudo descritivo-exploratório, 
com abordagem quantitativa dos dados, teve por base três variáveis: gênero, categoria profissional e 
região do Brasil. Há um equilíbrio no número de desistentes no que se refere ao gênero. Quanto à região, 

o Centro-oeste se destaca no quantitativo de desistentes e quanto à categoria profissional médicos, 
assistentes sociais e enfermeiros, estão entre os de maior percentual de desistência.  

Palavras-chave: Educação à distância. Preceptoria. Formação em Saúde.  

 

ABSTRACT.  Epidemiological profile of dropout students of distance specialization in health. The 
preceptor, besides the excellence of the assistance, the pedagogical management with the professionals 
in formation. The Health Preceptoria Specialization Course at the Federal University of Rio Grande do 
Norte, in the distance mode, intends to contribute to this. This study aims to trace the epidemiological 

profile of dropout students.. The descriptive-exploratory study, with quantitative approach of data, was 
based on three variables: gender, professional category and region of Brazil. There is a balance in the 
number of dropouts with regard to gender. As for the region, the Midwest stands out in the number of 
dropouts and regarding the professional category doctors, social workers and nurses, are among those 
with the highest dropout percentage.  

Keywords: Distance education. Tutoring. Health Training.  
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1. INTRODUÇÃO  

Cursos de pós-graduação na modalidade de educação à distância (EaD), em especial na 

área da saúde, tem se expandido de maneira significativa. De modo que possibilita a 

continuidade ao processo formativo de profissionais de saúde em uma gama de especialidades. 

Há uma diversidade de lacunas na formação acadêmica a nível de graduação e que a pós-

graduação latu sensu pode suprir. Uma destas lacunas se faz bem presente no cotidiano de 

profissionais de saúde que atuam em hospitais na assistência, mas que acumulam a função de 

preceptores, responsáveis por dar suporte qualificado a outros profissionais em formação.  

A função de preceptor (AUTONOMO et al., 2015), um conceito novo e em construção, 

em saúde exige de quem assume este lugar, não só a excelência do conhecimento técnico, mas 

também habilidade docente. Assim, é de fundamental importância que preceptores tenham a 

possibilidade de problematizar sua práxis e adquirir ou ampliar seus conhecimentos para esta 

função (LIMA; ROZENDO, 2015). Com base no reconhecimento desta lacuna formativa, têm 

sido ofertados cursos, inclusive à distância nesta perspectiva  (SILVA; SILVA; RAVALIA, 

2009). Uma delas, a qual relataremos a experiência aqui, é o Curso de Especialização de 

Preceptoria em Saúde, fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), através da plataforma virtual.  Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil 

epidemiológico de discentes desistentes do Curso de Especialização de Preceptoria em Saúde.  

  

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa dos dados. 

Para tanto, utilizamos três variáveis: gênero, categoria profissional e localização dentre as 

regiões do Brasil. Trabalhamos com o quantitativo de 196 discentes desistentes, em um 

universo de 2.435 profissionais matriculados na pós-graduação que atuam na área hospitalar, 

especialmente em hospitais universitários, em sua maioria vinculados a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH). Os dados foram coletados no mês de julho de 2019 do banco 

de dados do AVASUS, a partir de planilhas em que constam as variáveis usadas no estudo.  

2.2 Apresentação e discussão dos resultados 

Podemos analisar no que diz respeito à variável gênero, que o número de matriculados 

do gênero feminino é quase o triplo do masculino, porém quando observamos o percentual de 

desistentes, a porcentagem de desistentes do gênero masculino é maior que as do feminino, 

embora abaixo de 2%.  

 
Tabela 1 – Distribuição dos discentes segundo gênero e vinculação com o curso. 

 Nome da primeira tabela. Usar a mesma formatação da figura. 

 Matriculados        Desistentes Matriculados - % Desistentes - % 

Feminino 1.815 140 74,54 7,71 

Masculino 620 56 25,46 9,03 

Total 2.435 196 100,0 8,05 

Fonte: Planilha de acompanhamento dos discentes matriculados.   
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No que diz respeito às categorias profissionais, os números refletem a predominância 

do paradigma biomédico no cuidado no âmbito hospitalar, em vista da maior quantidade de 

profissionais matriculados serem da categoria médica (37,58%), seguida da enfermagem com 

(30,14%), fisioterapia (8,50%), farmácia (5,58%) e nutrição (4,56%). Vale destacar a presença 

de profissionais de outras áreas, que tradicionalmente não atuam no ambiente hospitalar, 

integrando também a composição das equipes multiprofissionais. Dentre elas, podemos 

destacar profissionais com graduação em letras, física e biblioteconomia.  

Sobre a perspectiva das desistências, percentualmente, os profissionais com maior 

desistência são: pedagogia, onde a metade dos poucos matriculados desistiu, seguida por letras 

com 33,33%. Curiosamente, categorias profissionais ainda com atuação incipiente no ambiente 

hospitalar. Dentre as profissões da área da saúde os maiores percentuais são dos terapeutas 

ocupacionais (17,39%), seguida por médicos (10,49%) e por enfermeiros e assistente sociais 

com percentual em torno dos 8% de profissionais matriculados desistentes.  
 

Tabela 2 – Distribuição do total de discentes desistentes por categoria profissional. 

                   Matriculados     Desistentes   Matriculados - % Desistentes - % 

Medicina 915 96 37,58 10,49 

Enfermagem 734 61 30,14 8,31 

Odontologia 49 04 2,01 8,16 

Tecnólogo   03 - 0,12 - 

Biomedicina 09 - 0,37 - 

Física 03 - 0,12 - 

Psicologia 82 05 3,37 6,10 

Terapia Ocupacional                 23 04 0,94 17,39 

Pedagogia    02 01 0,08 50,00 

Letras 03 01 0,12 33,33 

Administração   04 - 0,16 - 

Fonoaudiólogo 31 - 1,27 - 

Biblioteconomia 02 - 0,08 - 

Nutrição 111 03 4,56 2,7 

Fisioterapia   207 04 8,50 1,93 

Farmácia   136 07 5,58 5,15 

Ciências Biológicas                      14 01 0,57 7,14 

Serviço Social                                  72 06 2,95 8,33 

Outros*                             35 03 1,44 8,57 

Total 2.435 196 100 8,05 

*Somatório das categorias com apenas um profissional matriculado. 

Fonte: Planilha de acompanhamento dos discentes matriculados. 

 

No que tange a distribuição dos discentes no território brasileiro, mais da metade dos 

matriculados se concentram na região Nordeste. Seus nove estados abarcam um quantitativo 

substancial de hospitais universitários vinculados à EBSERH, o que de algum modo reflete no 

percentual de profissionais da região matriculados. A região Sudeste, mais populosa do país 

apresenta um quarto dos discentes. Centro-oeste e Sul apresentam quantitativo equivalente, 

enquanto o Norte brasileiro, apesar de sua extensão territorial, surge com poucos profissionais, 

o que pode refletir a carência de equipamentos hospitalares disponíveis na região.  

 O maior percentual de desistentes encontra-se na região Centro-oeste, com 13,85% do 

total. Enquanto há um equilíbrio no percentual de desistentes nas regiões Nordeste e Sudeste, 

Norte e Sul. Avaliando o quantitativo total de desistente no país é um número considerado baixo 

(8,05%), comparado a outros dados estatísticos de evasão em curso Ead latu sensu (Censo 

EAD.BR, 2018 
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Tabela 3 – Distribuição dos discentes matriculados e desistentes por região do Brasil. 

 Matriculados        Desistentes Matriculados - % Desistentes - % 

Norte 70 03 2,87 4,28 

Nordeste 1.254 89 51,50 7,10 

Centro-oeste 260 36 10,68 13,85 

Sudeste 621 55 25,50 8,86 

Sul 230 13 9,44 5,65 

Total 2.435 196 100,0 8,05 

Fonte: Planilha de acompanhamento dos discentes matriculados. 

 

 Com base nos dados apresentados e discutidos, podemos inferir como a educação à 

distância na formação de profissionais de saúde tem se ampliado, dando oportunidade de acesso 

a qualificação com flexibilidade, o que neste estudo, reflete no baixo índice de desistências.  
 

3. CONCLUSÃO  

O estudo apontou que o percentual de profissionais matriculados no referido curso de 

especialização de preceptoria em saúde na modalidade à distância, tem baixo índice de 

desistência (8,05%) em um universo de 2.435 matrículas. Quanto ao gênero há um equilíbrio 

entre as desistências, no que concerne as regiões do país o Centro-oeste alcança o maior índice 

com 13,85%. No que tange às categorias profissionais da área da saúde, a evasão médica é de 

10,49%, enquanto as que a sucedem, serviço social e enfermagem, ficam na média geral, em 

torno de 8%. Diante dos dados apresentados, observa-se a necessidade de aprofundar as análises 

e estudos a partir dos dados disponíveis no sistema AVASUS, de modo a traçar estratégias para 

reduzir os índices de evasão.  
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RESUMO. É apresentada uma proposta de educação flexível efetivada no âmbito de um curso da área 

de educação e tecnologias. O relato apresenta a necessidade de se implantar um currículo flexível onde 

o próprio estudante faça suas escolhas de formação. A problemática é que, uma vez que os conteúdos 

dos cursos, geralmente, estão aglutinados em disciplinas, fica inviabilizada a opção de o aluno 

escolher o que deseja. A solução apresentada por esta proposta foi a pulverização dos conteúdos em 

componentes curriculares, que são como fragmentos de disciplinas maiores. Esta solução viabilizou a 

utilização do conceito de trilhas pedagógicas (quais componentes o estudante vai escolher para 

configurar na sua formação). O texto finaliza apresentando algumas conquistas e dificuldades 

encontradas no processo.  

Palavras-chave: Educação flexível. Trilha pedagógica. Curso de especialização. Inovação 

pedagógica. Educação e Tecnologias.  

 

ABSTRACT.  THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TRACKS FOR FLEXIBLE AND 

OPEN EDUCATION PROPOSALS: A STUDY ON THE EDUTEC COURSE. A design for 

flexible education made in an education and technology course is presented. The report manifests the 

need to implement a flexible curriculum where the student himself makes his training choices. The 

problem is that, since the course contents are usually clustered in disciplines, then the student cannot 

choose what he wants. The solution presented by this proposal was the pulverization of the contents in 

curricular components, which are like fragments of larger disciplines. This solution enabled the use of 

the concept of pedagogical trails (which components the student will choose to configure in their 

training). The text concludes by presenting some achievements and difficulties encountered in the 

process. 

Keywords: Flexible education. Pedagogical trail. Specialization course. Pedagogical innovation. 

Education and Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta uma proposta de formação flexível, aberta e híbrida1, 

organizada e desenvolvida sob o título de Curso de Especialização em Educação e 

Tecnologias (EduTec), oferecido pelo Grupo Horizonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens) da Universidade Federal de São Carlos. 

O curso surge de necessidades e demandas por propostas pedagógicas mais adequadas ao 

perfil do estudante deste século, imersos na cultura digital e na fluidez da sociedade2 como 

um todo. Assim, o presente texto objetiva analisar uma das peculiaridades de uma proposta de 

formação mais maleável, personalizável, que esteja mais atenta às condições de vida de cada 

estudante. Esta peculiaridade é chamada de trilha pedagógica que será discutida mais à frente. 

A Educação a Distância (EaD) tem sido amplamente difundida com a utilização da 

internet, a qual tem propiciado a acessibilidade de uma gama significativa da população.  Essa 

expansão gerou a abertura de inúmeros cursos de graduação e pós-graduação não presenciais 

que utilizam as tecnologias digitais de informação e comunicação (CARMO; FRANCO, 

2019; GARCIA; CARVALHO JUNIOR, 2015). Além disso a própria legislação nacional 

apresenta delineamentos sobre estes cursos como a Resolução Nº 1 CNE/CES, onde pode 

ser observado em seu artigo 1º.  (BRASIL, 2018, p. 1), que prescreve:  

Cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização são 

programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de 

complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e 

desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no 

mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente 

mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro 

setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. 

Porém, a maioria dos cursos a distância oferece uma proposta engessada, na qual todos 

os estudantes são obrigados a seguir o mesmo caminho, aprendendo os mesmos conteúdos. 

Na verdade, uma das ideias que são comentadas sobre as vantagens da EaD é a possibilidade 

de massificar a produção de material para a redução de custos. Sendo assim, parece que uma 

proposta de personalizar a aprendizagem de estudantes vai na contramão desta vantagem. Este 

tema será retomado no desenvolvimento deste artigo. 

Na Universidade Federal de São Carlos, um grupo de pesquisadores se propôs a 

elaborar uma proposta pedagógica que explorasse este tema (flexibilidade curricular) e outros 

como: formação híbrida, redundância de recursos e estratégias, liberdades diversas 

(avaliações, habilitações, focos, certificação, lugares, horários, modalidades, meios), educação 

aberta, integrada, validação das competências, estímulo à autoria e corresponsabilização do 

estudante por sua própria formação. Trata-se do curso de Educação e Tecnologias (EduTec) 

desta universidade.  

Este curso representa de forma significativa essa expansão, inclusão e oportunidade 

para formação a distância. Ele é destinado a profissionais graduados que atuam na educação 

básica, superior ou corporativa, além de profissionais autônomos com interesse nas 

particularidades da relação entre a Educação e as Tecnologias. O curso visa proporcionar a 

construção de conhecimentos envolvidos na incorporação de tecnologias diversas no contexto 

 
1 Saiba mais sobre formação aberta pelo verbete "educação aberta" (MILL, 2018). 
2 Sobre esse assunto, sugere-se leitura do texto de Nascimento e Silva (2019). 
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educacional. Para isso, é efetiva a produção com a utilização de tecnologias e materiais 

didáticos, do ensino-aprendizagem, das linguagens midiáticas etc. Seu Projeto Político 

Pedagógico proporciona flexibilidade em termos de espaço, tempo e currículo, fomentando 

uma formação que prima pela liberdade de escolha do estudante: escolha do lugar e 

momentos de estudos e interação, escolha dos componentes curriculares com uma proposta 

curricular inovadora através de Trilhas Pedagógicas (HORIZONTE, 2016).  

A ideia de flexibilidade espacial e temporal (além da curricular que será discutida mais 

à frente) alicerça a proposta do curso, proporcionando melhores condições aos estudantes para 

compor uma formação mais adequada às suas condições objetivas. O conteúdo de cada 

componente curricular é organizado e sistematizado com diferentes tipos de materiais 

didáticos ou suportes midiáticos, de modo a promover uma interação/interatividade mais 

efetiva entre estudantes-conteúdos e entre estudantes-educadores.  

O EduTec possibilita algumas liberdades para composição da certificação final, 

estando organizado em três níveis: extensão, aperfeiçoamento e especialização (pós-

graduação lato sensu). No caso de uma especialização, o estudante faz a escolha de uma das 

seguintes habilitações: Gestão da Educação a Distância; Docência na Educação a Distância; 

Recursos de Mídias na Educação; Produção e Uso de Tecnologias para Educação e Design 

Instrucional (Projeto e Desenho Pedagógico). 

A seguir será desenvolvido o tema sobre qual é a proposta do curso para possibilitar 

uma maior flexibilidade curricular aos estudantes de curso de especialização a distância. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Como foi falado na introdução, o mundo atual é modificado a cada momento e os 

conteúdos que são importantes para a formação do profissional da educação, ou que atua na 

área da educação, são múltiplos e variados. É praticamente impossível dois profissionais 

diferentes terem exatamente as mesmas demandas. Então, como um curso de especialização 

nesta área pode não buscar atender a esta necessidade? Talvez o problema não seja a falta de 

vontade e sim a possibilidade. Como oferecer um conteúdo customizado para as demandas do 

diferentes estudantes? A problemática é que, uma vez que os conteúdos dos cursos, 

geralmente, estão aglutinados em disciplinas, fica inviabilizada a opção de o aluno escolher o 

que deseja aprender.  

A solução apresentada por esta proposta foi a pulverização dos conteúdos3 em 

componentes curriculares, que são como fragmentos de disciplinas maiores. Esta solução 

viabilizou a utilização do conceito de trilhas pedagógicas (quais componentes o estudante vai 

escolher para configurar na sua formação).  

Porém, existe a necessidade de algum controle sobre este conteúdo escolhido pelo 

estudante para evitar que ele faça escolhas inconsequentes a ponto de descaracterizar sua 

formação, frente à certificação que o curso dá. Por exemplo, um estudante que estiver 

realizando uma habilitação em Gestão da Educação a distância não aprender nenhum 

conteúdo sobre este tema! Para contornar este problema o EduTec propôs a manutenção de 

alguns poucos conteúdos obrigatórios, muitos conteúdos optativos e outros livres, para que o 

estudante balize sua formação. Na próxima seção, mostraremos a como funciona a 

configuração usada no curso que consta no Projeto Pedagógico elaborado no âmbito do Grupo 

Horizonte (HORIZONTE, 2016). 

 
3 Os conteúdos trabalhos no curso envolvem: letramento digital, fluência tecnológica, informática educativa, cibercultura, 

Educação a Distância, robótica pedagógica, comunidades virtuais, laboratórios, formação docente em tecnologias, mídias na 

educação, educomunicação, design instrucional (projeto/desenho pedagógico), computação, polidocência etc. 
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2.1 Trilhas pedagógicas: composição da carga horária da formação 

Em um curso de especialização convencional de 360 horas é comum haver cerca de 10 

disciplinas fixas de 36 horas, cada, oferecidas ao longo do tempo. No EduTec são oferecidos 

entre 60 e 70 componentes curriculares, que seriam equivalentes a conteúdos menores que 

disciplinas. Cada componente tem 20 horas de carga e o estudante deve cursar 20 deles para 

totalizar as 400 horas de curso, para o nível de especialização. A esta escolha de componentes 

curriculares chamados de Trilha pedagógica. A figura 1, à esquerda, apresenta cinco círculos 

(correspondentes à cada habilitação da especialização) com bolinhas (representado os 

componentes). Ela mostra um exemplo de dois estudantes que estão cursando a mesma  

habilitação e que, mesmo percorrendo caminhos diferentes, terão a mesma certificação.      

Figura 2 - Representação das trilhas e da caracterização dos componentes por habilitação  

  
Fonte: Horizonte (2016) 

Já, na parte esquerda da figura 1, observa-se um exemplo com um mês qualquer no 

qual estão sendo oferecidos 5 componentes curriculares. Nota-se que cada componentes é 

caracterizado como optativo, obrigatório ou livre para as várias habilitações. São estes os 

parâmetros que norteiam os estudantes em sua escolha. A figura 3 apresenta os detalhes de 

quantos componentes de cada caracterização o estudante deve escolher para satisfazer a 

necessidade de certificação de sua especialização. 

Figura 1 - Componentes para a integralização de uma habilitação 

 
Fonte: Horizonte (2016) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a proposta tem sido bem exitosa pois já está em sua terceira oferta e a 

ideia da trilha pedagógica personalizada se mostra muito atraente para o público. Certamente 

mais estudos devem ser realizados para refinar esta observação, porém, pelo que se pode 

apreender e por alguns levantamentos realizados frente aos alunos, o resultado é bastante 

positivo.  

Como uma proposta a ser estendida a outros cursos indicamos um cuidado. 

Entendemos que a viabilização da ideia de desmembramento dos conteúdos de disciplinas em 

unidades menores a serem escolhidas pelos estudantes é possibilitado pois os conteúdos do 

EduTec não possuem pré-requisitos. São de perfil generalizante e buscam mais indicar 
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possibilidades para os estudantes se desenvolverem do que capacitar técnicos em trabalhos 

específicos. Ou seja, qualquer estudante graduado tem condições de realizar as atividades 

propostas em todos os componentes curriculares. Pode ser que em outros cursos isso não seja 

possível devido a existência de conteúdos necessariamente seriados. 

Outro aspecto a ser considerado é que esta proposta de implantação é muito complexa, 

não recomendada a equipes inexperientes. A complexidade de lidar com 70 componentes e 

seus professores é bastante elevada. E, em termos de viabilidade financeira, ela só é possível 

mediante a oferta de uma variedade de habilitações ou um número mínimo de alunos maior 

que o necessário para uma proposta sem flexibilidade. 

Outra questão é que alguns alunos encontram dificuldade em propor o que pretendem 

cursar, ficam perdidos ou angustiados com as possibilidades de escolher ou com o medo 

realizarem escolhas inadequadas. Além disso, existe aspecto de o curso não delegar apenas a 

escolha das disciplinas ao aluno, mas também o momento em que ele vai cursá-las. Alguns 

alunos têm dificuldade e não montam o fluxo de componentes de acordo com o que é 

adequado às suas condições de tempo de estudo, por exemplo, escolhendo 5 componentes 

para um mês e não dando conta desta carga de estudo.  O atendimento pessoal aos alunos com 

dificuldade ou angústias é fundamental para um curso como este. 

Por fim, indicamos que é fundamental a realização de mais pesquisa sobre o impacto 

das escolhas dos estudantes em sua formação, considerando elementos mínimos de conteúdos 

relativos à uma boa qualificação em cada uma das habilitações. Além disso, fica o incentivo a 

outras universidades que queiram implantar cursos semelhantes para termos mais dados 

comparativos a serem pesquisados no que tange à flexibilidade curricular de cursos na 

modalidade de EaD. 
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RESUMO 

Em face à revolução tecnológica, uma demanda nova para o espaço da escola tem resultado na 

necessidade de mudanças curriculares e metodológicas no processo de ensino e aprendizagem, numa 

perspectiva nova de ensinar e aprender. Busca-se refletir nesse relato a experiência de estudante do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília, na disciplina 

denominada “Formação de Professores e Tutores para o Ensino de Biologia e Ciências a Distância”.  

O presente relato aborda os desafios e as possibilidades do uso de ferramentas virtuais de Educação a 

Distância em salas de aula. Essa experiência, com práticas aplicadas nas salas de aula on-line e 

presencial foi exitosa, entretanto, ainda é uma novidade para muitos profissionais da educação.  

Palavras-chave:  Educação a distância. Práticas Educativas. Formação Docente. 

 

ABSTRACT 

Challenges and possibilities of teaching in distance education: experience report. In the face of 

the technological revolution, a new demand for school space has resulted in the need for curricular and 

methodological changes in the teaching and learning process, in a new perspective of teaching and 

learning. This report reflects the student experience of the Graduate Program in Science Teaching at 

the University of Brasilia, in the discipline called “Teacher and Tutorial Training for Biology and 

Distance Learning”. This report addresses the challenges and possibilities of using virtual distance 

education tools in classrooms. This experience, with practices applied in classroom and online 

classroom was successful, however, it is still new to many education professionals. 

Keywords: Distance education. Educational practices. Teacher training. 

 

RESUMEN  

Desafíos y possibilidades de la  enseñanza em educación a distancia: informe de experiência. 
Ante la revolución tecnológica, una nueva demanda de espacio escolar ha resultado en la necesidad de 

cambios curriculares y metodológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en una nueva 

perspectiva de enseñar y aprender. Este informe refleja la experiencia estudiantil del Programa de 

Posgrado en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Brasilia, en la disciplina llamada 

"Capacitación de Maestros y Tutores para la Biología y el Aprendizaje a Distancia". Este informe 

aborda los desafíos y las posibilidades de usar herramientas virtuales de educación a distancia en las 

aulas. Esta experiencia, con prácticas aplicadas en las aulas en línea y em persona fue exitosa, sin 

embargo, todavía es nueva para muchos profesionales de la educación. 

Palabras claves: Educación a distancia. Prácticas educativas. Formación del professorado. 
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1. INTRODUÇÃO  

A revolução tecnológica trouxe uma demanda nova para o espaço da escola, implicando na 

necessidade de mudanças curriculares e metodológicas no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse contexto, reflete-se sobre a modalidade de Educação a Distância (EaD) 

por meio de um relato de experiência como estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências da Universidade de Brasília, na disciplina “Formação de Professores e 

Tutores para o Ensino de Biologia e Ciências a Distância”, realizada em 2018. O relato aborda 

aspectos dos modelos de ensino híbrido (rotação por estações, laboratório rotacional, sala de 

aula invertida e rotação individual), de forma a atender a diferentes realidades e perspectivas 

de ensino para as novas demandas de „outros sujeitos‟ que chegam à escola necessitando de 

uma educação para a liberdade, uma educação que garanta sua autonomia, que garanta seu 

protagonismo enquanto sujeito de sua história de vida. (ARROYO, 2014). 

Entretanto, na maioria das vezes, percebe-se que o discurso das políticas implementadas, 

garantindo laboratórios, equipamentos, sinal de internet, entre outros, fica desconstruído das 

realidades vivenciadas em muitas salas de aula de escolas públicas nas diversas regiões 

brasileiras. Enquanto algumas regiões normalmente possuem uma infraestrutura adequada 

para desenvolver atividades na modalidade EaD, em outras muitas localidades não se 

consegue nem o sinal da internet, muito menos infraestrutura tecnológica.  

Fazendo uma retrospectiva histórica do ensino envolvendo a EaD no Brasil, de acordo com 

Silva (2016), pode-se destacar a oferta de curso de datilografia por correspondência em 1904, 

cursos via rádio em 1920, surgindo várias iniciativas para ampliar o acesso à educação nos 

anos de 1960 e 1970. Na UnB foi implementada, já no final dos anos 70, a primeira 

experiência em EaD para cursos superiores. 

Na década de 1990, os meios mais comuns de difusão de informação eram a televisão, o rádio 

e a correspondência, no entanto, a partir dessa década as Instituições também começam a 

utilizar a internet como meio de comunicação. Nesse período a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) - Lei nº 9394/96 - tratou sobre a questão envolvendo a EaD: 

“[…] 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). No entanto, essa Lei passou por alteração, havendo modificação do art. 80 por meio da 

implementação do Decreto nº 5622/2005, o qual propiciou um crescimento considerável dessa 

modalidade de ensino. Conforme dados divulgados pela mídia brasileira, do Censo da 

Educação Superior de 2015, há no país aproximadamente 1.473 cursos superiores ofertados a 

distância e o crescimento é de 10% ao ano, desde 2010. 

Em 2017 o Ministério da Educação, em meio às discussões da reforma do ensino médio, 

propôs mudança no Decreto de 2005 como estratégia para ampliar a oferta de acesso ao 

ensino superior, conforme dispõe a meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), 

objetivando atingir a população de 18 a 24 anos.  Nesse cenário, o Decreto nº 9.057/2017 vem 

atualizar a legislação sobre o tema e regulamentar a Educação a Distância no país, tendo 

como objetivo, além de ampliar a oferta e o acesso aos cursos superiores, garantir a qualidade 

do ensino. Esse Decreto permitiu que as Instituições de Ensino criassem polos de EaD, 

respeitando os limites quantitativos definidos pelo MEC, com base em avaliações 

institucionais. O Decreto nº 9057/2017 também regulamentou a oferta de cursos EaD para o 

ensino médio e para a educação profissional técnica de nível médio, condicionando essas 

mudanças ao atendimento dos critérios estabelecidos pelo MEC em conjunto com sistemas de 

ensino e Conselhos: Nacional, Estaduais e Distrital de Educação. (BRASIL, 2017). 
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Diante do exposto, busca-se ao relatar a experiência, vivenciada na disciplina cursada no 

mestrado, refletir questões sobre os desafios e as possibilidades do uso da modalidade EaD 

dentro e fora das salas de aula por profissionais da educação, como forma de otimizar o 

processo de ensino e aprendizagem numa perspectiva freireana de educação. (FREIRE, 1987). 

Salienta-se que a metodologia desse relato foi baseada nos princípios da pesquisa de 

abordagem qualitativa, com a participação como estudante do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília, na disciplina denominada “Formação de 

Professores e Tutores para o Ensino de Biologia e Ciências a Distância”.   

 

2. RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

É possível uma educação emancipatória por meio da modalidade EaD? Pode-se realizar essa 

educação libertadora envolvendo tal modalidade numa perspectiva freireana? De que forma o 

ensino híbrido auxilia no percurso de formação politizada de homem/mulher? Como tratar as 

diferenças tecnológicas presentes no processo de ensino e aprendizagem? Essas entre outras 

questões se colocam nesse relato. 

Ao pensar na utilização da modalidade EaD, torna-se necessário perpassar pela mudança de 

atitude e de hábitos culturais, como forma de lutar contra práticas opressoras, entre outras 

questões. A ampliação do conhecimento sobre EaD, relatada nesse trabalho,  deu-se por meio 

da disciplina “Formação de Professores e Tutores para o Ensino de Biologia e Ciências a 

Distância”, trabalhando com os temas “Pesquisa na Perspectiva do Ensino Híbrido, 

Autoaprendizagem e Sala de Aula Invertida”, utilizando-se de diversas ferramentas. Nos 

encontros on-line oportunizados no ambiente “Aprender” e nos presenciais em sala de aula, 

foi possível uma discussão que propiciou o desenvolvimento crítico sobre as ferramentas e a 

politização em prol de uma consciência crítica. Percebeu-se naqueles encontros virtuais e 

presenciais que a dialética foi estimulada o tempo todo. (SHOR; FREIRE, 1986). 

A problematização de questões por meio de ferramentas virtuais interativas, num processo 

dialógico, propicia a gênese de um sujeito protagonista de sua história de vida, um sujeito 

crítico que busca respostas para seus problemas cotidianos. A EaD pode auxiliar na formação 

de cidadãos capazes de refletir sobre o uso das linguagens tecnológicas, propiciando respostas 

às demandas da sociedade frente aos fenômenos científico-tecnológicos. Novas perspectivas 

de diálogo por meio dessa modalidade são possíveis como forma de embate a cultura do 

silêncio e do autoritarismo colonial encrustados em nossa sociedade. (FREIRE, 1987). 

Antes de cursar a disciplina “Formação de Professores e Tutores para o Ensino de Biologia e 

Ciências a Distância”, vivenciou-se na modalidade a distância duas experiências, a saber: em 

2009 no curso de “Educação Inclusiva para Profissionais da Rede Pública de Ensino de Minas 

Gerais” pela PUC Minas Virtual, e em 2017 no curso de especialização semipresencial em 

“Gestão Pública” pela Faculdade Unyleya. Ambas as experiências foram exitosas, pois 

permitiram ampla flexibilidade de horários para realização das tarefas propostas e uma ampla 

interação dos participantes em plataforma virtual. Porém, com essas vivências, apesar de 

experimentar um pouco na prática a EaD, não se construiu o conhecimento sobre o 

significado do ensino híbrido, da autoaprendizagem, da importância e da contribuição da EaD 

no processo de ensino-aprendizagem em Biologia e Ciências. Contudo, sempre se buscou 

refletir sobre a necessidade e a dificuldade de transformar a EaD em uma disposição 

autocrítica, de oportunidade à emancipação social como destaca Freire (1987), considerando 

que essa modalidade muitas vezes tem levado ao tecnicismo pedagógico e a alienação. 
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A modalidade EaD precisa garantir uma educação com caráter emancipatório, por meio da 

formação de sujeitos críticos e comprometidos com as questões sociais. Para essas reflexões 

enfatiza-se o ensino híbrido, pois ele aproxima a EaD e o presencial, ou seja, integra de forma 

aberta e criativa a sala de aula presencial a ambientes virtuais e a tecnologia, os quais já estão 

presentes na vida dos estudantes. Não há uma maneira única de aprender e ensinar. O 

professor precisa repensar estratégias que despertem a aprendizagem ativa do aluno, abrindo 

os espaços escolares para as tecnologias e as inserindo na escola. Dessa forma, vale ressaltar a 

importância de aprender sobre o funcionamento da implementação do Ensino a Distância, 

assim como os diferentes modelos de ensino híbrido (rotação por estações, laboratório 

rotacional, sala de aula invertida e rotação individual), que podem ser aplicados de forma 

dinâmica e planejada nas escolas, atendendo a diferentes realidades e perspectivas de ensino. 

Em relação à autoaprendizagem, compreendida como o processo que leva o aprendiz a 

aquisição de conhecimentos e/ou habilidades por própria iniciativa, seja de forma autônoma 

ou dirigida, compreende-se que a mesma cria possibilidades, mas também é um desafio para o 

estudante da EaD. É preciso superar as dificuldades do estudo autônomo, ter disciplina, 

buscar materiais, organizar o tempo e o espaço de estudo, interagir com os colegas e tutor, o 

que permite a formação de habilidades em planejamento e ritmo de estudo, bem como uma 

consciência crítica e o desenvolvimento da autonomia, da proatividade etc. O resultado é que 

o educando não é mais um sujeito passivo do processo, mas o centro ativo de sua própria 

aprendizagem. A autoaprendizagem é permanente e contribui com o desenvolvimento de 

cidadãos críticos e atuantes em nossa sociedade. Entretanto, também é compreendido aqui que 

nem todos têm a oportunidade de acesso aos recursos tecnológicos de qualidade, e outros nem 

mesmo acesso ao sinal da internet. Esses „outros sujeitos‟, chegados à sala de aula a partir do 

século XX, também precisam ter seus direitos garantidos, precisam ter voz e vez, precisam de 

investimento público em laboratórios de informática, bem como, um bom sinal de internet. 

Sem isso não se pode considerar a ampliação da modalidade EaD como um direito de todos.  

Nos estudos sobre a EaD, destacou-se também na disciplina a sala de aula invertida, um 

modelo de ensino híbrido que permite a formação de um ambiente mais interativo para 

propiciar o debate e a argumentação. O uso das tecnologias e da EaD devem ser utilizadas de 

forma a otimizar o tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento 

individual pelo professor, o que contribui com o ensino e a aprendizagem. A sala de aula 

invertida é um desafio com resultado promissor, pois com planejamento, feedback e 

participação a aprendizagem torna-se dinâmica em sala de aula. Nesse processo, a tecnologia 

auxilia o professor e também o ajuda a superar problemas como evasão, repetência e falta de 

interesse dos discentes. Despertar a autonomia e a responsabilidade do estudante é essencial 

para um bom resultado de trabalho na proposta da sala de aula invertida. (FREIRE, 1987). 

Dessa forma, todos os temas relacionam-se e contribuem muito para a ação docente, 

apresentando desafios e possibilidades da utilização da EaD para aprimorar o trabalho, 

inclusive no dia a dia das salas presenciais. Em pleno século XXI o perfil dos estudantes é 

outro e a escola necessita acompanhar as mudanças tecnológicas da sociedade. Como destaca 

Moran (2007), é interessante romper com modelos tradicionais de ensino (apesar de não ser 

fácil). O conhecimento, principalmente de Biologia/Ciências, precisa partir de hipóteses para 

chegar a conclusões evidenciadas pelos alunos. A personalização do ensino com o auxílio da 

tecnologia promove uma aprendizagem mais efetiva dos estudantes. Destaca-se também que a 

utilização da EaD no processo de ensino-aprendizagem exige mudanças na postura do aluno, 

na prática do professor, na gestão e na dinâmica da sala de aula e da escola.  

Nessa vertente, necessita-se de uma nova escola para um novo professor e um novo aluno. As 

experiências vivenciadas na disciplina cursada enfatizaram a importância do planejamento e 
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da determinação como forma de viabilizar um processo de ensino e aprendizagem mais 

interessante e dinâmico para os discentes e docentes. Os recursos tecnológicos e a EaD 

auxiliam na construção de uma educação prazerosa, capaz de promover ampla interação, 

repensando o ensino numa perspectiva que se relacione com a comunidade escolar atual, 

preparando o discente para atuar como cidadão ativo e consciente dos seus direitos e deveres 

sociais, propiciando aos mesmos uma visão crítica e um pensamento lógico sobre a realidade 

que o cerca. (FREIRE, 1987; SHOR; FREIRE, 1986; ARROYO, 2014). 

Após as experiências e reflexões sobre a modalidade EaD pretende-se aprimorar as diferentes 

ferramentas virtuais interativas de ensino em práticas pedagógicas para a sala de aula. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sala de aula precisa garantir a circulação de conhecimentos e saberes por meio da cultura 

digital, como forma de tornar docentes e discentes cidadãos virtuais, protagonistas de suas 

histórias de vida.  Neste sentido, temos dois desafios para o atendimento deste objetivo: a 

implementação de políticas públicas na modalidade a distância (manutenção de laboratórios 

de informática, sinal de internet, ferramentas digitais, entre outros); a mudança de cultura dos 

profissionais da educação quanto ao uso e aplicação de ferramentas virtuais de aprendizagem, 

como possibilidade de formação libertadora, com vistas à transformação da sociedade. 

Atendidos esses desafios, compreende-se que uma educação de qualidade que abarca a 

modalidade EaD, associada a inclusão dos „outros sujeitos‟, que buscam construir outro futuro 

e uma vida mais digna e justa, são possibilidades reais. 
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RESUMO 

A trajetória docente da professoralidade é um processo contínuo, construído a partir do exercício da 

prática docente em sala de aula, na troca de experiências entre os pares e na participação em 

programas de formação continuada inovadores e flexíveis que oportunizem a articulação entre a teoria 

e a prática, a partir de ambientes colaborativos que valorizem a reflexão crítica dos saberes docentes 

de forma compartilhada, transformando os professores em protagonistas no seu processo de 

qualificação. Este relato de experiência propõe apresentar o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle como espaço colaborativo para discussões e reflexões a respeito das práticas 

pedagógicas do professor universitário, a partir da análise do discurso de professores em fóruns de 

discussão.  

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Docência. Formação Continuada. 

 

ABSTRACT 

Formação continuada online: reflexões docentes em um espaço colaborativo de aprendizagem. 
The teaching trajectory of the teaching profession is a continuous process, built from the exercise of 

the teaching practice in the classroom, in the exchange of experiences among peers and in the 

participation in innovative and flexible continuing education programs that allow the articulation 

between the theory and the teaching. practice, based on collaborative environments that value the 

critical reflection of teaching knowledge in a shared way, turning teachers into protagonists in their 

qualification process. This experience report proposes to present the use of the Moodle Virtual 

Learning Environment as a collaborative space for discussions and reflections about the pedagogical 

practices of the university professor, based on the discourse analysis of teachers in discussion forums. 

Keywords: Virtual Learning Environment. Teaching Continuing Education  
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1. INTRODUÇÃO  

O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar o uso do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem-AVA Moodle como espaço colaborativo para discussões e reflexões 

a respeito das práticas pedagógicas do professor universitário no programa de formação 

continuada on-line para docentes do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do 

Maranhão- UniFacema. 

A oferta do curso fundamenta-se na necessidade formativa do profissional em 

exercício docente. A docência universitária, em si, exige do profissional o conhecimento 

didático em que múltiplas dimensões como planejamento, reflexões sobre ensino 

aprendizagem, relacionamento com os discentes, métodos e técnicas de ensino, metodologias 

ativas e avaliação estão imbricadas na atuação.  

As ações formativas precisam estar cada vez mais presentes no ensino superior. Em 

Almeida (2012, p.69), ao destacar o papel do docente e a complexidade do processo de 

ensinar afirma que “a docência universitária caracteriza-se por ser um conjunto de ações que 

pressupõe elementos de várias naturezas, o que impõe aos sujeitos por ela responsáveis um rol 

de demandas, contribuindo para configurá-la como um campo complexo de ação”.  

Nesse sentido, a formação de tão necessária torna-se uma exigência para o 

cumprimento da função. Assim sendo, o objeto de estudo desta pesquisa refere-se a análise 

das discussões realizadas em fóruns temáticos do curso de prática docente no ensino superior, 

tendo em vista que, a organização e os conteúdos de formação do referido curso estão 

diretamente ligados as práxis docente. 

2. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA ON-LINE PARA DOCENTES 

O Programa de Formação Continuada On-line para Docentes do Centro Universitário 

de Ciências e Tecnologia do Maranhão- UniFacema, localizado na cidade de Caxias, estado 

do Maranhão, foi institucionalizado no ano de 2013, com o propósito de oferecer um 

programa de aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da IES, através de uma 

formação pedagógica inovadora e colaborativa, apoiada em práticas de reflexão dos saberes 

docentes e na qualificação permanente para o exercício da docência no ensino superior, 

mediada pelo uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 

 Entre os anos de 2013 a 2017, o programa foi organizado por etapas, ofertadas 

semestralmente, nas quais os professores avançavam seus estudos, de acordo com o 

desempenho e aprovação na etapa anterior.  As temáticas de formação ao longo deste período 

foram direcionadas para assuntos pedagógicos necessários à prática docente como, 

planejamento e técnicas de ensino, avaliação da aprendizagem, tecnologias da informação e 

comunicação na educação, educação à distância e tipos de pesquisa. 

 A partir do ano de 2018, a instituição tornou-se Centro Universitário  autorizada pela 

Portaria MEC n° 655, de 12 de julho de 2018, DOU 13.07.2018, e, face às mudanças 

necessárias à conjuntura, o programa foi reformulado e reestruturado em módulos 

independentes, objetivando ampliar as áreas de conhecimento e oportunizar aos professores a 

escolha da área na qual pretendiam se aperfeiçoar. No formato atual, o programa oferece 

formação nas áreas de prática docente no ensino superior, ética e pesquisa com seres 

humanos, libras para docentes, formação de professores tutores, metodologias ativas e 

pesquisa científica na educação.  
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Com o intuito de oferecer um programa de formação continuada que abarcasse as 

exigências da contemporaneidade e da docência universitária, no que diz respeito ao uso das 

tecnologias da informação e comunicação e de uma formação docente autoparticipativa e 

colaborativa, a partir de processos interativos e dinâmicos, escolhemos o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle, como meio para desenvolvimento das mediações pedagógicas e pela  

oferta do programa na modalidade a distância, considerando a flexibilidade e abertura na 

adesão e permanência dos professores ao programa.  

 

2.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle com espaço colaborativo para 

reflexões docentes  

Para Santos (2003), “ um  ambiente virtual de aprendizagem é um espaço fecundo de 

significação, onde seres humanos e objetos técnicos interagem potencializando a construção 

de conhecimento, logo a aprendizagem.” Em um AVA, a interação entre as pessoas e os 

objetos de aprendizagem, representados em múltiplos formatos como textos, áudios, vídeos, 

imagens e links, proporcionam a criação de novos espaços para a construção de saberes e 

conhecimentos.  

Entre os diversos AVAs disponíveis no mercado, o Moodle se destaca como a 

plataforma de aprendizagem mais utilizada no mundo, em razão de ser open-source, ou seja, 

possuir código fonte aberto, podendo ser alterado e modificado para atender à diferentes 

necessidades pedagógicas de instituições educacionais e corporativas, além de ser fortemente 

embasado na teoria de aprendizagem socioconstrutivista, que possibilita o aprendizado pela 

autonomia e pela troca de experiências e vivências de forma colaborativa. 

Nos cursos do programa de formação continuada on-line, organizamos o percurso para 

a realização das reflexões e (re)construções dos saberes e práticas docentes, a partir das 

ferramentas colaborativas do Moodle. Dentre as quais, destacamos o uso do fórum de 

discussão, que segundo Silva (2006), “é um espaço onde ocorre o entrelaçamento de múltiplas 

vozes que argumentam, que constroem e desconstroem, que questionam e que respondem, e 

olham além, identificando também os vazios para procurar novas alternativas”. Portanto, um 

espaço profícuo para desenvolver o diálogo, a troca de experiência e o debate de ideias e a 

valorização dos saberes de cada docente.  

No fórum, pudemos perceber através das narrativas dos professores, as práticas 

educativas aplicadas em sala de aula, suas dificuldades, sucessos e o direcionamento para o 

efetivo aprendizado dos alunos, e a partir destas, agregar novos valores, ideias e 

conhecimentos acerca da prática docente. A socialização dos caminhos da ação pedagógica 

desde o planejamento à implementação das práticas educativas de cada professor, é 

fundamental para uma aprendizagem colaborativa, onde os sujeitos aprendem juntos. 

Para Imbernón(2010), desenvolver uma formação docente a partir de espaço 

colaborativo, oportuniza aos professores socializarem as suas narrativas docentes, transforma-

os em sujeitos da formação, intersujeitos com seus colegas, em razão de aceitarem uma 

identidade pessoal e profissional e não serem um mero instrumento nas mãos dos outros. 

A seguir, apresentaremos algumas narrativas dos professores, retiradas dos fóruns de 

discussão do curso de prática docente no ensino superior: 

 
Sempre estou elaborando meu planejamento formulando conteúdos e 

didática de ensino o mais próximo possível da realidade e futura profissão 
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dos alunos, especificando todos os recursos didáticos utilizados durante 

semestre.(P1) 
 As aulas tradicionais, em meio ao mundo de informações e tecnologia 

disponível aos alunos (como redes sociais), deixaram de chamar a atenção 

do alunado, ainda que o professor se esforce para desenvolver a temática 

teórica de uma maneira didática/prática. Sendo assim, tenho utilizado 

instrumentos complementares como grupos de discussão, estudos de caso,  

seminários, exercícios individuais e em grupo em sala de aula, utilizando 

exemplo do cotidiano deles, tentando dinamizar e aproveitar ao máximo o 

tempo que os alunos têm disponível conosco, professores, uma vez que 

grande parte do alunado trabalha durante o dia e tem apenas o fim de 

semana para os estudos.(P2) 

Para as aulas práticas o caminho que encontrei é a exposição dos trabalhos 

desenvolvidos em sala, o que gera expectativa e mais empenho dos alunos, a 

maior dificuldade é fazê-los perceber que a leitura é tão importante quanto 

o ouvir e o experimentar.(P3) 
As principais técnicas que utilizo são grupos de discussão, questões 

geradoras e leitura em grupo [...] No entanto, o que encontramos de 

dificuldade é ainda o estudante acostumado a receber respostas prontas, 

pouco afeitos a ir em busca do conhecimento por vias mais autônomas.(P4) 
Ao organizar uma atividade docente, cuido para que esta atividade esteja 

contemplada no cronograma, tento levar em conta o ritmo de cada turma, 

bem como a complexidade do assunto a ser desenvolvido. Busco sempre 

apresentar as informações utilizando não somente textos, mas recursos 

audiovisuais que melhor ilustrem o assunto.(P5) 

 

Percebe-se a partir das narrativas dos professores, a socialização dos diversos aspectos 

que envolvem a ação docente, entre eles, o uso de diferentes técnicas na prática pedagógica 

com vistas a proporcionar novas e diversificadas oportunidades de aprendizagem,  a 

necessidade de aproximação dos conteúdos entre teoria e prática ao valorizar os 

conhecimentos prévios e relacioná-los ao perfil profissional que se pretende formar. O 

entendimento que práticas tradicionais, por muitas vezes são desmotivantes, sendo necessário 

inovar e personalizar as práticas educativas. A importância da exposição dos trabalhos como 

forma de motivar a produção dos alunos e, destaca, mesmo com dificuldade e resistência por 

parte dos estudantes, a importância da leitura e apropriação de conhecimentos teóricos 

específicos do curso como requisito para a formação inicial. Além da importância do 

planejamento como prática norteadora da ação docente e o uso de recursos tecnológicos para 

uma melhor compreensão dos conteúdos estudados. 

Assim, corroboramos com a ideia de Imbernón(2010), que a formação continuada 

deverá se estender ao terreno das capacidades, habilidades e atitudes com uma nova 

metodologia de formação fundamentada nos princípios da aprendizagem colaborativa, 

dialógica e participativa, num ambiente de diálogo profissional e interação social, onde o 

conhecimento é submetido à crítica em função do seu valor prático  e do seu grau de 

conformidade com a realidade. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como espaços colaborativos na 

formação continuada de professores, apresenta-se como uma estratégia que possibilita a 

abertura de novos espaços para a discussão e troca de experiências a respeito dos saberes 

docentes. Compartilhar a reflexão individual e coletiva em espaços colaborativos, contribui 
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para ampliação e percepção da professoralidade, estimulando o professor a ter consciência da 

sua prática e a perceber as possibilidades de melhorias num processo de aprendizagem 

contínua. No entendimento de Pimenta (2010, p.71)  

(...) nos processos de formação dos professores é preciso considerar a 

importâncias dos saberes das áreas dos conhecimentos (ninguém ensina o 

que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar é uma prática 

educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do 

humano), dos saberes didáticos (que tratam da articulação da teoria da 

educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações contextualizadas), 

dos saberes da experiência do sujeito professor (que dizem do modo como 

nos apropriamos do ser professor em nossa vida).    

Isto posto, é mister destacar que, diante das colaborações dos professores no fórum, a 

formação vem atingindo o seu objetivo, na medida em que favorece a utilização de 

conhecimentos didático pedagógicos em sala de aula pelos professores e oportuniza reflexões 

a partir destas. Percebemos nas falas aqui destacadas, a evolução do profissional no sentido de 

desenvolver o raciocínio critico reflexivo e o incentivo a autonomia dos estudantes, além do 

comprometimento com seu desenvolvimento profissional. 
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RESUMO. Os infográficos são recursos gráficos que se destacam por usar imagens e textos para 

informar sobre determinado assunto. Objetivou-se analisar os infográficos produzidos por alunos de um 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância, como ferramenta para a construção do 

conhecimento. Trata-se de estudo de caso descritivo, onde os alunos de cinco polos do interior cearense 

foram instigados a produzirem infográficos. Foram produzidos 158 infográficos, dos quais 85 sobre 

transgênicos e 73 sobre estruturas fúngicas. 100% dos produtos gerados conseguiram informar por meio 

de textos simples e imagens. Pondera-se que o infográfico é um instrumento que permite informar e 

mediar, despontando como um material didático-pedagógico de divulgação científica na educação. 

Palavras-chave: Infografia. Ensino Superior. Imagem.  

 

ABSTRACT. Infographic as a teaching resource and evaluation process in a distance module 

graduation course. Infographics are graphic resources that stand out for using images and writing to 

inform about a particular subject. The objective of this study was to analyze the infographics produced 

by students of a distance learning course in Biological Sciences as a tool for the construction of 

knowledge. This is a documentary and descriptive case study, where students from five poles in the 

interior of Ceará were encouraged to produce infographics. 158 infographics were produced, 85 about 

transgenics and 73 about fungal structures, in general, 100% of the generated products were able to 

inform through simple texts and images. It is considered that the infographic is a tool that allows to 

inform and mediate, emerging as a didactic-pedagogical material of scientific dissemination in 

education. 

Keywords: Infographics. Higher education. Image. 
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1. INTRODUÇÃO 

A criação dos primeiros infográficos ocorreu no âmbito do jornalismo e durante cerca 

de 150 anos sua utilização foi reservada ao detalhamento meteorológico. A literatura aponta 

que na metade do século XIX, com a informação gráfica em alta e sendo expressa em códigos 

verbais e visuais (VELHO, 2009), criou-se o espaço para o surgimento dos infográficos. 

Os infográficos são recursos gráficos que atraem a atenção do leitor por usar imagens e 

textos para informar sobre determinado assunto. Conceitualmente, para Caixeta (2005): 

É uma forma de representar informações técnicas como números, mecanismos e/ou 

estatísticas, que devem ser sobretudo atrativos transmitidos ao leitor em pouco tempo 

e espaço. Normalmente utilizado em cadernos de Saúde ou Ciência e Tecnologia, em 

que dados técnicos estão mais presentes, o infográfico vem atender a uma nova 

geração de leitores, que é predominantemente visual e quer entender tudo de forma 

prática e rápida. (CAIXETA, 2005, p.1).  

Enquanto para Perroni (2015): 

A infografia é um recurso gráfico que integra uma imagem a um determinado texto, 

explicando assim, um determinado assunto, para públicos diversos e específicos. Os 

infográficos são muito usados em livros didáticos, cartilhas e manuais, presentes em 

revistas, jornais, sites e mídias. Também encontramos em folhetos na política e 

cultura, na televisão como gráficos animados. (PERRONI, 2015. p.3).  

Já há alguns anos os infográficos estão presentes em vários meios de comunicação, 

trazendo informações de diversos assuntos, “pois foi descoberta a eficácia dele no processo de 

comunicação” (MÓDOLO, 2007, p.5). Esse recurso ganha cada vez mais espaço na mídia 

impressa e on-line, ao conquistar a atenção do leitor, “pois já se sabe que as pessoas 

compreendem melhor os fatos quando mostrados visualmente” (MÓDOLO, 2007, p.11). 

A construção de um infográfico ocorre: 

... através de recortes, do uso de imagens, ícones, direcionamento do olhar, e, 

especialmente, do texto; tem a intenção de informar e consequentemente acaba 

educando seus leitores. Por isso é importante ressaltar que não só as imagens são 

importantes na construção e compreensão das mensagens contidas nos infográficos. 

(BEZERRA, SERAFIM, MEDEIROS, 2011, p.3). 

 Nessa composição, imagens e conteúdo atuam concomitantemente na produção de 

sentidos, o que significa que imagens e textos verbais não são acessórios um do outro, mas 

recursos básicos que agregam significado ao produto gerado. 

Logo, constata-se ser um recurso comunicativo com uso em potencial em diversas áreas, 

como na educação, podendo ser utilizada como uma estratégia eficiente de captação do interesse 

do público-leitor, como o aluno. Por exemplo, o edital do Plano Nacional do Livro Didático de 

2014 (PNLD/2014) aceitou coleção de livros impressos acompanhados de conteúdos 

multimídia, dentre os quais o infográfico estava referido (BRASIL, 2011). 

Na esfera educacional, em especial na modalidade a distância, são inúmeras as 

possibilidades de ferramentas de ensino, algumas podem ser dependentes de sua aplicabilidade 

para interagirem, como ocorre com os infográficos, podendo ser explorados por professores, 

tutores e alunos, levando a interação e mediação entre os que compõem a modalidade. 

Desta forma, justifica-se o presente trabalho ao analisar os infográficos produzidos por 

alunos de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual 
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do Ceará/Universidade Aberta do Brasil – UECE/UAB, como ferramenta para a construção do 

conhecimento e recurso didático na modalidade a distância. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente investigação trata-se de estudo de caso descritivo de abordagem quantitativa 

e qualitativa. Para Yin (2005), o estudo de caso é um método de pesquisa que analisa 

intensamente uma situação particular, por meio de uma organização de dados preservando o 

caráter unitário do objeto social estudado, além de possibilitar o desenvolvimento de um nível 

de análise em que é possível identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e 

classificação (OLIVEIRA, 2002).  

Os infográficos foram produzidos no decorrer das disciplinas de Biologia Molecular e 

Microbiologia, ofertadas nos semestres 2018.2 e 2019.1, respectivamente, do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do 

Ceará/Universidade Aberta do Brasil – UECE/UAB nos municípios de Aracoiaba, Beberibe, 

Maracanaú, Maranguape e Quixeramobim-CE.  

A atividade foi inserida no planejamento pedagógico de ambas as disciplinas realizadas 

no início de cada semestre com a presença dos professores formadores e tutores, sempre 

buscando incorporar estratégias pedagógicas e atividades diferenciadas que levem o aluno a 

observar, analisar, refletir, argumentar e pesquisar, minimizando à memorização dos dados e 

das informações. 

 Na disciplina de Biologia Molecular solicitou-se que o aluno produzisse um infográfico 

como material de uma campanha informativa (sendo o público-alvo estudantes da educação 

básica) sobre o uso de transgênicos na atualidade, não apenas na indústria de alimentos, como 

também na indústria farmacêutica, biotecnológica, de vestuário, dentre outras. Na construção 

dos infográficos os alunos deveriam explicar o conceito de transgênicos e problematizar sobre 

aspectos positivos e negativos de sua utilização. 

Já na disciplina de Microbiologia foi solicitado a produção de infográficos sobre 

estruturas fúngicas, abordando as diferentes características macro e microscópicas dos fungos, 

seus aspectos reprodutivos e as interações existentes com outras espécies microrganismos, 

animais e/ou plantas.  

Para essas produções, foi indicado a utilização de ferramentas como o Canva®, Magik 

pick to chart®, Visual.ly®, Visme®, Easel.ly, dentre outros, levando sempre em consideração 

o layout, tipo de fonte, uso das cores, tamanho e ilustrações.   

Os infográficos foram postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

plataforma Moodle 3.0. Quanto aos preceitos éticos, o presente estudo respeitou as diretrizes e 

critérios na Resolução 510/2016 (BRASIL, 2016), com todos os direitos respeitados em relação 

à pesquisa, principalmente no tocante ao sigilo e confidencialidade dos documentos 

investigados. 

Destaca-se que os infográficos foram avaliados, seguindo critérios pré-estabelecidos no 

planejamento, tais como estrutura e conteúdo produzido. 

Na estrutura foi observada a utilização de ilustrações variadas (imagens, mapas, 

esquemas, gráficos), qualidade dos recursos visuais, tamanho do material, uso das cores, fonte 

adequada para leitura (tipo, tamanho), criatividade na elaboração e a utilização do respiro. 

Como critério do conteúdo produzido, levou-se em consideração a originalidade, o tema 

abordado adequadamente (não houve fuga), o conteúdo das legendas das imagens coerentes 
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com o tema sugerido (qualidade do conteúdo), a hierarquia nas ideias apresentadas, o conteúdo 

exposto de forma didática e o tema exibido em sua totalidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total 158 infográficos foram produzidos, 85 sobre produtos transgênicos e 73 sobre 

estruturas fúngicas, dos quais 29 de alunos provenientes do polo de Aracoiaba, 31 de alunos do 

polo de Beberibe, 37 no polo de Maracanaú, 39 no polo de Maranguape e 22 no polo de 

Quixeramobim.  

Os infográficos sobre produtos transgênicos foram organizados por temáticas 

abordadas/categorias, com destaque para vantagens e desvantagens (quadro 1). 

 
Quadro 1 – Temáticas/categorias dos infográficos sobre transgênicos elaborados por alunos do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do 

Brasil – UECE/UAB. 

INFOGRÁFICOS SOBRE PRODUTOS TRANSGÊNICOS 

TEMATICAS/CATEGORIAS VANTAGENS 

ALIMENTO 

BALANCEAMENTO NUTRICIONAL 

PRODUÇÃO VINHO E PÃES 

DESENVOLVIMENTO DOS NUTRICÊNIOS 

INDÚSTRIA 

FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PRODUÇÃO AUMENTADA DE LEITE NA PECUÁRIA 

RETIRADA DE COMPOSTOS HALOGÊNICOS 

MELHORAMENTO NA PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS 

MELHORAMENTO NA FIBRA DAS ROUPAS 

REDUÇÃO DE MÁQUINAS, REDUZ USO 

BARATEAMENTO DOS PRODUTOS 

AUMENTO DA PRODUÇÃO 

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

AGRICULTURA 

BAIXO CUSTO NA PRODUÇÃO 

REDUÇÃO DAS DOENÇAS NAS PLANTAS 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

PLANTAS MAIS TOLERANTES AS CONDIÇÕES ADVERSAS 

MAIOR RESISTÊNCIA AS PRAGAS 

AMBIENTE 

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO 

RESISTÊNCIA A SECA 

REDUÇÃO DO GÁS METANO 

REDUÇÃO DO GÁS CARBONO 

ECONOMIA DE ÁGUA 

DECOMPOSIÇÃO DE MOLÉCULAS DE GORDURAS, PETRÓLEO E METAIS 

PESADOS 

RECUPERA TERRAS IMPRODUTIVAS 

ECONOMIA 

POSSIBILIDADE DE BARATEAR OS PRODUTOS 

FITOCOSMÉTICA 

REDUÇÃO DO ÍNDICE DA FOME 

PERMITE MAIOR TEMPO DE ESTOCAGEM E DE VALIDADE 

SAÚDE PRODUÇÃO DE VACINAS 
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PERMITIU O ESTUDO DE VACINAS PARA AIDS 

CONTROLE DA DENGUE (MOSQUITO MODIFICADO) 

MANEJO DE CÉLULAS-TRONCO 

PERMITE A RETIRADA DE SUBSTÂNCIAS MALÉFICAS AO ORGANISMO 

MODIFICAÇÃO DE ANIMAIS PARA ESTUDOS ESPECÍFICOS (MOSCAS 

COM ALZHEIMER) 

CONSERVAÇÃO 

REDUÇÃO DE AGROTÓXICO 

EXPANSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

ATRASO NA PUTREFAÇÃO 

TEMATICAS/CATEGORIAS DESVANTAGENS 

INDÚSTRIA 
PRODUZIR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

ALTERAÇÃO HORMONAL DOS PRODUTOS 

AGRICULTURA ALTERAÇÃO DAS PRÁTICAS DE CULTIVO 

AMBIENTE 

INSETOS MAIS RESISTENTES 

ELIMINAÇÃO DE ESPÉCIES NATURAIS 

DIMINUIÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO E ALTERAÇÃO DA CADEIA ALIMENTAR 

EXTINÇÃO DE ESPÉCIES 

ECONOMIA 

DEPENDÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES AOS GRANDES 

PRODUTORES 

ATENDE AOS GRANDES PRODUTORES 

ONERA O PRODUTOR POR TER QUE PAGAR ROYALTIES 

REDUÇÃO DA MÃO DE OBRA 

DESEMPREGO 

SAÚDE 

ALERGIAS 

MUTAÇÃO DESCONTROLADA 

POLUIÇÃO E EROSÃO GENÉTICA 

CONTAMINAÇÃO GENÉTICA IRREVERSÍVEL 

INFERTILIDADE 

RISCO DE DESENVOLVER CÂNCER 

CONSERVAÇÃO 

FALTA DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

FALTA DE VARIABILIDADE GENÉTICA 

FALTA DE CONTROLE RIGOROSO 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Dentre as categorias, notou-se que a Indústria foi a que os alunos mais relataram 

vantagens, 10 ao total, seguido da categoria Ambiente com 7 vantagens e a categoria Saúde 

com 6 vantagens, enquanto as categorias Alimento e Conservação as menos citadas pelos alunos 

(quadro 1). 

No tocante ao design dos infográficos sobre transgênicos, se observou o uso de cores 

vibrantes, esquemas e texto curto, conforme ilustrado na figura 1. Planejamento esse 

corroborado por Escobar e Spinillo (2016) quando afirmam que os infográficos são: 

... resultado de um processo de design cujas etapas envolvem um alto grau de 

multidisciplinaridade: as etapas iniciais centram-se na pesquisa e produção do 

conteúdo, passando pela síntese e transformação deste em elementos pictóricos e 
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esquemáticos que são então diagramados e organizados em uma peça cujas 

características. (ESCOBAR e SPINILLO, 2016. p.1159). 

 

Figura 1 – Infográfico elaborado sobre o uso de produtos transgênicos por discente do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do Brasil – 

UECE/UAB, polo de Aracoiaba-CE. 

 

Fonte: Elaborado por discente do polo de Aracoiaba-CE, com base na pesquisa realizada. 

 

Na atividade também foi indicado que os infográficos teriam como público-alvo 

estudantes da educação básica, visando realizar uma campanha educativa, o que ficou notório, 

na figura 2, através da ilustração e adequação ao público jovem. A delimitação do público se 

trata de uma informação importante e que direciona o produto final, inclusive estimulando a 

leitura e uso do infográfico. 

Segundo Lima (2015):    

A infografia pode ser vista como uma evolução do diagrama tradicional, pois possui 

as mesmas características básicas de um diagrama. Ao contrário do texto linear 

tradicional, utiliza diferentes recursos gráficos e possui uma estrutura que oferece uma 

estratégia de leitura não linear, permitindo que o leitor escolha o encadeamento da 

narrativa. (LIMA, 2015, p.121). 
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Figura 2 – Parte de um infográfico elaborado sobre o uso de transgênicos por discente do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do 

Brasil – UECE/UAB, polo de Beberibe-CE. 

 

Fonte: Elaborado por discente do polo de Beberibe-CE, com base na pesquisa realizada. 

 

No tocante o que foi explorado pelos alunos sobre os alimentos e produtos que usam os 

transgênicos, foram citados os seguintes alimentos: milho, feijão, algodão, soja, eucalipto, cana-

de-açucar, tomate, maçã, melancia, batata, arroz, pimentões, alface, banana.  

Valois (2016) destaca que: 
 
No Brasil, é notória a convivência do ser humano com a tecnologia de ponta 

apropriada como a dos transgênicos e sustentabilidade ambiental, contribuindo para o 

aumento da produção e produtividade agrícola, com a obtenção de alimentos com 

qualidade nutricional, livres de riscos, perigos e danos de natureza física, química, 

biológica e ambiental, tendo como fulcro a mudança paulatina de hábito, atitude, 

postura, cultura, costume e conduta de todos os atores envolvidos na cadeia produtiva 

e de consumo dos alimentos. (VALOIS, 2016, p. 52). 

 

Os infográficos abordaram a produção da insulina, vacinas e de hormônios do 

crescimento (GH). Lopes et al. (2012) destacam o avanço na área médica e industrial com o 

uso da tecnologia do DNA recombinante na produção da insulina artificial ou recombinante. 

O Conselho de Informação sobre Biotecnologia (CIB) destaca que as técnicas de 

biotecnologia desenvolvem métodos diversos para o diagnóstico de doenças, tratamentos e 

vacinas, dentre estes cita a insulina, hormônio do crescimento, vacina contra a Hepatite B e 

vacina contra a dengue. 

Os infográficos cumpriram o seu papel social quando trazem uma orientação para o 

leitor, de forma efetiva e prática, além da mensagem principal. Dentre as orientações práticas 

citadas no material, podem ser descrever as orientações de rotulagem com a letra em destaque 

T, o uso dos transgênicos podem ser opcionais e não obrigatórios, tendo o usuário o direito de 

optar.  
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Sobre os fungos, foram analisados 73 infográficos. Esses foram produzidos na 

perspectiva de transformar um assunto abstrato em algo mais concreto. Esta concretude se deu 

através do aspecto visual que foi desenvolvido no material, haja visto que esses têm a 

característica de informar por meio de textos simples (figura 3) e imagens (figura 4).  

 

Figura 3 – Parte de um infográfico elaborado sobre os fungos por discente do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do Brasil – 

UECE/UAB, polo de Maracanaú-CE. 

 

Fonte: Elaborado por discente do polo de Maracanaú -CE, com base na pesquisa realizada. 

 

Essa busca de descrever com elementos visuais coaduna Escobar e Spinillo (2016), para 

esses autores os infográficos devem ter clareza, ser de fácil da leitura e devem considerar os 

aspectos culturais, econômicos e sociais do contexto no qual se desenvolve o projeto, como 

observado na figura 4. 

Neste ínterim, os infográficos permearam no campo do conceito sobre os fungos, suas 

características principais, sua morfologia microscópicas e macroscópicas, sua classificação, 

seus benefícios, seus malefícios, a interação com outras espécies e os aspectos reprodutivos.  

É importante reforçar a necessidade de inserir no processo educacional o cotidiano do 

aluno, associando sua vivência com o conteúdo. E nesta perspectiva Kaufmann-Sacchetto et al. 

(2011, p. 31) afirmam que “com a maturação, experiências de vida e bagagem teórica são 

possíveis despertar diversos sentimentos, aguçar a curiosidade, apropriar-se de princípios, 

valores e perspectivas.  
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Figura 4 – Parte de um infográfico elaborado sobre os fungos por discente do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do Brasil – 

UECE/UAB, polo de Maranguape-CE. 

 

Fonte: Elaborado por discente do polo de Maranguape-CE, com base na pesquisa realizada. 

 

Portanto, aliar conhecimento com ferramentas diferentes de avaliação e a possibilidade 

de inserir no contexto prático dos alunos/professores permitem que estes se debrucem sobre a 

pesquisa teórica e produzam materiais simples, mas com cientificidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os infográficos produzidos pelos discentes do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância da UECE/UAB em duas disciplinas e com temáticas diferentes se 

mostraram dentro do conceito descrito na literatura para essa ferramenta, frente ao design 

observou-se o uso de cores vibrantes, esquemas e texto curto. Bem como, o aluno se preocupou 

em respeitar o público-alvo indicado em cada produção.  

Pondera-se que o infográfico é um instrumento que permite informar através de recursos 

visuais atrativos, despontando como um material didático-pedagógico de divulgação científica 

na educação, podendo compor o grupo de materiais com potencial de uso pela educação a 

distância e servindo na construção do conhecimento. 
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RESUMO: O presente artigo de forma geral visa analisar como a mediação pedagógica de professores 

e tutores colabora para a efetivação da aprendizagem nos alunos da EaD. De forma específica, 

elegemos três objetivos: descrever o papel do professor e do tutor no contexto da EaD; compreender 

como se desenvolve a ação mediadora na modalidade EaD; e identificar os entraves presentes na ação 

mediadora de professores e tutores na modalidade EaD, relatada na literatura educacional, para a 

garantia da aprendizagem. Como suporte teórico à investigação, a pesquisa fundamentou-se em 

estudos que abordam a mediação pedagógica no ensino a distância, tais como: Andrade (2009), 

Almeida (2013), Costa (2013), Carvalhedo (2017), Ferreira (2013), Vygotsky (1998), Zanolla (2012), 

entre outros. Quanto a abordagem, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa de caráter 

exploratório, do tipo bibliográfico. O estudo apontou que, no ensino a distância, professores e tutores, 

embora sejam profissionais docentes, exercem papeis distintos e que, no que tange a interação 

didática, a mediação destes para com os alunos são ações que influenciam de forma direta no processo 

de aprendizagem, podendo esta ser relevante ou não para a sua garantia. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze how the pedagogical mediation of teachers and tutors 

contributes to the realization of learning in DE students. Specifically, we chose three objectives: to 

describe the role of the teacher and the tutor in the context of distance education; understand how to 

develop a mediating action in distance education; and identify the elements present in the mediating 

action of teachers and tutors in the distance education modality, related educational literature, to 

ensure learning. As theoretical support to research, a research based on studies that address a 

pedagogical mediation in distance learning, such as: Andrade (2009), Almeida (2013), Costa (2013), 

Carvalhedo (2017), Ferreira (2013), Vygotsky (1998), Zanolla (2012), among others. Regarding the 

approach, it is a qualitative research of exploratory character, of bibliographic type. The study pointed 

out that, although distance learning, teachers and tutors, although they are professionals, play different 

roles and do not have didactic interaction, mediation used for students and actions that influence. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos fenômenos decorrentes do crescimento da tecnologia, tem sido a expansão e 

melhoria da qualidade do ensino. A inserção das mídias no mercado, contribuiu de forma 

positiva para a educação, não só para o avanço, mas para a oferta de vagas e a consolidação 

do ensino superior de graduação, especialmente na modalidade de Ensino a Distância (EaD). 

Frente ao contexto da EaD, novas estratégias de ensino se fazem necessárias para a garantia 

das aprendizagens, no cumprimento da função social da academia para a formação cidadã e 

profissional.  

A tecnologia implementou muitas mudanças, novos conceitos, atitudes, 

comportamentos, dentre o qual não concebemos mais a vida cotidiana desprovida de 

tecnologia. Nesse bojo, a Educação a Distância (EaD), ampliou o leque de oportunidades para 

a qualificação, favorecendo a formação de muitos a distância.  

Na modalidade EaD, o ambiente de aprendizagem se configura como um vasto campo 

de experiências pessoais e de construção do conhecimento científico, em que educandos estão 

entrelaçados por mediações sistematizadas em ambientes virtuais de aprendizagem - AVA, 

que oportuniza espaços de socialização do conhecimento, mediações pedagógicas e práticas 

favoráveis ao processo de produção do conhecimento, com destaque à forma interativa 

estabelecida entre os envolvidos: professores, tutores e estudantes. 

Frente ao contexto, o presente artigo apresenta os resultados de um estudo 

bibliográfico acerca da mediação pedagógica dos agentes educativos na modalidade de ensino 

a distância, desenvolvida pelos teóricos na literatura educacional. O interesse pela temática se 

deu a partir da compreensão da importância da mediação pedagógica desenvolvida por tutores 

e professores neste contexto para a garantia das aprendizagens, partindo dessa compreensão 

buscamos responder a seguinte questão-problema: como a mediação pedagógica de 

professores e tutores colabora para a efetivação da aprendizagem dos alunos da EaD ? Assim, 

elegemos como objetivo geral: analisar como a mediação pedagógica de professores e tutores 

colabora para a efetivação da aprendizagem nos alunos da EaD. E de forma específica, 

elegemos três objetivos: descrever o papel do professor e do tutor no contexto da EaD; 

compreender como se desenvolve a ação mediadora na modalidade EaD; e identificar os 

entraves presentes na ação mediadora de professores e tutores na modalidade EaD, relatada na 

literatura educacional, para a garantia da aprendizagem. 

Devido as vivências na modalidade EaD, na atividade de coordenação de disciplina e  

tutoria,  e com a finalidade de nos aprofundarmos no assunto, para produção do conhecimento 

na área, realizamos uma pesquisa bibliográfica que, segundo Lakatos e Marconi, permite 

realizar nos autores que abordam a temática “[...] o levantamento do estudo da questão que se 

propõe a analisar e solucionar”. (1992, p.44).  

Com base em Lakatos e Marconi (1992), adotamos as seguintes fases para o 

desenvolvimento da pesquisa bibliográfica: escolha do tema ou do assunto que se pretende 

desenvolver no estudo; elaboração de um roteiro para a estrutura do artigo; identificação e 

localização do material bibliográfico que trata do tema; leitura, análise e interpretação do 

material; e, por último, a escrita do artigo. Para a sua realização, tratamos os dados a partir da 

abordagem qualitativa. São estes os autores selecionados: Andrade (2009), Almeida (2013), 

Costa (2013), Carvalhedo (2017), Ferreira (2013), Vygotsky (1998), Zanolla (2012), entre 

outros. Espera-se que os resultados aqui apontados contribuam no aprofundamento do tema 

proposto e, assim, sirvam de referência para a comunidade acadêmica que atua nesta 

modalidade, em especial para os professores e tutores atuantes do ensino na EaD. 
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2. VISLUMBRANDO A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E O PAPEL DOS 

PROFESSORES E TUTORES NO CONTEXTO DA EAD 

O uso das tecnologias e a presença das mídias, cada vez mais atuante no cotidiano das 

pessoas tem contribuído para o avanço de novos conhecimentos, exigindo das pessoas não 

somente a qualificação e o uso devido dos artefatos tecnológicos, mas também o preparo de 

forma ética na sua utilização. 

Os estudos e pesquisas voltados para a modalidade EAD, enfatizam o 

desenvolvimento de um sujeito ativo e autônomo, construtor do seu próprio conhecimento. 

Assim, de acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior à Distância, há a 

possibilidade de: 

“[...] autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, (telefone, fax, correio eletrônico, videoconferência, fórum de debate 

pela internet, ambientes virtuais de aprendizagem, etc), promovendo uma interação 

que permita uma maior integração entre professores, tutores e estudantes”. 

(BRASIL, 2007, p.11).  

Com base no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), a 

educação a distância se caracterizou como modalidade educacional, na qual estudantes e 

professores desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Assim, com a 

possibilidade de assincronia de tempos e espaços, podemos afirmar que a EaD atende 

diferentes cenários, dentre eles: a complementação da educação básica ou para casos 

especiais, a educação de jovens e adultos, a educação profissional técnica e de nível médio, a 

educação especial e o ensino superior. Por meio do parecer CNE/CES n. 462, de 14 de 

setembro de 2017 (BRASIL, 2017), observamos a normativa para oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, contribuindo de forma significativa para a ampliação do 

conhecimento de pessoas que, em razão das atividades desenvolvidas, não conseguem 

participar de cursos de formação continuada presencialmente. 

Dessa forma, o ambiente de aprendizagem na EaD, configura-se como campo vasto de 

experiências pessoais e de construção do conhecimento científico, em que os educandos estão 

entrelaçados por mediações sistematizadas em ambientes virtuais, socializações, ações 

didáticas e práticas favoráveis ao processo de aprendizagem, no qual está relacionado a forma 

interativa estabelecida entre os envolvidos.  

A formação exigida como professor e tutor deve oferecer subsídios e habilitação para 

o desenvolvimento de uma prática voltada a consecução dos objetivos propostos pelo curso, 

auxiliando e orientando de forma a levá-lo ao êxito, ou seja, ao término das disciplinas ou do 

curso. Dessa forma, é necessário que ambas as partes, estabeleçam uma relação de 

aprendizagem cooperativa entre si e também entre os alunos. 

 Em corroboração com essa ideia, Levy (1999), ressalta que em cursos e ações na 

modalidade de Educação a Distância, a possibilidade de criarmos comunidades é importante 

no sentido de estabelecer-se uma relação de aprendizagem cooperativa entre os participantes, 

contribuindo para a formação de um sujeito mais cooperativo.  

Desse modo, podemos afirmar que a Educação a distância possui uma apresentação 

diferente da utilizada no ensino presencial, já que exige uma atuação expressiva e autônoma 

do estudante, assim como também um bom planejamento e organização do tempo disponível 

para desenvolvimento das atividades. O perfil dos discentes da EaD devem se configurar 

como estudantes dinâmicos, construtores do seu próprio conhecimento e capazes de 

identificar qual a relevância da formação possui em sua vida. 
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Para Almeida (2013), o ensino com a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

se traduz em: planejar e propor atividades que propiciem a aprendizagem significativa do 

educando; disponibilizando materiais de apoio com o uso de várias mídias e linguagens; assim 

como também um professor que atue como mediador e orientador do aluno. 

Desse modo, o professor organiza sua prática através de um planejamento individual 

contemplando todos os conteúdos exigidos na matriz curricular, disponibilizando na 

plataforma virtual as videoaulas, fazendo a inserção dos materiais a serem utilizados que pode 

ser ou não de sua autoria e centralizando os processos de aprendizagem que, muitas das vezes, 

consiste mesmo na orientação dos tutores e avaliação dos alunos.  

Para tanto, a sala de aula virtual conta com dispositivos de aprendizagem como chats, 

fóruns, blogs, livros e vídeos, que auxiliam e instigam os alunos a busca do conhecimento. 

Todavia o professor deixa de ser o detentor do mesmo, fazendo com que alunos e tutores 

trabalhem em conjunto o processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Ferreira: 

A elaboração de conteúdos dialógicos, interativos associados às tecnologias digitais 

é uma das atribuições da docência na EAD que compreende um sistema complexo e 

dinâmico, tendo o professor como um orientador intermediário num processo de 

ação-reflexão-ação, que busca efetivação do conhecimento, associando a teoria e 

prática (FERREIRA 2013, p. 193). 

Assim, observamos que a prática docente utilizada no âmbito da EAD, deve 

proporcionar o desenvolvimento de um aluno reflexivo e protagonista do seu próprio 

conhecimento, aliando de forma contextualizada as interações, vivências, pesquisas, estudos e 

saberes adquiridos no decorrer do percurso. No qual, o tutor (também profissional docente) 

atua direto frente ao aluno, dando suporte e auxiliando o professor na mediação e facilitação 

da aprendizagem.  

2.1 O papel dos professores e tutores na modalidade EaD 

A mediação pedagógica é organizada de forma colaborativa, espaço em que 

professores e tutores se unem, com vista na promoção da produção do conhecimento.  A ética 

no desenvolvimento do seu trabalho, assim como também o entusiasmo destes, conduz o 

aluno a alavancar a sua motivação para seguir adiante, já que a modalidade EAD, muitas 

vezes, pode despertar no discente  um certo desânimo, considerando que este mesmo se torna 

gestor do seu próprio tempo, requerendo dinamicidade para conduzir os seus estudos. 

O professor formador que atua na EaD, deve ser um facilitador do conhecimento, para 

tanto, deve dispor materiais inovadores, que despertem o senso crítico do discente. Deve 

desempenhar sua função elaborando provas, atividades, sugestões de projetos a serem 

desenvolvidos, acompanhando e orientando os tutores, assim como também os alunos ao 

longo da disciplina. Geralmente nos cursos de EaD os professores recebem definições como: 

professor autor, professor-formador e coordenador. O professor autor, elabora os materiais a 

serem trabalhados, o professor-formador, faz as orientações do estudo, dos tutores e 

aprendizagem e o coordenador, é aquele que gerencia ou coordena as disciplinas. 

Trabalhar como professor a distância, requer algumas habilidades tão imprescindíveis 

quanto ao professor regular, pois o mesmo deve sempre estar pronto para aprender a aprender 

e desempenhar funções que requerem o compromisso com a formação crítica do discente. 

Assim, podemos inferir que a mediação não só do professor, mas também do tutor, 

promove a construção do conhecimento coletivo entre todos os pares envoltos no processo de 

ensino e aprendizagem. No entanto, algumas vezes eles se deparam com alunos que não se 
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adequam ao perfil do Ensino a Distância, pois não possuem as características essenciais de um 

discente da EaD, não possui disciplina, não tem maturidade e não enviam seus trabalhos em 

tempo hábil. Lidar com esse público alvo, requer uma postura ética, baseada no diálogo, 

companheirismo e conscientização, trazendo em foco a relevância da formação em tempos 

competitivos. 

São os tutores que permanecem mais presentes ao longo do processo, sanando as 

dúvidas, É relevante que o mesmo domine as técnicas pedagógicas de tutoria, conheça o 

conteúdo do curso, o projeto pedagógico, as disciplinas e busque intermediar as interações, 

dificuldades, avaliando e facilitando o processo de aprendizagem. De acordo com Zanolla 

(2012), a mediação traz a expectativa de uma relação de reciprocidade entre o indivíduo e as 

possibilidades do conhecer, aprender, além de enfatizar, através do discurso oficial no plano 

da ideologia intersubjetiva, a troca de experiências entre as pessoas para a possibilidade de 

criação de conhecimento.  

Segundo o modelo de organização da modalidade de educação a distância, existem 

diferentes possibilidade. Conforme os Referenciais de Qualidade para Educação Superior à 

Distância: 

Não há um modelo único de educação a distância. Os programas podem apresentar 

diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais 

e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades 

dos estudantes são os elementos que irão definir melhor a tecnologia e metodologia 

a ser utilizada (BRASIL, 2007, p. 7). 

Com base na afirmativa, podemos inferir que o tutor tem um importante papel a 

desenvolver no que tange na percepção das necessidades vivenciadas pelo estudante. 

Sabendo, porém, que seu papel não se esgota a esse controle das necessidades dos estudantes; 

antes, tem como missão principal assumir a tomada de decisão que possa colaborar com as 

aprendizagens, mediando e esclarecendo aspectos que se apresentam como entraves para a 

aprendizagem, de forma a facilitar a produção do conhecimento pelo estudante.  

Além disso, Andrade (2009), afirma que o papel do tutor mediador deve ser encarado 

“como um professor a distância, com um papel similar ao professor do ensino presencial, 

sendo ele o responsável por promover a interatividade, pela troca de experiência entre os 

alunos e por reforçar a comunicação do grupo”, pois a interação também facilita a 

aprendizagem quando oportuniza a troca de conhecimento entre os pares e com os tutores e 

professores. 

Para tanto, faz-se necessário que este mediador seja possuidor de habilidades 

pedagógicas e de conhecimentos que correspondam aos quesitos desta modalidade de ensino. 

Gonzalez (2005) aponta que, necessariamente, o tutor se torna um motivador da 

aprendizagem e como tal, se faz necessário que este seja colocado a cumprir funções 

múltiplas em condições diversas mesmo não sendo preparado para tal papel.  

O fazer do professor, independente da modalidade que seja realizado, requer do 

professor competências e habilidades que o habilitam a lidar com situações diversas e 

adversas no exercício da prática docente.  Segundo Perrenoud (1993, p. 140), “ser professor 

hoje em dia significa saber exercer a profissão em condições muito diversas, utilizando uma 

pedagogia diferenciada, exigindo diferentes níveis de competências docente”.  

Diferente do monitor acadêmico, que tem como função experienciar atividades de 

ensino, pesquisa e extensão,  o tutor  é um profissional docente que, segundo Costa (2013), 

deixa de ser um apêndice do professor pesquisador, que seleciona os conteúdos que comporão 

586



sua disciplina e orienta a direção da construção dos conhecimentos pelos alunos e passa a ser 

seu parceiro. Portanto, ambos dividem a responsabilidade de gerenciamento das condições de 

aprendizagem dos alunos. Podemos afirmar também, que o tutor é um impulsionador para um 

aluno desmotivado, estimulando não somente o conhecimento, mas o compartilhamento das 

incertezas e obstáculos em busca das soluções. 

Para Costa (2013) e para os Referenciais de Qualidade para Educação Superior à 

Distância (BRASIL, 2007), são atribuições do tutor: 

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e 

responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

instituição de ensino; 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 

 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável. 

Além das atribuições elencadas, o tutor deve ainda, atender as necessidades dos alunos  

no que tange às questões técnicas (de natureza simples) do ambiente virtual na Plataforma, 

ajudando-os à entender o funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 

como também nas questões de caráter didáticos pedagógicos, facilitando,  não só o acesso, 

mas, principalmente, a compreensão do material disponibilizado, estimulando-os no 

desenvolvimento dos trabalhos, envio dos mesmos, na participação dos fóruns e eventuais 

esclarecimentos de dúvidas. 

Desse modo, a EaD incumbe ao tutor a missão, de orientar e/ou mediar as atividades 

dos alunos desta modalidade. Segundo os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior à Distância (2007), o corpo de tutores desempenha um papel de grande relevância 

no processo educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro diferenciado, 

no interior das instituições, uma vez que atua diretamente frente aos alunos fazendo-se porta 

voz tanto dos alunos, quanto da Instituição de Ensino que este representa. 

 

3.  OS ENTRAVES NAS MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES E 

TUTORES PARA A GARANTIA DA APRENDIZAGEM 

As reflexões voltadas para a educação a distância, por vezes, questionam a ausência 

física do professor como sendo um entrave para efetivação da aprendizagem. Entretanto, de 

acordo com Turcke (2002), a proximidade requerida pelas novas tecnologias por meio das 

interações sociais na modalidade EaD, supera as distâncias espaço-temporais e acelera os 

processos de comunicação restritos, que ocorrem muitas vezes no contexto da sala de aula, 

embora não possa ser substituto pela proximidade humana. 

Logo, ao nos reportar para os diálogos pedagógicos presentes na EAD, deslocamos o 

foco da distância física para as possibilidades de uma presença virtual qualitativa, 

considerando as intervenções e mediações desdobradas nas ações dos docentes e tutores, 
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através das diversas ferramentas presentes no contexto da educação a distância. É por 

intermédio dessas ferramentas que o discente estrutura seu próprio conhecimento, repensa 

suas opiniões, elabora seus projetos e trabalhos. 

Essas interações qualitativas se configuram durante todo o decorrer do curso e estão 

presentes nas salas de aulas virtuais, promovendo a comunicação síncrona (comunicação em 

tempo real) e assíncrona (comunicação que não acontece simultaneamente), através dos 

chats, fóruns, links, notícias, e-mails e outras ferramentas. Dessa forma, observamos que são 

diversas as ferramentas de interação existentes na educação a distancia, as quais fortalecem e 

apoiam o processo de ensino e aprendizagem, entre professores, tutores e alunos. 

 Por outro lado, observando os relatos e discussões presentes nas formações da EaD, 

os questionamentos e dificuldades expostas refletem sempre a mesma realidade:  alunos que 

apresentam pouca habilidade com o AVA e até mesmo com as leituras, mesmo recebendo 

orientações do tutor; alunos que moram na zona rural e comparecem ao polo apenas no 

encontro presencial, dificultando o bom andamento das tarefas e participação nos fóruns; 

escassa leitura dos materiais presentes na plataforma, por consequência observamos a grande 

dificuldade em expor ideias e elaborar trabalhos como sínteses, produções textuais e projetos 

de pesquisas, outra dificuldade é a pouca frequência a sala de aula virtual e até  mesmo 

dificuldade de acesso a internet, dentre outras. 

Contudo, reiteramos que todo potencial e aparato tecnológico, de nada adiantam se o 

tutor e o professor não estiverem sintonizados com o perfil, a necessidades dos estudantes e 

não promoverem um clima respeitoso e afetivo. 

Segundo Collins e Berge (1996), o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes 

de competências sociais dos mediadores na modalidade EaD, determina o êxito no processo 

de produção do conhecimento, na medida em que: 

A capacidade de fomentar ambientes que estimulem e favoreçam a aprendizagem, 

motivando os participantes, oferecendo apoio e acompanhamento durante todo o 

curso, além de estabelecer clima propício para a manifestação de inquietações e 

dúvidas (COLLINS E BERGE, 1996. pág. 07). 

Ao nos referirmos a linguagem ou interação social e motivação também trazemos em 

foco a abordagem colaborativa de Vygotsky (1998), orientando que os estudantes aprendem a 

partir da sua interação com os professores, tutores e com os seus pares, enfatizando que a 

linguagem constitui um dos principais instrumentos de mediação do tutor, pelo qual o 

indivíduo interage e se desenvolve no contexto sócio histórico que está inserido, citando a 

ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal), instigando o aluno a obter o conhecimento 

potencial, para que posteriormente possa chegar esse conhecimento potencial em real, 

favorecendo assim as trocas, o compartilhamento entre os sujeitos envolvidos e o êxito das 

atividades desenvolvidas ao longo do curso. 

 

4.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura, base para o estudo bibliográfico que apresentamos no presente artigo, 

aponta que o papel do professor e do tutor no contexto da EaD é de fundamental importância, 

não só pelo seu papel pedagógico de facilitador da aprendizagem, no sentido de transmitir o 

conhecimento sistematizado, com vista na promoção do senso crítico do aluno; instigando 

estes, à construírem seu próprio conhecimento a partir das bases técnico-científica adquirida 

na academia, mas também  pelo seu papel de motivador. 
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O estudo apontou que, no contexto do Ensino a Distância, o professor atua como 

mediador, provocando a discussão e o diálogo. Neste enfoque, situam-se o professor da 

disciplina e o tutor em seus diferentes papéis que se complementam. Enquanto o professor da 

disciplina é responsável pela organização didático-pedagógica, o tutor tem a atribuição de 

orientar e acompanhar o discente no processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto a ação mediadora, esta exerce um dos pontos fundamentais   no êxito da 

aprendizagem do aluno, mas, para que isso aconteça é necessário que se utilize as Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – NTIC, facilitando a aquisição e/ou 

construção do conhecimento e a elaboração de estratégias de interação social. Para tanto, a 

mediação Pedagógica em Educação a Distância deve conter um aprendizado que produza 

resultados e significados para seus alunos. 

Com base nisso, compreendemos que a ação mediadora na modalidade EaD se 

desenvolve com base nas interações. O envolvimento e a integração às atividades propostas 

por parte do professor e tutor estimulam a participação de todos e colabora para a criação de 

um ambiente acolhedor que favorece o sentimento de pertença ao grupo, que por diversas 

vezes trabalham de forma integrada, elaborando trabalhos, participando de eventos solicitados 

e formações que ao longo do curso favorecem o conhecimento, desenvolvendo também a 

parceria e o comprometimento. 

Todavia, alguns obstáculos geralmente são citados nas formações de professores e 

tutores relatada na literatura educacional, na modalidade EaD, dentre eles vislumbramos o 

descompromisso dos mesmos, deixando as atividades do curso em último plano, atrasando os 

prazos e muitas vezes reprovando nas disciplinas. Conforme Carvalhêdo (2017), a evasão é 

ocasionada geralmente pelas distâncias entre a residência e os Polos presenciais ou Núcleos 

de Tecnologias de apoio, juntamente com as dificuldades materiais para subsidiar os 

deslocamentos dos alunos, assim como também as condições da internet no interior do Estado 

do Piauí que não são adequadas. 

Ao concluir esta pesquisa, observou-se a relevância da mediação pedagógica entre 

ambas as partes, tutores presenciais e a distância, professores e coordenadores, considerando 

que as atribuições dos mesmos são específicas para o bom êxito das atividades no processo de 

ensino da EaD e a formação do discente. Assim como também é imprescindível a 

comunicação dialógica promovendo a socialização e construção colaborativa do 

conhecimento. 

A temática abordada teve o intuito de contribuir no processo da compreensão da 

mediação pedagógica, favorecendo a aprendizagem. Todavia, não pretendemos esgotar a 

fonte e sim favorecer novos questionamentos, fortalecendo a qualidade no processo da 

mediação pedagógica da EaD. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma pesquisa de mestrado sobre os discursos de uma disciplina virtual 

da UAB-UnB presentes através de suas estratégias de enunciação e imagem de seus interlocutores. 

Adotou-se como perspectiva teórico-metodológica a da Análise de Discursos (AD), de caráter 

interpretativa. Apoia-se em Orlandi (2009), Pêcheux (2008), Pinto (2002), dentre outros. A pesquisa 

mostra que a prática social de elaboração de disciplinas virtuais constroem uma imagem discursiva dos 

sujeitos envolvidos na Educação a Distância on line. Os discursos presentes nessa disciplina revelam 

diferentes modos de incorporação das tecnologias digitais. O ideológico presente no desenho da 

disciplina se marca sempre quando suas matérias significantes se relacionam com as suas “condições de 

produção”.  

 

Palavras chave: Discursos.  Disciplinas  virtuais. EaD 

 

ABSTRACT: This article presents an analysis of the discourses of a UAB-UnB virtual discipline 

present through their strategies of enunciation and image of their interlocutors. It was adopted as 

theoretical-methodological perspective that of Discourse Analysis (AD), of interpretative character. It 

relies on Orlandi (2009), Pêcheux (2008), Pinto(2002), among others. The research shows that the social 

practice of elaboration of virtual disciplines build a discursive image of the subjects involved in online 

distance education. The discourses present in this discipline reveal different ways of incorporating 

digital technologies. The ideological present in the discipline's design is marked whenever its significant 

subjects are related to its “conditions of production”. 

 

Keywords: Discourses.  Virtual disciplines. EaD. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa aborda as práticas discursivas da Educação a Distância on-line que têm 

ao longo de sua existência produzido discursos voltados à inclusão de saberes pelo viés digital 

e para a democratização da Educação, como exigência de um novo contexto de relações sociais 

de uma nova era na educação mediada pela web. Apresentaremos nesse artigo apenas um 

recorte de um estudo comparativo feito em nível de mestrado pela Universidade Federal do 

Piauí- UFPI no ano de 2013, sobre os discursos presentes nos textos de quatro disciplinas 

virtuais de cursos a distância da UAPI - UFPI e da UAB – UnB, com o intuito de analisar as 

imagens dos sujeitos envolvidos nesse evento comunicativo, construídas discursivamente e 

propostas nos e pelos discursos, a partir das suas semióticas verbal e não verbal.  

Em meados do século XXI, os discursos da modernidade e da contemporaneidade em 

torno da Educação vêm construindo novas comunidades de ensino e aprendizagem, em uma 

perspectiva “globalizante”, percebida pela velocidade do surgimento e da renovação de saberes, 

mediados pelos avanços das tecnologias da informação e da comunicação. Vivencia-se a cultura 

do ciberespaço, na qual a educação on-line passa a ser parte desse fenômeno cultural do século 

XXI, e ser vista como uma recontextualização de práticas sócio-educativas, que visam o acesso 

de todos ao direito a cursos de formação universitária e/ou técnica, transpondo barreiras físicas 

e geográficas. Essa característica, talvez seja um dos maiores atrativos da EaD on-line. Assim, 

dentro desse amplo processo do conhecer, a Educação a Distância on-line vem trabalhando com 

plataformas interativas, nas quais professores concebem suas disciplinas no ambiente virtual e 

postam ali seus materiais didáticos.  

Com o intuito de ampliar o debate sobre os discursos relacionados à Educação a 

Distância on line, este artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a construção dos 

discursos em torno de uma disciplina virtual de um curso a distância da UAB-UNB e identificar 

quais estratégias de enunciação estão presentes nos seus dizeres e como os efeitos de sentidos 

desses discursos interferem no seu desenho didático. Esse problema levantado vem 

acompanhado da ideia de que o trabalho de ensinar a distância via web deva ter um diferencial, 

já que necessita preencher os vazios causados pela falta do elemento presencial na relação entre 

o ensino e a aprendizagem em ambientes virtuais. 

Partindo da visão de Orlandi (2009) ao dizer que para a Análise de Discursos cada texto 

pertence a uma formação discursiva e ideológica dada, adotou-se a ideia de que os discursos no 

interior da Instituição Social Educação a Distância on line (EaD) são constituídos a partir dessas 

formações discursivas, aqui entendidas como “um sistema de regras que funda a unidade de um 

conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscritos, determinando o que pode e deve 

ser  dito a partir de uma dada posição ideológica numa determinada conjuntura” (PINTO, 2002, 

p. 60), assim sendo regidos por regras, normas e convenções mais ou menos estáveis. 

Com base nesse entendimento, as disciplinas postadas nas plataformas e a própria 

configuração das homepages de cursos on line possuem também normas, convenções, e se 

configuram como um gênero discursivo que tem uma finalidade social precisamente 
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determinada, que é a de levar ao aluno virtual, aulas sobre determinados conteúdos, com 

características interativas como forma de diminuir a distância física existente entre professor 

formador e aluno a distância. 

O arquivo selecionado para esse artigo é composto pela disciplina de pós-graduação em 

nível lato sensu a distância de eixo nacional da UAB-UnB, intitulada: A construção do ensino 

e aprendizagem em ambientes virtuais, do curso de Educação Continuada e a Distância da 

referida IES. Esse arquivo foi constituído mediante a autorização oficial da instituição em 

questão mediante carta de solicitação. O suporte de linguagem computacional gerador de 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem que abriga essa disciplina é a plataforma Moodle, 

que também será objeto de consideração para a pesquisa, por estar estreitamente relacionada à 

configuração da disciplina em um ambiente virtual. 

Espera-se no alcance do objetivo proposto, ver de que forma a Educação a Distância on-

line é tratada por meio dos discursos dessa disciplina analisada no contexto sócio-cultural e 

ideológico da Sociedade da Informação da Era do Conhecimento, da Globalização e das Novas 

Tecnologias, no qual a Educação do século XXI encontra-se inserida. 

Como referencial teórico-metodológico sobre a Análise de Discurso, adotou-se como 

base a Teoria dos Discursos Sociais vista em Milton José Pinto (2002), cujo pressuposto nos 

diz que é através dos discursos que ocorrem as batalhas em uma sociedade de bens simbólicos, 

onde as relações não são somente da causa e efeito, mas de produção de sentidos pelas 

intersubjetividades e que,  nas sociedades, as instituições e os sujeitos disputam um espaço e 

um lugar na teia das relações sociais. Vamos utilizar também o conceito de Contrato de Leitura 

de Eliseo Verón (2004) para a análise dos dispositivos de enunciação (imagem de si) da 

disciplina aqui analisada. 

Ao corroborar-se com o propósito de opção pela Teoria dos Discursos Sociais e 

justificada a pertinência da escolha da lógica simbólica para a análise do objeto de estudo em 

questão, recorda-se Charaudeau (2009, p.18) quando diz que a lógica simbólica  “trata-se da 

maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações  dos 

valores que subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, 

produzindo sentido”. A partir dessa lógica, o dispositivo de análise deverá pois explicitar essa 

identificação de sujeitos discursivos, bem como suas filiações de sentido ligadas a cada imagem 

construída dentro da disciplina on line, pelo Contrato de Leitura (VERÓN, 2004), que se trata 

de um dispositivo de enunciação que através das construções das imagens discursivas de um 

eu, de um tu e da relação destes com o discurso, ajuda a compreender como a disciplina postada 

em ambiente virtual, cria vínculo com os usuários desse sistema.  

Diante do contexto de mudanças do século XXI, Pierre Lévy (1993) assegura que os 

sistemas de educação estão sofrendo hoje novas obrigações de quantidade, diversidade e 

velocidade de evolução e produção de saberes. Trata-se de um novo paradigma educativo que 

se vem impondo à sociedade atual apontando para um novo contexto de relações sociais e de 

uma nova era na educação resultante dessas séries de mudanças ocorridas no decorrer desses 

últimos anos. E as frequentes mudanças são uma das características dos séculos XX e XXI, 

especialmente no tocante ao campo tecnológico, onde seu grande avanço deu lugar ao 

surgimento das chamadas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), que nada 

mais são, segundo Kenski (2007), que as tecnologias mediadas pelo viés digital, que impõem 
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definitivamente um novo paradigma tecnológico, simbolizado pela internet, e caracterizado 

como impactante em termos de seu alcance social, econômico, cultural e educativo.  

E a Educação a Distância, aliada à evolução das tecnologias, no decorrer da sua 

existência foi a responsável por considerar a autonomia do estudante na sua aprendizagem, 

como objetivo primordial do processo educativo, ou seja, apresentou-se como alternativa para 

um redirecionamento do significado do que seja ensinar, do que seja aprender e do que seja 

construir conhecimento. E a EaD on-line, além de reunir também esses atributos, consegue ir 

além do modelo convencional, através do potencial pedagógico e comunicacional dos 

ambientes virtuais (AVAs), estes que potencializam o trabalho com os conteúdos para o ensino 

e as situações de aprendizagem, mediante sua tecnologia digital e suas interfaces baseadas no 

conceito de interatividade e hipertexto. 

Além dessas interfaces de comunicação proporcionadas pela tecnologia digital dos 

AVAs, os professores podem contar com as interfaces de conteúdo no que se refere ao desenho 

de suas disciplinas on-line. Ao concebê-las, poderá numa interface de conteúdo conjugar 

diversas linguagens como som, imagem, gráfico e vídeo e diversas mídias como impresso, 

cinema, televisão e rádio, gerando um curso mais atrativo e dinâmico para o aluno da EAD on-

line. 

             Na análise do objeto em questão apontamos uma relação existente entre locutor 

(enunciador da disciplina), objeto de discurso (disciplina em si, matéria significante) e o 

destinatário (aluno de curso a distância). Em Pinto (2002) vemos que essa relação é dialógica e 

percebida nos sujeitos discursivos traduzidos pela imagem que se constrói da disciplina 

(imagem de si), a imagem construída do aluno que estuda a distância (imagem do tu) e a imagem 

dessa relação no e pelo discurso, dentro do seu dispositivo de enunciação, o qual é entendido 

aqui como: 

A explicitação dos diferentes posicionamentos ideológicos ou posições enunciativas 

ou ainda lugares de fala – ou seja, as diferentes maneiras de construir a representação 

de uma determinada prática social ou área do conhecimento propostos pelos sujeitos 

que aparecem nos textos e que são assumidos ou não pelos participantes de evento 

comunicativo em curso (PINTO, 2002, p. 32). 

Isto só vem confirmar a noção de sujeitos como agentes das ações, dos processos de 

produção, circulação e consumo de sentidos dos textos (VERÓN, 2004), e sujeito como 

assujeitados às pressões externas advindas das determinações do contexto (PÊCHEUX, 2008).  

Percebe-se uma noção híbrida de sujeito, onde não há um único responsável pela 

produção, circulação e consumo de sentidos das disciplinas dos cursos a distância. E essa 

pressuposição implica também dizer que não há um só sujeito que avalia, mas um punhado 

deles no interior das relações sócio-históricas geradoras de sentidos, atribuídos aos textos, 

relações estas que ocorrem em determinadas condições históricas, culturais, políticas, e sempre 

são mediadas por instituições que naturalmente exercem coerções sobre o processo de produção 

de sentido. Tais coerções, pode-se dizer, são fruto da natureza da diversidade das questões 

sociais, que, por conseguinte levam a diversas construções sociais, logo, a diversas linguagens. 
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A Teoria dos Discursos Sociais diz que todo analista de discursos deve focar sua 

interpretação na “textura” dos textos, porque é através dela que se vão encontrar as pistas ou 

marcas deixadas pelos processos de geração de sentidos do interior das instituições sociais, que 

no caso trata-se da Educação a Distância via web. No interior dessa instituição social, as 

relações sociais no seu processo de interação comunicativa passam a ser o lugar de produção, 

circulação e consumo de sentidos, estes que estarão disseminados nos textos da disciplina 

disponibilizada na plataforma moodle da UAB-UnB e que é fruto de uma prática que é social. 

E ao seguir com essa noção de prática discursiva de Foucault (2009), os discursos, ao 

tempo em que criam os objetos de que se fala, atribuindo-lhes sentido, também estão formando 

os sujeitos neles envolvidos. Daí não poder pensar a noção de sujeito como o elemento que 

determina ou de onde emanam os discursos como fonte una e homogênea. Deste modo, não 

mais cabe aceitar essa noção de sujeito porque não somos inteiramente ou os únicos 

responsáveis pelos textos que produzimos no interior das disciplinas de cursos da Educação a 

Distância, posto que são parte constitutiva de uma heterogeneidade enunciativa. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

               No universo do mercado simbólico do interior da formação discursiva da instituição 

social Educação a Distância do século XXI, várias imagens são construídas discursivamente e 

vários papéis são propostos aos sujeitos envolvidos com essa nova prática social que é ensinar 

e aprender via internet, por estes discursos sociais, naturais de toda e qualquer sociedade que 

vê a língua como a mais social das instituições. 

Por conseguinte, pelo Contrato de Leitura de Verón (2004), analisar as imagens de si e 

de um tu, bem como a relação dessas imagens no e pelo discurso nos leva a pensar naturalmente 

que o processo de construção dessas imagens, materializadas no binômio enunciador / 

destinatário passa pelo viés discursivo, uma vez que a língua é tratada nesse contrato como uma 

faculdade social e não individual. 

Portanto, explicar a relação entre a imagem das disciplinas e a do aluno virtual nos e 

pelos discursos da EaD on line por este contrato existente nesta modalidade de ensino, 

essencialmente de base pedagógica, significa admitir que seus textos (das disciplinas) possuem 

propostas comunicativas distintas, porque possuem modos diferentes de interagir e de interpelar 

seu público e de criar seus receptores, pelos diferentes propósitos educativos e diferentes 

contextos dos quais eles emergem.  

Portanto foi com essas perspectivas teóricas de sujeito, discursos, sentido e efeitos de 

sentidos produzidos pelos discursos da EAD on-line, que se partiu para a análise do corpus que 

vem a seguir.  

Na análise desse corpus em nível “lato sensu”, viu-se que a imagem de si  construída 

por seus enunciados também está diretamente ligada à forma como os discursos da Ordem de 

Discursos da Linguagem Digital vão produzindo sentidos para a Educação a Distância, mediada 

palas plataformas virtuais do sistema tecnológico digital. Conforme Maingueneau (2008), na 

cena de enunciação, os textos se mostram numa perspectiva de sedução ao leitor, e isso será 
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visto como proposta da disciplina para que ocorra a sua leiturabilidade pelos alunos inscritos 

no curso e, consequentemente, para a sua aprendizagem. 

 Com relação à proposição de papéis associados aos discursos de ensino e de 

aprendizagem, nessa disciplina de especialização, a imagem de si foi sendo construída também 

a partir de um lugar dentro de uma Instituição de Ensino dada. 

2.1. A imagem de si construída pela disciplina Construção do Ensino e Aprendizagem em 

ambientes virtuais do curso de Educação continuada e a Distância da UAB-UnB em nível 

de Pós-Graduação “Lato Sensu” 

Na construção da imagem de si dessa disciplina são várias as estratégias de enunciação 

que põem a linguagem em funcionamento para a produção de sentidos para esse texto. O banner 

de cor azul como mostram as figuras 1 e 2, traz o enunciador institucional no nome do curso 

“IV Curso de Especialização em Educação Continuada e a Distância, na sigla da “Faculdade de 

Educação- FE”,  no  gênero do curso, “Especialização” e na identificação da disciplina na sigla 

“CEAVA M- IV ( módulo IV”). 

Figura 01 - Banner da disciplina Construção de Ensino e Aprendizagem em Ambiente Virtual –  CEAVA do 

V Cursos de Especialização em Educação Continuada e a Distância da UAB –UnB. 

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Nesse mesmo banner há a presença da imagem de um monitor, cujo interior traz 

alternadamente os logotipos da UAB, da CAPES e FE (Faculdade de Educação), como 

visualizados nas figuras 1 e 2. Nessa estratégia de enunciação vê-se na construção do eu, o 

enunciador institucional parceiro da Universidade Aberta do Brasil e da CAPES, instituição de 

credibilidade no setor da Educação no Brasil. Esse enunciador elabora ante seu interlocutor 
sentidos para a sua adesão ao curso de modo satisfatório, na medida em que há uma voz que 

apresenta um curso a distância reconhecido e apoiado por uma instituição reconhecida como é 

a CAPES e de uma faculdade reconhecida como a FE da UnB. A figura central “Página Pronta” 

da fig.2, juntamente com desenhos de ferramentas, ratificam um enunciador institucional que 

diz ser esta disciplina pensada colaborativamente de modo que alunos professores e tutores 

alcançassem seus objetivos. 
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Figura 2- Abertura da disciplina CEAVA. 

 

   

  

   

 

 

 

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

O uso dessa imagem “Página pronta”, utilizando-se das figuras das ferramentas 

transmite uma ideia de construção que de certa forma, é uma voz que interpela seus 

interlocutores no sentido de convidá-los para juntos fazerem parte dessa rede colaborativa  de 

construção do conhecimento pelo ensino e aprendizagem a distância neste curso da UaB-UnB.  

O enunciador institucional aparece também à direita da tela nos links “Voltar a 

Coordenação”, Fórum de notícias do curso” e “Módulos do curso”, os dois últimos 

acompanhados do elemento iconográfico representado na imagem da figura face to face como 

mostra a figura 3 a seguir. Clicando nesses três links, a disciplina oferece contato com a 

coordenação, com as notícias relacionadas ao curso, e por fim, com a visão global de todas as 

disciplinas cursadas denominadas” módulos” do 1º ao 10º. Os dispositivos de enunciação” 

Módulos do Curso” vem sendo uma estratégia enunciativa presente em todos os desenhos das 

disciplinas até então analisadas, e está em consonância com uma proposta de ensino 

globalizante que propõe um método de ensino e aprendizagem atrelado à noção de totalidade, 

distanciando-se de uma pedagogia fragmentada de ensino. Evidencia-se mais uma vez a 

polifonia dos textos que traz, nesse caso, uma heterogeneidade mostrada e marcada porque 

disponibiliza ou cita, através do menu de disciplinas cursadas, outras áreas de conhecimento 

diferentes da área da qual faz parte desta disciplina. 
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Figura 3- Abertura da disciplina CEAVA. 

 

                                             Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Figura 4 - Apresentação do Fórum de Encerramento da disciplina CEAVA. 

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22  

 

Ao clicar no link de apresentação da disciplina “Encerramento e agradecimentos por 

parte da Equipe Docente e de Tutores”, posicionado abaixo da imagem “caixa de areia” presente 

na figura 3, temos a apresentação “Parabéns a tod@s”, como mostra a figura 4. 

O assunto desta figura 4 trata de uma mensagem de encerramento do curso com 

requintes intertextuais, partida da equipe de professores elaboradores do desenho didático-

pedagógico da disciplina, revelando um enunciador institucional. Nesse evento comunicativo a 

imagem do garoto pintando uma folha em branco e os versos da música Aquarela, do cantor e 

compositor brasileiro Toquinho, citados em letras de cor azul, também entram para a construção 

de imagens e papéis propostos aos sujeitos envolvidos na modalidade de ensino e aprendizagem 

a distância on line (imagem de si e do tu), base do contrato de leitura desta disciplina.  

Levando em conta que os textos verbais e não verbais são pontos de passagem de 

produção de sentido, e opacos no sentido de não serem um espelho da realidade, mas 
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representações de sujeitos discursivos, observa-se que os dispositivos de enunciação 

materializados na imagem não verbal (o desenho do garoto) e na verbal (trecho da música e 

mensagem da equipe), carregam significados que produzem sentidos para a construção da 

imagem de si da disciplina e da imagem do seu  interlocutor (o aluno do curso a distância) e 

sua relação no e pelo discurso. Pela voz do enunciador institucional circulam os discursos de 

uma universidade comprometida com a transformação dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo através da construção do conhecimento de forma colaborativa, e, pela conquista de 

saberes a partir das experiências de cada um desses sujeitos. Ao postar a seguinte citação: 

“ Esperamos que este módulo tenha o efeito de um pinguinho de tinta azul no papel, 

representando uma dose pequena, mas, repleta de intensas experiências de construção de 

conhecimento, resultando e, transformação e mudanças em diferentes escalas, dependendo das 

experiências anteriores, motivações e expectativas futuras”, o enunciado elaborado de forma 

intertextual, mesmo através da voz do seu autor (professor quem concebeu a disponibilização 

dessa disciplina na plataforma) traz para dentro  da disciplina a voz de um sujeito institucional 

comprometido com  a aprendizagem do aluno na modalidade a distância. Isso notadamente 

pode ser identificado pela utilização do pronome pessoal “nós” implícito no verbo “esperamos” 

na 1ª pessoa do plural no início da mensagem posicionada abaixo dos versos de Aquarela, que 

remete ao sentido de que a instituição por essa disciplina faz parte também deste processo de 

formação, ao tempo em que programa um aluno-leitor criativo, capaz de transformar a sua 

realidade pelo viés da aprendizagem colaborativa, a partir das suas necessidades, de suas 

motivações e capaz de interagir juntamente como  o Outro, em prol do seu crescimento 

intelectual e de gerar mudanças na sua própria vida com os conhecimentos que vão adquirindo 

no decorrer do curso. 

Nessa mesma figura há a presença de um enunciador tecnológico na construção da 

imagem de si da instituição de onde sai a fala institucional, que é um link com o vídeo do 

youTube1 com a música Aquarela. Com essa estratégia de enunciação, a imagem de si do curso 

vai formando-se em consonância com os discursos circulantes em torno das novas exigências 

da Educação on line do séc XXI, calcada na utilização das tecnologias digitais pela utilização 

de textos eletrônicos, hipertextos, links, etc. 

 Nota-se a presença desse enunciador tecnológico também nas “caixas de areia” (fig. 3) 

que são páginas web com poder de edição para que os alunos em grupos possam exercitar a 

construção do ambiente virtual de suas disciplinas. É um enunciador que constrói a imagem da 

UAB-UnB conectada aos avanços da tecnologia educacional baseada nas tecnologias digitais.  

Na despedida textual verbal “um abraço carinhoso e afetivo”(fig.4), o enunciador 

institucional traz para dentro do ambiente virtual da disciplina sentidos de proximidade entre 

os sujeitos discursivos deste evento comunicativo, que empiricamente se traduziria no fato de 

que embora o aluno faça um curso a distância mediado pela plataforma Moodle, onde não existe 

o contato presencial, estratégias enunciativas como esta, exemplificada no texto de despedida 

 

1 Site criado em fevereiro de 2005 que permite  carregar e compartilhar vídeos pelos usuários  em formato digital. 

Foi fundado em fevereiro de 2005. O YouTube utiliza o formato Adobe Flash para a disponibilização de seus 

conteúdos. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube. Acesso em: 01 jun.2011. 
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das professores e equipe de tutores, vem a compensar a sua ausência física na relação de ensino 

e aprendizagem desta modalidade de ensino. 

Ainda na figura 3 identifica-se no lado direito da tela a presença de um enunciador social 

nos links “Fórum do cafezinho”, e em “Ambientes restritos” com os links “Sala dos 

professores” e “sala de tutores’. Nesse primeiro link, o do cafezinho, traz-se para dentro do 

ambiente as práticas sociais corriqueiras de um ambiente universitário, como o momento da 

descontração, da conversa, do relaxamento entre os sujeitos envolvidos no curso, e mesmo que 

seja um curso a distância, se reservou um lugar para tal entretenimento. Tal estratégia de 

enunciação interpela o leitor com essa produção de sentidos seduzindo-o, como visto em Pinto 

(2002), ao dizer que todo texto através dos seus modos de dizer, tem uma função de mostrar, de 

interagir e de seduzir. Já em “Ambiente restrito” acompanhado pelo ícone ou símbolo gráfico 

da figura de um olho fechado (fig.3), uma voz se apresenta vinda de outro lugar de fala, ou seja, 

saída de discursos hegemônicos anteriores calcados na pedagogia do ensino tradicional, onde o 

professor era visto como autoridade e ser superior, não devendo pois, ser “incomodado”, sendo 

ele muitas vezes inacessível ao aluno.   

A imagem do símbolo iconográfico do “olho fechado” para designar “ambiente restrito”, 

dialoga perfeitamente com estes sentidos mobilizados, pois ela nos remete ao que não se deve 

ou pode ver e nesse caso, corresponde a não permissão da entrada do aluno dessa disciplina no 

ambiente reservado à equipe de professores. Essa estratégia traz para dentro desta disciplina 

certa dose de tensão entre os “velhos” e os “novos” discursos pedagógicos. O que foi dito desta 

maneira pelo link ” ambiente restrito” com as salas de professores e tutores, já foi dito antes em 

outro lugar de outra maneira. Isto é para que se veja que os discursos passam pela semiose 

social constituída pela dimensão do ideológico e do poder, algo que nos faz inconscientemente 

reproduzir “velhos” discursos, só que agora, recriados e reelaborados. O poder e o ideológico 

na relação entre tecnologias digitais de informação e comunicação e os discursos do século XXI 

pelo viés do ensino, significa levar em conta nessa análise que o “velho “estaria sempre 

tangenciando o “novo”, e isso se dá pelo fato de que tal tensão esteja relacionada às relações de 

poder que permeiam a linguagem das plataformas de ensino, relações estas que alternadamente 

se evidenciam ora como objeto de disputa pela vontade de fazer valer certos discursos 

hegemônicos de raízes históricas profundas, ora como regras formais de geração de sentido que 

impõem o que deve  e o que não deve ser dito. 

Ainda falando do enunciador institucional essa disciplina da UAB-UnB trouxe também 

para dentro do AVA de modo intertextual, discursos calcados em valores culturais. Na figura 5  

abaixo, este enunciador se presentifica na figura do mapa do Brasil com suas belezas naturais. 

É um enunciador institucional que se marca nesse texto trazendo discursos relacionados aos 

valores e às identidades culturais, aos aspectos geográficos do Brasil, e à própria cultura 

brasileira. É um enunciado que mobiliza um enunciador institucional que interpela o 

interlocutor para a valorização de suas raízes culturais e geográficas, e ainda diz que este curso 

é de uma Universidade Aberta (com letras maiúsculas) construindo sentidos vindos de um 

discurso hegemônico que é o da democratização da Educação e o acesso de todos ao 

conhecimento propiciado pela escola e pela universidade no Brasil do séc. XXI. 

O enunciador institucional também se mostra nos webtextos disseminados em quase 

todas as unidades desta disciplina presentes nas semanas 2, 3, 4 e 5, contendo atividades e 
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tarefas que devem ser realizadas. É uma voz que diz que mesmo o curso sendo de uma 

modalidade calcada na construção colaborativa do conhecimento numa perspectiva interativa e 

a distância, não se dispensa a execução de tarefas e a sua entrega dentro dos prazos 

determinados pela Instituição. Sem repetir discussões anteriores, percebe-se novamente um 

embate de conflitos propostos pelos sujeitos discursivos deste evento comunicativo. A 

exigência do cumprimento de tarefas e a medição quantitativa desse desempenho fazem parte 

dos discursos hegemônicos do modelo de ensino presencial que aqui são estendidos à 

plataforma desta disciplina a distância. 

  

Figura 5- Aula semana 1- CEAVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Figura 6 - Aula semana 1 – CEAVA. 

 
                  Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Ao navegar por todas as unidades desta disciplina, a presença do enunciador pedagógico 

é marcante e disseminado em todo o desenho didático-pedagógico deste curso para a construção 

da imagem de si, ou seja, para construção dos seus modos de dizer centrados em um 

“eu“discursivo proposto em função de um “tu” que também é discursivo. Se reportarmos às 

figuras 3, 5 e 6 acima, por exemplo, se vê este enunciador marcado nos ícones de webtextos 

com a apresentação da disciplina, orientações didático-pedagógicas para cada unidade, 
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tutoriais, netiquetas (regras de comportamento na internet);  arquivos em pdf com o plano de 

curso, conteúdos teóricos e práticos; caixas de leituras( fig.36) com textos teóricos, arquivos 

em word com conteúdos de planejamento de ensino e planos de unidade e de curso, bem como 

as orientações na semana 6( figuras.44 e 45) sobre “o que configurar no moodle”. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da imagem de si da UAB-UnB através da disciplina analisada,  bem como a 

sua a relação no e pelo discurso, significou levar em conta que a construção dessa imagem 

materializadas tanto pelo enunciador, quanto pelo co- enunciador, possibilitou identificar um 

contrato de base didático-pedagógica proposto pelos discursos revelados pelos modos 

diferentes de interagir e de interpelar seu público, bem como de criar seus receptores, pelos 

diferentes propósitos educativos inerentes aos conteúdos específicos de cada disciplina, e pelos 

diferentes contextos dos quais emergiam. . 

A UAB-UnB apresentou estratégias de enunciação materializadas em interfaces 

baseadas no conceito de interatividade como os “fóruns”, os “chats”, “mensagens”,”meu perfil” 

e os “hipertextos” com acesso através de links. Também pôde-se identificar interfaces baseadas 

em moldes tradicionais de transmissão de conhecimento calcadas no modelo fábrica de 

educação on line (FEEMBERG, 2010), que propõe uma relação vertical de poder entre os seus 

interlocutores, priorizando a racionalidade e a eficiência mantida por esquemas de controle 

próprios do modelo tradicional de educação. Na UAB-UnB isso se configurou nas estratégias 

enunciativas citadas, como também da interface “ambiente restrito”. São discursos 

hegemônicos que ainda convivem no interior destas plataformas de ensino a distância on line e 

particularmente circulam pelas representações didático-pedagógicas dessas disciplinas. 

Houve certa regularidade da presença dos diferentes enunciadores no desenho da 

disciplina da UAB-UNB disponibilizada no ambiente virtual como: o institucional, o didático 

- pedagógico, o jornalístico, o tecnológico, o cultural, o lúdico, e o social. Tais enunciadores 

orquestraram várias vozes para a construção de sentidos em torno a essa nova metodologia de 

ensino e aprendizagem e aos novos sujeitos alunos e professores virtuais do século XXI. 

Pela posição de vanguarda que tem assumido a UnB ao longo dos anos na sua trajetória 

na e pela Educação e com relação às suas experiências em EaD,  atreladas ao uso das TICs, a 

forma como a UAB - UnB se posicionou na cena enunciativa de suas disciplinas, se deu de 

modo positivo no tocante à variedade de interfaces utilizadas e estratégias enunciativas. Os 

aplicativos oferecidos pela plataforma Moodle foram bem explorados no momento da 

disponibilização da disciplina no ambiente virtual Moodle. Ficou clara pelos seus enunciadores 

acima mencionados, a visão de que é possível fazer uma educação a distância via web de 

qualidade, pelo modo com que foi tratado cada aplicativo oferecido por este softwear. Os 

enunciadores que entraram para a construção da imagem de si dessa disciplina desta 

Universidade buscaram uma maior aproximação com o aluno-leitor, interpelando-o pelo uso de 

muitas imagens (desenhos e fotografias) coloridas e sugestivas, chats e fóruns e quase todas as 

unidades ou semanas dessas disciplinas. Isso vem a confirmar que seus profissionais envolvidos 

com a EaD possuem um apoio técnico e logístico considerável. 
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RESUMO. O presente artigo está baseado em uma pesquisa exploratória desenvolvida na disciplina 

de Seminário Integrador IV: Educação, Infância e Tecnologias, simultânea ao Estágio Curricular do 

curso de Pedagogia do CEAD/UDESC, a partir da qual os acadêmicos investigaram a presença e 

utilização das mídias no cotidiano da educação infantil. A atividade de ensino teve como objetivo 

analisar como as mídias são utilizadas nesses espaços educativos e qual a percepção dos acadêmicos 

sobre elas. Para isso, foi elaborado um roteiro de observação com questões norteadoras que pudesse 

identificar relações entre mídias e educação infantil. Resultados preliminares indicam que nos espaços 

observados, a televisão, o DVD e o aparelho de som constituem o conjunto expressivo de mídias nas 

unidades e que, apesar de estarem previstas nos PPP, não há orientações específicas quanto ao seu 

uso para fins pedagógicos. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Pedagogia. Mídias. Educação Infantil. Formação Docente. 

 

ABSTRACT. This article is based on an exploratory research developed in the course of Integrator 

Seminar IV: Education, Childhood and Technologies, simultaneously with the Curricular Internship 

of the Pedagogy Course of CEAD/UDESC, from clinical studies investigated by the presence and use 

of techniques in daily life. of early childhood education. The teaching activity aimed to use media as 

these educational spaces and the perception of academics about them. For this, an observation script 

was prepared with guiding questions that could identify relations between media and early childhood 

education. Preliminary results that show in the spaces observed, on television, DVD and stereo, the 

expressive set of media in the units and that, despite being available in PPP, there are no specific 

guidelines on the use of pedagogical purposes. 

Keywords: Distance Education. Pedagogy. Media Early Childhood Education. Teacher training.  
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1. INTRODUÇÃO 

A discussão sobre a mídia e educação vem sendo objeto de estudos em muitas 

pesquisas acadêmicas desde os anos 1970 e é contemplada nos documentos norteadores da 

Educação Básica Brasileira. No caso específico da Educação Infantil (EI), esse olhar também 

não é recente e está presente tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010) quanto na Base Nacional Comum Curricular (2017). No entanto, ainda não é 

comum no currículo dos cursos de licenciatura observar como os artefatos e as narrativas 

midiáticas se fazem presente no cotidiano das crianças na contemporaneidade, sobretudo nos 

espaços educativos. 

Por sua abrangência e disseminação nas práticas sociais, é relevante refletir sobre a 

criança no contexto da contemporaneidade e sua inserção na cultura das mídias que exerce 

significativas influências sobre a produção cultural que é feita para esses sujeitos. Isso 

implica pensar que uma nova configuração de infância está sendo constituída, tanto com 

relação aos novos conceitos quanto às próprias experiências vividas pelas crianças mediadas 

pela cultura digital (GIRARDELLO; CAMPOS, 2013; BUCKINGHAM, 2010). 

 A presença e utilização das mídias no cotidiano da educação infantil continua 

merecendo um olhar atento, especialmente quando a esse contexto se soma o locus de 

formação de professores. Importante frisar que o entendimento de mídia aqui, se refere tanto 

a um complexo sistema que envolve os meios de comunicação e produção cultural 

(mediações) quanto os próprios aparelhos e dispositivos tecnológicos (meios) usados no 

processo comunicativo e suas linguagens, bem como a um complexo sistema de relações e 

poder (CRUZ; VENTURA, 2018). 

Assim, o presente trabalho trata-se de descrever e analisar a pesquisa realizada como 

atividade de ensino por acadêmicos do curso de graduação em Pedagogia oferecido na 

modalidade a distância pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A 

investigação foi realizada a partir da interação entre as disciplinas de Seminário Curricular 

IV – Educação, Infância e Tecnologias e a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

I, na 4ª fase do curso, nos polos de apoio presencial dos municípios catarinenses de Jaraguá 

do Sul, Balneário Piçarras, Quilombo. Nesta fase, o foco do estágio é a preparação para a 

vivência docente na educação infantil. 

Como docentes desses pedagogos em formação, algo nos inquietou durante o 

processo de inserção dos estagiários em campo. Afinal, qual a percepção e o modo de ver 

que esses acadêmicos têm quanto ao uso e presença das mídias na educação infantil? Sendo 

uma temática tão discutida no curso, e na sociedade em geral, será que eles conseguem ter 

esse olhar atento sobre a presença das mídias no contexto educacional? Assim, aproveitamos 

a oportunidade em que estivemos com esses acadêmicos no período em que se preparavam 

para a sua prática docente na educação infantil, para verificar a percepção e o modo como 

veem a presença e utilização das mídias no contexto educacional observado, de forma que 

pudessem nos trazer alguns ensejos, ainda que provisórios, às indagações apontadas acima. 

2. NOTAS SOBRE MÍDIA E MÍDIA E EDUCAÇÃO 

Por sua função estratégica no contexto social moderno, e sua onipresença no contexto 

contemporâneo (SILVERSTONE, 2002), estudos de mídia têm se revelado cruciais para a 

compreensão de um estilo de vida cada dia mais mediado digitalmente. Conforme Giddens 

(2002) e Thompson (1998), o surgimento da mídia se constitui como uma experiência 

articulada à própria modernidade, sendo seus impactos difíceis de dimensionar, dado o seu 
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caráter de compressão espaço-temporal, na medida em que favorecem o alargamento 

territorial, ao passo que comprimem o tempo de veiculação de informações. 

No estudo da relação entre mídia e modernidade, Thompson (1998) destacou a 

característica da “reprodutibilidade das formas simbólicas”, produzidas e reproduzidas pelas 

indústrias da mídia e que atingem em cheio o sujeito comum através de um mecanismo 

multimidiático, apontando para “o fato de que a recepção dos produtos da mídia é uma rotina, 

uma atividade prática que muitos indivíduos já integram como parte de suas vidas cotidianas” 

(THOMPSON, 1998, p. 41). Na mesma linha de pensamento, Giddens (2002, p. 29-32) 

reitera os impactos sociais da mídia na modernidade, dizendo que na “medida em que um 

meio serve para alterar as relações espaço-temporais, não depende fundamentalmente do 

conteúdo ou das ‘mensagens’ que carrega, mas de sua forma ou reprodutibilidade”, e 

acrescenta: “Em suma, nas condições da modernidade, os meios de comunicação não 

espelham realidades, mas em parte as formam”. Para os autores, está claro que mídia e 

modernidade são inseparáveis, pois, a modernidade se instaura sob o signo da revolução 

tecnológica, a cada dia de modo mais radical e sofisticado, ampliando os tipos e capacidades 

dos sistemas especializados. 

Outro aspecto relevante do estudo de Thompson (1998) é a implicação da mídia em 

relações de poder, caracterizando-a como um poder altamente relevante, a ponto de o autor 

considerá-la com o quarto poder, poder cultural ou simbólico, interagindo e concorrendo 

com o poder econômico, político e coercitivo.   

Considerando, então, as relações simbióticas de constituição entre mídia e sociedade, 

a educação não poderia ignorar a sua presença nos espaços educativos. De modo que não se 

pode conceber a educação atual sem considerar a mídia como um dos seus elementos 

constituintes. Assim, mídia e educação estão sujeitas a implicações mútuas, a ponto de 

autores renomados neste campo criarem o neologismo mídia-educação ou media education 

(BUCKINGHAM, 2010). Embora esse termo venha mudando desde digital literacy 

(Comissão Europeia), media and information literacy (UNESCO) (BELLONI, 2018), no 

Brasil, o termo composto mídia-educação vem ganhando cada vez mais projeção e se 

estabilizando como uma importante área de pesquisa e formação de educadores. Para Belloni, 

as pesquisas em mídia-educação se tornam essenciais “para os processos de socialização das 

novas gerações, mas não apenas, pois deve incluir também populações adultas, numa 

concepção de educação ao longo da vida” (2009, p. 1083). 

 Na contemporaneidade, não se pode negar a presença das mídias em nosso cotidiano, 

e em especial, sua presença determinante na vida das crianças. Conforme destaca 

Buckingham (2007, p. 65), “longe de serem vítimas passivas das mídias, as crianças passam 

a ser vistas como dotadas de uma forma poderosa de ‘alfabetização midiática’, uma sabedoria 

natural espontânea de certo modo negado aos adultos”. Ou seja, as crianças por já nascerem 

numa cultura fortemente marcada pelo digital, pela presença das mídias em seu cotidiano, 

passariam a ter uma relação que de certa forma naturaliza essas práticas, enquanto que, para 

o adulto, ainda causaria um estranhamento e a necessidade de desenvolvimento de 

determinadas habilidades para inserção nessa cultura midiatizada. 

Dessa forma, não há como negar a importância das mídias no contexto educacional 

sistematizado. Como artefatos culturais que estão presentes no cotidiano das crianças, muitas 

pesquisas já vêm destacando “a importância crescente das mídias na criação dos ‘mundos 

sociais e culturais das crianças’, onde ocorrem os processos de socialização”. (BELLONI, 

2008, p. 722)  

E quando falamos em educação para as mídias, torna-se imprescindível discutir 

também sobre a importância desse debate na formação dos professores. Assim, a relação 
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mídia-educação aparece em suas duas dimensões que são inseparáveis: “objeto de estudo e 

ferramenta pedagógica, ou seja, como educação para as mídias, com as mídias, sobre as 

mídias e pelas mídias” (BELLONI, 2009, p. 1084). Pois, somente assim será possível à escola 

oferecer condições para que as crianças e jovens se apropriem crítica e criativamente dos 

recursos midiáticos, usando-os, como acrescenta a autora acima, “como meios de 

participação e expressão de suas próprias opiniões, saberes e criatividade”. 

Assim, não basta somente falar sobre as mídias, mas é essencial que os professores 

em formação compreendam o significado do que sejam mídias, não apenas como meros 

recursos didáticos, mas também como artefatos culturais, reconhecendo a importância da 

inserção desses recursos nos processos educativos também como fontes de pesquisa, de 

compreensão e expressão de ideias, criatividades e invenções.  

Para o pedagogo em formação, sobretudo nos momentos de estágio, quando se 

aproxima mais do campo profissional de atuação, propor a discussão sobre mídia-educação 

é fundamental. Primeiramente, pela constatação da presença massiva da mídia nas relações 

sociais contemporâneas, mas também por conta das orientações presentes nos marcos legais 

da educação, cujos documentos apontam para contemplação, tanto no currículo da formação 

de professores quanto no exercício profissional dos habilitados ao exercício profissional nas 

primeiras etapas da educação básica, dos quais destacamos as Diretrizes para a Educação 

Infantil- DCNEI [Resolução CNN Nº 05/2009] e a Base Nacional Curricular Comum - 

BNCC [Resolução CNE/CP Nº 02/17]. Nas DCNEI, o trabalho com as mídias aparece como 

um dos objetivos inerentes aos eixos curriculares fundamentais da educação infantil: educar 

e brincar (BRASIL, 2009). Já resolução que institui a BNCC, o artigo 4º prevê o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 

vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017).  

Como se pode ver, a educação com e para as mídias está presente enquanto diretriz 

para o trabalho com as crianças, o que implica diretamente sua previsão na formação dos 

profissionais da educação. E foi para contemplar esse aspecto importante da formação no 

curso de Pedagogia, na modalidade a distância, que desenvolvemos a pesquisa que passamos 

a relatar.   

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DA PESQUISA SOBRE A 

PRESENÇA DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Diante de tantas prerrogativas no que tange à importância das mídias no processo 

educacional, nada mais oportuno do que aproveitar o período de formação docente para trazer 

elementos acerca desse debate e, com isso, possibilitar aos professores em formação um olhar 

mais sensível para a presença e utilização das mídias no espaço educativo. 

O contexto de nossa pesquisa se localiza no semestre de 2019.1, tendo como sujeitos 

principais os acadêmicos da 4ª fase do curso de Pedagogia, ofertado na modalidade a 

distância, pelo Centro de Educação a Distância (CEAD) da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. O curso recebe fomento da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e contempla três 

turmas, localizadas nos municípios de Jaraguá do Sul, Balneário Piçarras, Quilombo, com 

um total de 73 acadêmicos matriculados. Esses municípios estão dispostos geograficamente 

em regiões diferentes do estado: sendo Jaraguá do Sul pertencente à microrregião de 

Joinville, Balneário Piçarras localizada no litoral norte e, Quilombo, localizada no extremo 

oeste do estado. Destacamos essa diferença geográfica, pois acreditamos que aspectos 
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culturais influenciam diretamente na formação e no olhar desses pedagogos em formação 

para o contexto educacional, em especial, para a presença e utilização das mídias. Esse 

aspecto era uma variável que, acreditávamos, poderia influenciar nas análises a serem 

apresentadas posteriormente ao término do trabalho. 

Na 4ª fase do curso, os acadêmicos têm o primeiro contato com o estágio docente, por 

meio da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I. Além do estágio, a proposta 

pedagógica do curso oferece um diferencial em relação aos demais currículos da Pedagogia, 

por conta da inclusão semestral da disciplina Seminário Integrador, que tem como um dos 

seus alicerces fazer a articulação e a integração entre as diferentes disciplinas da fase 

corrente. Assim, nesse quarto semestre, além do estágio e demais disciplinas, o Seminário 

Integrador teve a discussão centrada no tripé: educação, infância e tecnologia, com recorte 

especial para o contexto da educação infantil, locus de atuação docente nessa primeira etapa 

do estágio curricular. 

Nesse primeiro contato com o estágio, os acadêmicos iriam a campo realizar a leitura 

de contexto das instituições de educação infantil, como forma de levantarem previamente 

elementos para a prática docente que iria ocorrer no semestre seguinte. Assim, essa leitura 

de contexto serviria como uma forma de reconhecer esse espaço educacional e fazer um 

diagnóstico dos aspectos que poderiam ser contemplados na elaboração do projeto de 

docência. Diante desse contexto, e do propósito da disciplina de seminário, nada mais 

oportuno do que aproveitar a ida desses acadêmicos à campo para incluir nessa leitura de 

contexto elementos em que pudéssemos perceber o olhar desses acadêmicos para as mídias 

e sua presença na educação infantil. 

3. 1 A pesquisa e os procedimentos 

A pesquisa parte da análise de dados qualitativos apresentados pelos acadêmicos após 

a leitura de contexto no campo de estágio da educação infantil. Para tal atividade, foi 

escolhido como caminho metodológico o levantamento de dados a partir de um roteiro 

estruturado, que pudesse nortear os acadêmicos acerca dos aspectos a serem observados. Não 

se pretendeu orientar para um olhar neutro ou do senso comum, mas propor uma mirada 

investigativa que estimulasse e ampliasse a percepção desses sujeitos, pois antes de ir a 

campo tiveram contato com discussões e autores que problematizam acerca da presença da 

mídia no universo infantil. Partiu-se, então, da perspectiva de que investigar uma realidade 

social não se resume à aplicação de instrumentos de pesquisa, mas requer a observação 

sistemática e atenta de todos os elementos presentes naquele contexto (BAUER; GASKELL, 

2012).  

Antes da ida a campo, foram discutidos com os acadêmicos o conceito de infância, o 

uso e a presença das mídias em nosso cotidiano, bem como a influência dos recursos 

midiáticos no desenvolvimento infantil na conjuntura atual. Esse debate, realizado por meio 

de encontro presencial e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), serviu como uma 

preparação para que o olhar desses sujeitos em formação tivesse sua lente ajustada para a 

percepção das mídias e sua presença na educação infantil. Como nos diz Belloni (2009), é 

preciso que o educador tenha um olhar global sobre as mídias, vendo-a por todos os seus 

vieses (para, com, sobre e através das mídias), como um caleidoscópio, que mostra diferentes 

nuances sobre um fato ou objeto. Autores como David Buckingham, Mônica Fantin e Gilka 

Girardello subsidiaram o debate, oferecendo aos nossos acadêmicos ricos elementos para a 

discussão proposta. Pavimentou-se, assim um terreno fértil para a ida desses grupos a campo, 

num trabalho integrado com o Estágio Curricular, contribuindo com um olhar mais atento, 

mais sensível para as mídias, já que esse recorte normalmente não é proposto enquanto 

orientação do estágio para a leitura de contexto. 

609



 

Deste modo, para orientar o olhar investigativo dos acadêmicos, foi elaborado um 

roteiro com cinco questões norteadoras, contemplando três eixos de análise: presença, 

utilização e consumo dos recursos midiáticos no espaço da educação infantil. Os acadêmicos 

tiveram o período de dois meses para realização dessa atividade, que foi feita seguindo a 

mesma formação dos grupos para o estágio: individualmente, dupla ou trio. Como conclusão 

da atividade, os grupos deveriam apresentar um texto acadêmico, que contemplasse o 

contexto observado à luz dos elementos propostos nas cinco questões orientadoras. 

 Após esse período de ida a campo, tivemos participação efetiva de 66 acadêmicos 

(sendo 17 da cidade de Balneário Piçarras, 12 da cidade de Quilombo e 33 da cidade de 

Jaraguá do Sul), contemplando 17 instituições, sendo cinco de Balneário Piçarras, três de 

Quilombo e nove de Jaraguá do Sul. Deste total, todas são Centro de Educação Infantil 

Municipal (CEIM) e quase todas se constituem em espaços públicos de educação, excetuando 

dois que são privados. Como os trabalhos tiveram diferentes agrupamentos, para análise 

tivemos um total de 29 trabalhos, sendo oito da turma de Balneário Piçarras, 16 de Jaraguá 

do Sul e cinco de Quilombo. 

Como uma pesquisa qualitativa e exploratória, essa atividade teve um caráter 

educativo no sentido de levantar informações e provocar um olhar diferenciado dos 

estudantes no contato com o campo de estágio. Ao mesmo tempo, de iniciar uma abordagem 

investigativa a ser incluída no currículo do estágio. Vale ressaltar que os relatórios entregues 

formam um corpus a ser ainda trabalhado com mais detalhes, mas os resultados parciais de 

uma primeira leitura podem evidenciar alguns aspectos sobre os quais vale a pena refletir. E 

é sobre essa aproximação inicial com os relatos dos estudantes que faremos a análise que se 

segue. 

3.2 Análise: imagens e vozes sobre a presença das mídias nos espaços da educação 

infantil 

Como já mencionado, o roteiro entregue para observação contemplou cinco questões 

abertas, sendo que cada uma indicava alguns aspectos a que os alunos deveriam ficar atentos 

na leitura de contexto. A primeira questão se referia ao contexto daquela instituição, ou seja, 

o grupo deveria, em poucas palavras, situar o leitor quanto à instituição escolhida. Esses 

dados são importantes para identificar o contexto que determina o olhar e análise sobre as 

mídias. As outras quatro questões eram voltadas mais diretamente para as mídias: presença, 

uso e consumo, além de olhar as mídias numa perspectiva inclusiva. Importante ressaltar que 

o objetivo não foi avaliar a prática educacional observada, mas se os acadêmicos 

conseguiriam apreender a importância da presença da mídia no cotidiano da educação 

infantil, não somente como recurso, mas como artefato cultural e sua característica de 

“reprodutibilidade das formas simbólicas”, como destacado por Thompson (1998). Vamos, 

então, à análise de cada uma delas, a partir do olhar de nossos acadêmicos.  

1. Presença das mídias: para observar a presença das mídias no contexto da educação 

infantil, algumas questões norteadoras foram propostas para auxiliar nessa primeira leitura. 

Foram elas: quais mídias estão presentes e em quais espaços estão disponibilizadas? O 

projeto da escola e o planejamento docente mencionam e/ou orientam sobre a utilização das 

mídias no processo educacional? As mídias estão inseridas no planejamento das ações de 

aprendizagem? Existe suporte técnico aos professores? Os mesmos receberam formação 

sobre o uso das mídias na educação infantil e/ou isso está previsto no PPP?  

Em geral, os acadêmicos observaram a presença da televisão, do DVD e do aparelho 

de som nas salas de aula. Houve pouco relatos de escolas com laboratórios de informática e, 

quando estes eram mencionados, destacaram a ausência do técnico para suporte no uso da 
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sala e que alguns estavam fechados. Notaram que a televisão, DVD e rádio tinham presença 

mais massiva na primeira etapa da educação infantil (berçário), enquanto que, com as 

crianças maiores (pré-escola), notaram a presença também do computador e da máquina 

fotográfica em sala. 

Notaram também que o Datashow é um recurso presente, embora fique na biblioteca. 

Computadores e impressoras também foram notados nas secretarias escolares. Não 

observaram a presença de celulares para fins pedagógicos, nem mencionaram a presença de 

revistas, jornais, livros e outros recursos característicos da mídia impressa, embora saibamos 

que tais recursos normalmente estão disponíveis nas salas de aula da educação infantil.  

Quanto aos PPP, nota-se que em um dos municípios há um referencial indicativo para 

uso e importância das mídias em sala de aula com as crianças, incluindo alinhamento com os 

referenciais para a EI e BNCC, enquanto no extremo oposto, em um dos municípios, nenhum 

dos PPP observados orientavam para essa questão. O terceiro município dava alguma 

orientação, mas não era muito enfática. 

Já no que tange à formação docente, foi geral a observação de que os docentes com 

quem os acadêmicos conversaram disseram sentir falta de capacitação para uso das mídias, 

tanto para uso pedagógico, de inserção das mídias no planejamento, quanto para manuseio 

técnico dos equipamentos. Mesmo nas instituições onde o PPP mencionava a importância da 

formação docente para uso das mídias, estes relataram que não tiveram capacitação para sua 

inserção do cotidiano pedagógico.  

Sobre a ausência da menção aos aparelhos celulares, revistas, livros e outros 

elementos midiáticos, que sabemos, estão presentes na educação infantil, é preciso fazer um 

destaque. Sobre este ponto, talvez se possa inferir que esses recursos ainda não são vistos 

como midiáticos, o que denotaria o quanto estamos ainda, de certa forma, “presos” a velhas 

concepções do que sejam mídias. Ou, ainda, que a presença desses recursos é tão pífia que 

nem se fez notar pelos nossos acadêmicos. Sobre essa questão, Buckingham aponta para o 

fato de que o trabalho com as mídias pode partir de algo simples, sobretudo por estarem 

presentes no cotidiano das crianças. Sobre isso, diz o autor:     

O que eu diria é que se pode fazer educação para as mídias com tecnologia simples, 

não se precisa de muita coisa. Pode-se fazer um trabalho muito bom com papel, 

tesoura e cola. Fotografia também, apesar de também ser cara. Colagens, criação 

de imagens, acho que podem render bastante. Trabalhos com revistas velhas, 

jornais, em que você literalmente desconstrói coisas. Com esses materiais as 

crianças podem fazer muita coisa criativa e também crítica. Outra coisa importante 

são os exercícios com teatro e performance, já que boa parte do que se vê na 

televisão é basicamente teatro. (BUCKINGHAM, 2015) 

Essa passagem desmistifica a ideia de que o trabalho com as mídias deve se resumir 

aos meios eletrônicos ou atividades espetaculares, mas sim partir de iniciativas simples. Essa 

questão alerta para a necessidade de um trabalho de formação para mídias mais intenso e 

comprometido no currículo da Pedagogia.  

2- O uso das mídias no processo pedagógico: os acadêmicos foram orientados a observar 

os elementos presentes na prática de utilização das mídias. Os pontos norteadores dessa 

questão foram: verificaram o uso das mídias no processo educacional com as crianças?  Caso 

sim, como avaliam essa utilização? Quais mídias mais utilizadas? O uso é de caráter 

recreativo ou existe uma intencionalidade pedagógica? O uso das mídias considera a faixa 

etária das crianças? Quem manuseia as mídias utilizadas? Que tipos de interações elas 

proporcionaram nas práticas observadas?   
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Em geral, os acadêmicos relataram, a partir da observação, que as mídias presentes 

na escola ainda são usadas demasiadamente de forma recreativa, para entreter e nem sempre 

integrada a uma intencionalidade pedagógica. É claro que não podemos generalizar, pois 

houve situações observadas em que foi percebida uma intenção no uso da mídia, como a 

exemplo do celular, que o professor usou o seu próprio na função lanterna (jogo de sombras) 

e fotografia (para trabalhar o reconhecimento das crianças), bem como na situação 

evidenciada no relato abaixo:  

No caso das aulas de Arte, a professora disponibiliza, entre outras, às crianças 

revistas para manuseio e colagem; a professora de sala utiliza áudio para que as 

crianças articulem suas falas através de cantos e contação de histórias regionais, 

entre outras práticas (ACADÊMICOS GRUPO 10). 

Mas, no geral, o uso da TV e da música ainda se mostra de uma forma não planejada. 

Como foi evidenciado anteriormente, as mídias televisão, DVD e aparelho de música ainda 

são as mais comuns na educação infantil, em especial no berçário e na creche. A constatação 

do uso de tais recursos se mostrou predominante, como exemplificado nos relatos abaixo 

que, de certa forma, evidenciam o olhar presente na maioria das análises, embora de 

diferentes contextos observados: 

Para nós, o uso da televisão, especialmente na hora dos vídeos não estava 

associado a intencionalidade pedagógica porque, sem nenhuma introdução ou 

objetivo pedagógico, ela os conduzia a sentar para assistir o que ela definia, nestes 

momentos, portanto, não presenciamos interação da professora com as crianças 

no sentido de saber o que gostariam de assistir (ACADÊMICOS GRUPO 01). 

Os recursos observados em sala, são utilizados basicamente pelas auxiliares entre uma 

rotina de cuidado e outra, o uso da TV com vídeos e músicas é restrito para passatempo. 

Esta situação poderia se mostrar diferente se os recursos fossem utilizados de 

forma conjunta com o intuito pedagógico, aliando um desenho ou alguma música 

como ferramentas que ajudam a construir algum diálogo ou participação em 

alguma atividade. O que vimos era apenas uma forma de controle, usada o tempo 

todo sem pausas e de maneira avessa ao processo educacional (ACADÊMICOS 

GRUPO 02). 

Nas escolas onde foi observado a presença de recursos informatizados, estes se 

encontravam nos laboratórios de informática, salas de secretaria e coordenação e sala de aula. 

Mas, é notória a observação de que tais recursos ficam de uso exclusivo do professor, nem 

sempre para uso pedagógico, como exemplifica o seguinte relato:  

Não percebemos a utilização de computadores pelas crianças sendo que existe 

uma sala de informática que poderia ser utilizada, e propor dessa forma aos 

alunos atividades e jogos interativos, diversificados e lúdicos, auxiliando na 

aprendizagem (ACADÊMICOS GRUPO 03). 

Quando em conversa com os professores das turmas observadas, os acadêmicos 

destacaram que foi comum a fala dos professores demonstrando interesse no uso dos recursos 

midiáticos com as crianças, mas que não se sentem preparados para inserir  a mídia em seu 

planejamento, em especial com crianças pequenas de creche e berçário. Assim, pode-se 

inferir que, embora os projetos pedagógicos apontem para a necessidade e importância das 

mídias na escola, nem sempre esse discurso se traduz em práticas efetivas de formação no 

cotidiano da educação infantil. 

3- O uso das mídias numa perspectiva inclusiva: nessa questão, o intuito era levar nossos 

acadêmicos a perceber elementos voltados à criança especial. Assim, alguns nortes foram 
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sugeridos: observar as propostas, a autonomia e a independência direcionada à criança 

público da educação especial, no desenvolvimento das atividades com mídias.  

Nos relatos apresentados, os acadêmicos em geral não fizeram uma análise específica 

sobre o uso das mídias com crianças com necessidades especiais. Nas turmas observadas, 

que tinham crianças especiais, o olhar dos acadêmicos se deteve sobre o processo pedagógico 

de inclusão como um todo, não se atendo especificamente sobre o uso das mídias na 

perspectiva inclusiva. Quando essa análise mais apurada foi feita, incidiu no uso da televisão, 

vista aqui como uma mídia disponível, mas nem sempre inclusiva. Em geral, como podemos 

observar nos relatos abaixo, ainda há um distanciamento entre a prática pedagógica inclusiva 

e o uso de mídias. Vejamos um exemplo: 

Caso tivessem alguma criança especial na escola observamos que existem 

propostas, a autonomia e a independência direcionada a criança, público da 

educação especial, no desenvolvimento das atividades, mas não com mídias. Pois 

as atividades são realizadas com todas as crianças e é usado o mesmo material, 

não tem adaptações e muito menos se faz uso de mídia assistiva, por não terem 

atendido nenhum caso ainda (ACADÊMICOS GRUPO 04). 

O que se repetiu no seguinte caso: “A docente disse que faz uso de vídeos educativos 

e filmes com todos da turma e não passa nenhum em específico para o garoto”. 

(ACADÊMICOS GRUPO 03)  

Essa outra fala ilustra um tipo de prática que reincide no uso da TV como prática 

recreativa ou entretenimento de crianças com alguma deficiência. 

A educadora direcionava para que ela assistisse desenhos com o intuito de entretê-

la, para que assim conseguisse realizar as atividades propostas com o restante do 

grupo de alunos. Deixando visível dessa forma que os recursos tecnológicos não 

eram planejados com o objetivo de inclusão desse aluno, mas que de certa forma 

distanciava-o de todo o restante da turma (ACADÊMICOS GRUPO 08). 

Da mesma forma que para o uso das mídias em geral, os alunos perceberam a 

necessidade de os professores serem preparados para receber uma criança com deficiência, 

incluindo o trabalho com mídias. É o que indica a fala abaixo: 

Ao perguntar a professora do Pré I C sobre sua formação e se estaria preparada 

para receber uma criança de inclusão, ela nos foi bem sincera dizendo que não. 

Mesmo a creche promovendo acessibilidade interna estrutural, a maioria das 

profissionais não se sente preparada e vive angustiada só de pensar em receber 

uma criança especial. (ACADÊMICOS GRUPO 05). 

Surge daí uma nova demanda para os cursos de formação inicial e continuada de 

professores, pois além da capacitação envolver o trabalho com as mídias, é preciso 

contemplar no currículo as relações entre mídias e educação inclusiva. 

4- Práticas de consumo das mídias: nesse terceiro eixo de observação, foi solicitado que os 

acadêmicos percebessem elementos da mídia comercial: em suas narrativas, como isso está 

presente? E nas brincadeiras, nos jogos utilizados, quais referências utilizadas? E nos 

produtos de consumo: mochilas, tênis, roupas?  

Nos relatos apresentados pelos acadêmicos, nota-se a forte influência dos 

personagens e programas midiáticos no comportamento das crianças, seja influenciando suas 

brincadeiras e rodas de conversas, seja na presença dos personagens em roupas e acessórios. 

Mesmo considerando o fato de que as três cidades da pesquisa apresentam realidades 

econômicas diferenciadas, os relatos do consumo das mídias mostraram-se semelhantes e 

denotaram o quanto a linguagem midiática tem um apelo comercial forte, influenciando em 
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comportamentos e linguagens. Observou-se o consumo intenso de personagens midiáticos 

em mochilas, tênis, roupas, objetos de uso pessoal, que em sua grande maioria ostentavam 

personagens infantis que iam dos super-heróis da Marvel às princesas da Disney, o que 

reforça a demarcação do que é concebido como gênero masculino e feminino. 

Os relatos a seguir, dão alguns indícios do quanto estão presentes as práticas de 

consumo das mídias e o quanto também sua influência parece determinar comportamentos 

esperados de meninas e de meninos: 

Alguns possuem mochilas com personagens, como vingadores, incrível hulk, 

frozen (sic), e há bastante divisão neste sentido, pois as meninas sempre estão com 

“coisas de meninas” e os meninos com “coisas de meninos”. (ACADÊMICOS 

GRUPO 02) 

A influência das mídias é muito forte nas crianças, ela está presente em quase tudo, 

desde de uma simples escova de dente até aos acessórios como roupa com 

estampas de personagens de super-heróis, na mochila, tênis, lápis de escrever e 

tantos outros. (ACADÊMICOS GRUPO 04) 

[...] [os elementos da mídia] estão presentes no dia-a-dia das crianças através das 

mídias que assistem, em suas vestimentas, em seus materiais escolares e até mesmo 

em seus contextos interacionistas, onde incluem esses personagens em seu brincar 

de faz de conta, no parque onde imitam ações desses personagens ou reproduzem 

falas deles ou ainda em suas criações de histórias em que envolvem personagens 

assistidos nas mídias. (ACADÊMICOS GRUPO 05) 

Além do acesso às mídias e recursos tecnológicos como a televisão, o vídeo, o 

rádio, a filmadora, o gravador, a câmera fotográfica, o computador, o tablet e a 

internet, algumas crianças da turma falam em uso de meios de comunicação 

digitais e com interação instantânea como o WhatsApp que usam através dos 

aparelhos dos pais para falar e se comunicar com os avós ou outras pessoas da 

família gravando vídeos e áudios com o intuito de se comunicar com eles. 

(ACADÊMICOS GRUPO 06) 

Pudemos constatar a influência da grande mídia nas conversas sobre temas 

variados, onde as crianças comentaram sobre alguns personagens que elas 

assistem e quais deles eram os seus preferidos. (ACADÊMICOS GRUPO 07) 

Elas [as crianças de classe baixa] têm conhecimento e mencionam isso nas 

brincadeiras, nos jogos utilizados e nos programas de televisão, desenhos que 

estão presentes nesse cotidiano observado, embora não consumam os produtos. 

(ACADÊMICOS GRUPO 09) 

Como se vê, em geral, os olhares de nossos acadêmicos foram sensíveis quanto à essa 

percepção do consumo dos elementos midiáticos pelas crianças, chamando a atenção para o 

quanto esse contexto é similar, embora os três municípios (locus da prática) tenham 

realidades socioeconômicas e culturais diferenciadas. Além disso, constatamos o quanto as 

discussões teóricas, realizadas no decorrer da disciplina Seminário Integrador IV, foi 

fundamental, sugerindo uma abertura do campo de visão dos acadêmicos, influenciando, 

possivelmente, nas suas percepções quanto à presença das mídias nos campos de estágio. 

Essa constatação reforça a importância de se cultivar uma proposta intencional de estudos e 

problematização do uso de mídias no cotidiano infantil, nos campos de estágios e, também, 

nos futuros locais de atuação profissional dos pedagogos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma análise geral dos relatos apresentados pelos acadêmicos, podemos 

inferir o quanto o olhar deles esteve sensibilizado para a presença e utilização das mídias no 
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processo educativo. Por outro lado, talvez não tivessem tido a mesma sensibilidade do olhar 

se a ida a campo não tivesse sido embasada pelo debate realizado previamente na sala de 

aula. Para poder afirmar essa mudança de percepção teríamos que investigar melhor como é 

percepção anterior dos estudantes sobre o que vão encontrar no campo de estágio. De 

qualquer maneira, os relatos reforçaram nossa percepção inicial de que é fundamental 

preparar nossos futuros pedagogos tanto quanto à importância de a mídia ser olhada para 

além do entretenimento e da necessidade da formação para o uso de tais recursos midiáticos, 

quanto de sua presença ser uma constante no cotidiano das instituições escolares, 

principalmente nas escolas de educação infantil, fato ainda subestimado pelo currículo dos 

cursos de Pedagogia.  

O fato de se fazer a distância, com turmas situadas em contextos diferentes também 

possibilitou uma análise comparativa e de percepção da situação que poderá futuramente 

enriquecer o momento do estágio e do contato com a realidade da escola por parte dos 

estudantes. 

Por essas razões, a pesquisa sobre as mídias, mesmo com algumas limitações, 

mostrou-se bastante promissora e esperamos aperfeiçoá-la para incluir instrumentos mais 

apurados para produzir novos dados e analisar as realidades envolvidas e vivenciadas pelos 

estudantes na reflexão e crítica sobre a presença e o uso das mídias na educação. 

REFERÊNCIAS 

BAUER, M. W.; GASKELL (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um 

manual prático. Petrópolis/RJ: Vozes, 2012. 

BELLONI, M. L; GOMES, N. G. Infância, mídias e aprendizagem: autodidaxia e 

colaboração. Educação & Sociedade. Campinas, vol. 29, n. 104 - Especial, p. 717-746, out. 

2008. 

BELLONI, M. L.; BÉVORT, E. Mídia-educação: conceitos, história e perspectivas. 

Educação & Sociedade. Campinas, vol. 30, n. 109, p. 1081-1102, set./dez. 2009. 

BELLONI, M. L. Mídia-educação. In: MILL, D (Org.). Dicionário crítico de educação e 

tecnologias e de educação a distância. Campinas, SP: Papirus, 2018. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares 

nacionais para a educação infantil. Brasília, DF: MEC, SEB, 2010. 

BRASIL.  Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília, DF: MEC, SEB, 2017. 

BUCKINGHAM, D. Crescer na era das mídias eletrônicas. Tradução de Gilka Girardello 

e Isabel Orofino. São Paulo: Loyola, 2007. 

BUCKINGHAM, D.. Cultura Digital, educação midiática e o lugar da escolarização. 

Educação & Realidade.  Porto Alegre, v. 35, n. 3, p. 37-58, set./dez., 2010. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/13077/10270> Acesso em: 12 mar. 

2019. 

BUCKINGHAM, D. Recriando e TV na sala de aula. Entrevista concedida ao site Ateliê 

da Aurora. Tradução de Gilka Girardello. Florianópolis, SC: NICA, 2015. Disponível em: < 

http://www.nica.ufsc.br/entrevistas/entrevista_Buckingham.htm>  Acesso em: 12 nov. 2017.  

615

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/13077/10270
http://www.nica.ufsc.br/entrevistas/entrevista_Buckingham.htm


 

CRUZ, D. M.; VENTURA, L. Mídia. In: MILL, D (Org.). Dicionário crítico de educação 

e tecnologias e de educação a distância. Campinas, SP: Papirus, 2018. 

GIDDENS, A. Modernidade e identidade. Rio de janeiro: Zahar, 2002. 

GIRARDELLO, G. E. P.; CAMPOS, K. Z. A produção narrativa das crianças no contexto 

das mídias. Comunicação & Educação. São Paulo, Ano XVII, n.2, jul/dez. 2013. Disponível 

em: <http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/68336 > Acesso em: 08 mar. 2019. 

SILVERSTONE, R. Por que estudar a mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2002.  

THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 5. ed. Petrópolis, 

Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

 

616

http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/68336
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RESUMO. O presente artigo visa refletir sobre o papel do tutor presencial, suas competências e 

atribuições em diálogo com experiências no percurso formativo de uma turma de licenciados do curso 

de Filosofia, ofertado pelo CEAD/UFPI entre 2014 e 2018. O objetivo consiste em discutir a 

importância do tutor presencial no ambiente físico e virtual como agente emancipador. A metodologia 

que predominou foi de cunho qualitativo, tendo como escopo as questões: qual o perfil do tutor 

presencial além de apoiar a mediação planejada pelo professor e tutor a distância? Para o 

desenvolvimento de suas competências é necessário que o tutor presencial tenha formação específica? 

Ferreira e Demarco (2018), Daniel Mill (2010) e Moran (2003) são alguns dos fundamentos utilizados. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Tutor presencial. Emancipação.  

 

ABSTRACT. The role of president's tutor in the light of emancipant practice. This article aims to 

reflect on the role of the face-to-face tutor, his competences and attributions in dialogue with 

experiences in the formative path of a group of Philosophy graduates offered by CEAD / UFPI 

between 2014 and 2018. The objective is to discuss the importance of the present tutor in the physical 

and virtual environment as an emancipating agent. The methodology used was of a qualitative nature, 

having as scope the questions: what is the profile of the presential tutor besides supporting the 

mediation planned by the teacher and distance tutor? For the development of their skills is it necessary 

that the present tutor have specific training? Ferreira and Demarco (2018), Daniel Mill (2010) and 

Moran (2003) are some of the fundamentals used. 

Keywords: Distance Education. In-person tutor. Emancipation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da internet e suas ferramentas de socialização ficou mais fácil o acesso 

à informação e em consequência acompanhar suas transformações tornou-se complexo. Para 

atender o público nos mais diversos segmentos do mercado, foi necessário aperfeiçoar a oferta 

e flexibilizar seu acesso, dentre esses setores se destaca a educação. Isto afeta diretamente a 

desenvolvimento das instituições de ensino associadas ao conhecimento formal e sistemático. 

Nessa perspectiva, é urgente a exigência no âmbito organizacional de um apoio pedagógico 

que proporcione condições à efetivação do ensino-aprendizagem.  

O tutor presencial assume a missão de interagir, filtrar e participar da formação 

intelectual e humana de um público que encontra na EaD a possibilidade para se qualificar. O 

efetivo exercício desse profissional pode ser compreendido como práxis emancipadora no 

processo de construção da autonomia acadêmica. Todavia enquanto bolsista, o tutor 

presencial, encara por vezes esse cargo como uma oportunidade de complementação da renda, 

embora sua função ultrapasse as atribuições expressas no edital, pois, requer dinamismo e 

flexibilidade diante das peculiaridades de cada cursista.  

A tutoria presencial é uma profissão em constante mudança que desafia quem adere a 

essa atividade. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre o papel e 

as condições de trabalho que esse profissional se encontra. Visa ainda observar sua 

importância no ambiente físico e virtual como agente emancipador. Busca-se examinar suas 

atribuições e competências em diálogo com relatos de experiências no percurso formativo de 

uma turma de licenciados do Curso de Licenciatura em Filosofia ofertado pelo Centro de 

Educação a Distância/Universidade Federal do Piauí (CEAD/UFPI) entre 2014 e 2018.  

A metodologia que predominou foi de cunho qualitativo, tendo como escopo as 

questões: qual o perfil do tutor presencial além de apoiar a mediação planejada pelo professor 

e tutor a distância? Reflete sobre a formação do tutor presencial no curso de filosofia e ainda 

analisar acerca da autonomia sobre suas atividades? Assim, buscou-se avaliar e traçar um 

novo perfil, o tutor presencial filósofo, que atua como professor e que ao realizar ações que 

ultrapassam suas atribuições impulsiona o desenvolvimento de competências inovadoras. Isto 

demonstra aos discentes caminhos possíveis ao efetivo exercício da docência, tendo como 

núcleo a práxis emancipadora.  

O estudo estrutura-se em três etapas investigativas. A primeira sobre os fundamentos 

bibliográficos, legais e pedagógicos acerca da tutoria presencial. Em seguida discutiu-se sobre 

a formação específica desse profissional na área que atua e, por fim, verificou-se as 

experiências, impressões e relatos dos sujeitos da pesquisa, os licenciados em filosofia para 

assim, discutir e avaliar à luz de quem vivenciou tais questões. Ferreira e Demarco (2018), 

Daniel Mill (2010) e Moran (2003) são alguns dos fundamentos utilizados. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O papel da tutoria presencial na Educação a Distância 

O processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias de informação e 

comunicação, apesar de não estarem no mesmo ambiente espacial, estão conectados e podem 

trocar conhecimentos e vivências em tempo real. Com o advento das redes sociais essas trocas 

e encontros se intensificaram. Dessa forma, Moran (2003) destaca que a Educação a Distância 

(EaD) pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece fundamentalmente com 
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professores e alunos separados fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo estar 

juntos através de tecnologias de comunicação. Porém, é indispensável para o bom 

desempenho e fluidez do curso seja profissional ou superior o auxílio de tutores presencial e a 

distância.  

O Decreto 9.057/2017 que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, esclarece que: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto considera-se educação à distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (DECRETO Nº 9.057/2017). 

A EaD tem suas nuances metodológicas e deve motivar seus agentes com a luta diária 

na vida pública na qual a criticidade, o diálogo e o respeito sejam os alicerces na conquista 

dos direitos e de condições sociais mais justas. No momento, o sistema EaD de ensino-

aprendizagem é um fato cultural e assume expressão de destaque no cenário brasileiro. Fala-

se de Enem digital, da ampliação do ensino fundamental e médio em plataformas virtuais. 

Nesse sentido, a “mediação didático-pedagógica” por meio de pessoal qualificado se torna 

indispensável no caminho formativo. Portanto, para que ocorra efetivamente o bom 

desempenho dos graduandos é necessário a colaboração do tutor presencial como orientador 

técnico para esclarecimentos quanto à plataforma, outros aspectos administrativos e didáticos 

no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes.  

Percebe-se um avanço na Resolução nº 26 do CD/FNDE de 2009, sendo alterada pela 

Resolução nº 8 do CD/FNDE de 2010, a qual garantiu ao tutor dentre outros aspectos o status 

de profissional. Desse modo, extinguiu a distinção entre tutor presencial e a distância, o que 

ainda em muitas coordenações não houve alteração. Até então, o repasse era assimétrico entre 

as bolsas dos tutores, embora permaneça defasada, o que demonstra a desvalorização desses 

profissionais. Conforme a resolução: 

VIII. Tutor: profissional selecionado pelas 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 

valor da bolsa a ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 

mensais, enquanto exercer a função. Cabe às IPES determinar, nos processos 

seletivos de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos 

Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. 

Entender que esse sistema compõe a mesma estrutura da presencial nutre diversas 

dificuldades e questões como o acompanhamento e a acessibilidade. Em virtude disso, 

cumpre rever as posturas adotadas para que não haja discrepância entre teoria e prática. Na 

visão de Martins e Detoni (2013, p. 1) define a importância do tutor presencial como aquele 

que “surge na medida em que na modalidade EaD há um rompimento da relação entre alunos 

e professores presencialmente. Sua função é a de ser um mediador entre o professor, os 

conteúdos e os alunos”. Entretanto, como mediador permanente, o tutor presencial, tem como 

função além de ser um elo entre os ambientes virtual e presencial, o despertar no estudante o 

interesse contínuo no processo formativo. 

Diante disso, para Ferreira e Demarco (2018, p. 2) “diversas produções científicas, [...] 

questionam sobre a função do tutor como docente, problema também, vivenciado pelos 
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próprios tutores que, por muitas vezes, não demonstram compreender com clareza sua função 

no processo de ensino na modalidade a distância”. Com isso, numa tentativa de baratear os 

custos das contratações, o tutor presencial constitui o profissional com a remuneração mais 

inferior do sistema EaD, o que marginaliza e desestimula sua atividade. 

2.1.1 Competências e atribuições do tutor presencial 

O Curso de Licenciatura em Filosofia ofertado pelo CEAD/UFPI/UAB tem como 

objetivo despertar e aperfeiçoar o espírito reflexivo em torno dos fundamentos da própria 

cultura humana. Por conseguinte, durante o curso para que o ensino-aprendizagem aconteça o 

tutor presencial deve interagir de forma individual e coletiva tendo como norte a conversão de 

informações em conhecimento. Através de mecanismos tecnológicos e aplicativos como as 

redes sociais podem atuar e se fazem presentes no cotidiano dos discentes. Dessa forma, o uso 

esclarecido dessas redes pode auxiliar de maneira significativa em comunicações sobre os 

encontros, por exemplo, o que não substitui a plataforma como meio oficial de interação.  

Grupo de Discussão (GD) e Grupo de Leitura (GL) compõem a estrutura das 

atividades desenvolvidas no curso de licenciatura em filosofia. São ações pedagógicas que 

contribuem para cultivar a pluralidade de argumentos de caráter filosófico. O tutor presencial 

além de interagir e assistir o estudante nessas atividades, pode ainda dialogar e sugerir com 

responsabilidade, caminhos que estimulem suas potencialidades.  Por isso, no dispositivo 

legal supracitado, não há distinção entre os dois seguimentos tutoriais, mas conforme o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura em Filosofia na modalidade a 

distância institui como atribuições destinadas ao tutor presencial, as seguintes: 

1) Orientar o licenciando nas dificuldades com a plataforma moodle, ajudando-o a 

adaptar-se à nova forma de aprendizagem; 2) Promover a interação do grupo de 

alunos, favorecendo a comunicação entre seus membros e a realização de trabalhos 

coletivos no polo de apoio presencial; 3) Detectar problemas dos licenciandos que 

possam afetar seu desempenho, a fim de apontar o problema para o docente 

responsável pela disciplina; 4) Auxiliar o tutor a distância e/ou professor 

pesquisador na aplicação das avaliações dos alunos, que serão realizadas 

presencialmente nos polos, aos sábados; 5) Incentivar os alunos no uso da biblioteca 

e demais laboratórios disponíveis no polo; 6) Contatar imediatamente os tutores à 

distância ou professores pesquisadores quando necessitarem de orientações de 

ordem pedagógica (2012, p. 88). 

Refletir sobre as atribuições do tutor presencial no atual contexto de mídias digitais é 

enxergar um profissional multifuncional, compreensivo e disposto a realizar transformação 

frente a rotina volátil das tecnologias. Em virtude disso, observa-se a importância da ação 

docente do tutor presencial, valorizando-o antes de tudo como ser humano. Não obstante o 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo-filosófico ser o embrião do curso de 

filosofia, essa atividade não consta nas atribuições do tutor presencial.  

De acordo com o Anexo III do Edital nº 06/2017 do CEAD/UFPI estabelece 

atribuições (item cinco) ao tutor presencial que ultrapassam as contidas no PPP, mas que 

podem revelar maior liberdade acadêmica no que diz respeito ao exercício filosófico em sala 

de aula. Todavia em grande medida o tutor presencial é destinado a cumprir tarefas de cunho 

administrativo e operacional como um comunicador das dúvidas aos professores formadores 

ou tutores a distância. Isto ocorre no acompanhamento de encontros e aplicação de avaliações 

presenciais, o que asfixia suas potencialidades. Esses argumentos se refletem podem no 

seguinte trecho do edital de seleção:  

1) De acordo com os Planos de Ensino dos Professores Coordenadores de 

Disciplina, tirar dúvidas sobre o planejamento de atividades feito pelos professores 
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das disciplinas e coordenação do curso, observando a carga horária de 20 h 

semanais. 2) Atender os alunos no Polo de Apoio Presencial em horários 

preestabelecidos, observando a sua carga horária de 20 h semanais. 3) Interagir com 

os Tutores à Distância, com vistas a troca de experiências e melhor 

acompanhamento ao alunado, através de e-mail e durante os encontros presenciais 

no Polo. 4) Orientar os alunos do curso, por meio de e-mails quanto ao uso da 

Plataforma – SIGAA/UFPI, no desenvolvimento das atividades pedagógicas. 5) 

Fomentar o hábito da leitura e pesquisa, a realização de atividades culturais, 

interdisciplinares, grupos de discussão, pesquisa de campo e visitas técnicas; além 

do comparecimento às atividades presenciais no Polo de Apoio Presencial e 

avaliações estabelecidas no calendário acadêmico. 6) Comunicar-se regularmente 

durante a semana com os alunos, Tutores à Distância e Coordenação do Polo de 

Apoio Presencial para informar sobre as atividades disponibilizadas no Polo. 7) 

Participar de encontros presenciais obrigatórios, tais como seminários, avaliações, 

reuniões com as coordenações do Polo de Apoio Presencial e coordenação do Curso 

de Licenciatura em Filosofia-EaD, além dos encontros presenciais e capacitações na 

sede da UAPI/Teresina (PI). 8) Colaborar na viabilização das atividades 

programadas no Polo de Apoio Presencial. 9) Manter informada a coordenação do 

curso e respectiva Coordenação de Tutoria sobre o desempenho dos alunos e as 

demandas sobre as atividades complementares. 

Para obter êxito em suas atribuições é necessário que o tutor presencial desenvolva 

algumas competências e habilidades para atender os requisitos do curso. A voz desse 

profissional deve ser autônoma no ambiente virtual e presencial, não como alguém que atende 

o script do professor ou do tutor a distância. Além de articular os espaços de aprendizagem, o 

tutor pode fazer uso dessa mediação para colaborar na criação de estratégias no seguimento 

didático-filosófico. Assim, Castro e Santos (2008) entendem que o papel do tutor presencial 

não pode se restringir ao mero acompanhamento de atividades online e o repasse de dúvidas, 

mas possa exercer suas funções com liberdade sobre ações que fortaleçam desde os vínculos 

entre tutor-professor-estudante à elaboração de argumentos lógico-filosóficos e/ou a 

capacidade de verbalizá-los.  

 

Quadro 1 - Perfil do professor tutor presencial 
Características  Competências  

Parceiro do aluno IES-EAD  Acompanha o desenvolvimento do aluno ao longo do 

curso, tendo como base os atendimentos presenciais 

ministrados.  

Parceiro da equipe pedagógica: executa tarefas que 

auxiliam o trabalho da coordenação e dos professores da 

equipe  

Repassa à CPA, à coordenação e ao corpo docente os 

resultados e anotações sobre as avaliações realizadas 

durante os atendimentos presenciais ao aluno (avaliação 

formativa).  

Profundo conhecedor do projeto do curso e de todos os 

documentos reguladores da IES  

Orienta os alunos com base na linha metodológica e em 

todas as normas de funcionamento dos cursos da IES.  

Facilitador da aprendizagem discente  Usa a mediação e as oportunidades colaborativas de 

aprendizagem como estratégias facilitadoras da 

aprendizagem discente.  

Conhecedor dos conteúdos das disciplinas sob a sua 

responsabilidade tutorial  

Domínio de conteúdos e metodologias adequadas às 

disciplinas que tutoria.  

Fonte: Castro e Santos (2008, p. 53). 

 

Contudo, constata-se com a leitura do PPP/Filosofia que não apresenta competência e 

habilidades direcionadas aos tutores presenciais. Porém, o tutor deve desenvolver baseado nas 

características de avaliação do ensino como: “domínio de conteúdos, competências e atitudes 

que distinguem a atividade filosófica de qualquer outra atividade; identificação de problemas 

filosóficos, assim como as disciplinas que dele se ocupam; capacidade de argumentação nas 

produções escritas e nas intervenções orais” (PPP/FILOSOFIA, 2012, p. 79). Desta maneira, 
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pode-se conceber algumas capacidades que o tutor pode estimular no exercício de sua função, 

a saber: promover o debate ético e contínuo entre os estudantes; comentar e arguir os 

discentes sobre o papel da filosofia no contexto que os licenciandos estão inseridos; utilizar 

argumentos conceituais como ferramentas filosóficas de transformação, mediante a realização 

de projetos a fim de desmitificar antigos paradigmas socioculturais.   

O obstáculo para a realização dessas aptidões encontra-se no próprio PPP, pois o 

documento deixa claro que esses profissionais não necessitam serem formados em filosofia: 

“os tutores presenciais são professores da área de humanidades, porque atualmente nem todos 

os polos tem professores com formação em filosofia” (PPP/FILOSOFIA, 2012, p. 87). No 

entanto, essa flexibilidade impacta negativamente na aprendizagem dos cursistas, pois ao se 

encontrarem no polo de apoio presencial com um profissional de outra área sentem-se por 

vezes desamparados, por não terem o olhar cuidadoso de quem já possui formação filosófica. 

Ademais, os tutores presenciais nessa situação devem entender que não se trata de um quiz de 

perguntas e respostas prontas, sem levar em consideração a raiz filosófica do problema. Em 

muitos casos o discente coordena seu horário de estudo em consonância com seu trabalho ou 

família e ao destinar determinado período para esclarecer suas questões com o tutor presencial 

é surpreendido com falas como “infelizmente não domino o conteúdo, tenho que comunicar 

ao tutor a distância”. Assim, essa transferência da dúvida ao tutor a distância, promove certa 

morosidade na relação didático-pedagógica e desestimulo, pois, fragiliza-se o 

desenvolvimento da capacidade do cursista em produzir conhecimento. 

O Grupo de Leitura é de responsabilidade do tutor presencial segundo as normas da 

coordenação de tutoria. Este momento é destinado para que os estudantes tenham contato com 

textos de alta complexidade filosófica e os compreendam ou até mesmo produzam resenhas, 

resumos, destaquem seus posicionamentos para serem discutidos no Grupo de Discussão. No 

entanto, como realizar a leitura desses textos se o profissional que acompanha os licenciandos 

não possui princípios e conceitos básicos sobre as grandes áreas da filosofia como lógica, 

metafísica, ética e/ou teoria do conhecimento?  

Portanto, outro questionamento que salta dessas posições consiste no fato de que o 

tutor presencial percorrerá todo o itinerário formativo e será o profissional que manterá o 

vínculo mais consistente com os cursistas, excedendo em muitos casos as vinte horas 

semanais estipuladas no contrato. Então, como alguém que foi designado para auxiliar na 

formação de futuros licenciados em filosofia não terá sua titulação reconhecida ou ainda não 

será graduado em na área que atua?  

2.2 Tutor presencial filósofo e a práxis emancipadora  

Após refletir e apresentar as competências, atribuições do tutor presencial, ressaltando 

sua importância no contexto da educação a distância é necessário discutir sobre como esse 

profissional pode no exercício de suas funções promover, e vivenciar a práxis emancipadora 

no curso de filosofia. Desta forma, a colaboração da tutoria presencial se torna capital para a 

formação e aperfeiçoamento das estratégias didático-filosóficas que compõem a licenciatura. 

Apesar de não ser professor perante o regimento institucional, o tutor presencial, 

segundo Mill et al.  (2008, p. 115) “pelo fato de não haver aula propriamente dita na educação 

a distância, mas o tutor é, legitimamente, um docente. As principais distinções entre tutor e 

professor residem nos tempos e espaços de trabalho”, por entenderem que os professores são 

àqueles que elaboram o material didático, gravam aulas para alimentar a plataforma, recebem 

o título de professores responsáveis pelas disciplinas. A tipificação do tutor, considerando-o 

como um auxiliar dos professores-autores, presta um desserviço à comunidade acadêmica, 

pois subcategoriza a profissão. Com isso, Demarco e Ferreira (2018) denunciam que não há 
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uma relação horizontal entre os docentes. Esclarecem que as atividades da tutoria presencial 

pertencem ao universo de um professor. Devido ao acúmulo de funções e pressões 

administrativas, acabam se sujeitando às condições de trabalho precárias, numa tentativa de 

complementar sua renda.  

Para que haja horizontalidade nas relações o clima organizacional deve que enxergar o 

tutor presencial como um professor que precisa exercer suas ações tendo como princípios a 

promoção da aprendizagem, do senso crítico e do diálogo cooperativo. Seu desempenho nos 

encontros presenciais não pode se restringir a capitação de conteúdo, mas sim ao estímulo e 

ousadia em conhecer. O tutor presencial torna-se um corresponsável pelo processo embora 

não seja reconhecido como tal. Por isso,  

o papel do tutor presencial deve ser enxergado a partir do seu nascedouro, ou seja, 

desde o momento de sua contratação, que deve ser realizada de forma criteriosa, 

passando por sua capacitação e ainda, uma preparação pedagógica para atuar em sala 

de aula. A função “tutor presencial” não pode ser vista como algo para atender 

somente ao profissional formado, como uma forma de se obter uma renda extra e 

sim como um cargo relevante, com direitos e deveres, que deverá ser preenchida por 

alguém competente a desenvolver as atribuições necessárias (SANTOS, 2017, p. 

95). 

Dessa forma, para mediar filosoficamente é necessário que o tutor presencial tenha 

formação em filosofia, devido à complexidade do curso e a particularidade das indagações, a 

fim de que possam identificar as possíveis dissonâncias. A comunicação no curso à distância 

entre professores e discentes não ocorre simultaneamente, em muitos casos, os conteúdos são 

transmitidos por videoaulas em encontros formativos, em outras situações os docentes detêm 

de um período do dia para apresentarem as disciplinas, sendo que as dúvidas surgem após 

esses momentos, durante a semana, durante os plantões no polo. Os tutores podem assumir 

algumas posturas filosofantes para que os discentes desenvolvam autonomamente o 

pensamento crítico-reflexivo. Portanto, 

[...] não apenas os professores responsáveis pelo conteúdo devem ser considerados 

como docentes na EaD, mas também aqueles que acompanham os estudantes e 

aqueles que organizam pedagogicamente os conteúdos nos materiais didáticos para 

diferentes suportes midiáticos (impresso, visual, audiovisual, etc.) (MILL; et. al., 

2010, p. 16). 

O filósofo na condição de tutor presencial e professor se compromete em exercitar o 

pensamento filosófico em parceria com os demais profissionais, tendo como o objetivo 

proporcionar aos cursistas situações para que construam sua própria identidade enquanto 

professores-filósofos. No entanto, o que dificulta esse engajamento consiste na ausência de 

diálogo por parte das coordenações ou ainda devido a cristalização do cronograma do curso. 

Por isso, o clima institucional tendo como princípio a gestão democrática deve prevalecer nos 

diversos espaços de ensino-aprendizagem da EaD. 

O tutor presencial poderá exercer sua práxis emancipadora, na qual não se pode 

entender como uma atividade estática, sem embasamento teórico e continuidade. Mas, como 

ação que auxilia na didática-filosófica, transformando seus envolvidos (tutores, professores, 

coordenações, estudantes) na medida que se enxergam como corresponsáveis por seu 

processo formativo. Desta forma, “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”, 

haja vista que a emancipação implica senso de incompletude para não cairmos na arrogância 

do enciclopedismo (VASQUEZ, 1977, p. 185). Assim, a práxis emancipadora tem como 

princípio basilar posturas dignificantes que promovem atividades transformadoras em relação 

ao meio que vivem, transformando-o, produz e transforma a si mesmo.  
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Diante disso, “a prática pedagógica é uma práxis que envolve o conjunto de ações 

realizadas pelo tutor no âmbito das suas funções de orientar, ajudar e mediar o processo de 

ensino-aprendizagem do cursista” (SOARES, 2012, p. 16). A condução dessa práxis 

emancipadora é orientada por objetivos, cuja finalidade visa uma ação social. Nesta 

perspectiva, o diálogo entre teoria e prática permite ao tutor presencial o cultivo de sua 

criatividade, de estudos e pesquisas, a fim de que possa criar movimentos que provoquem nos 

cursistas a vivência dos problemas filosóficos e que estes possam impactar e mudar a 

realidade que estão inseridos.  

A práxis emancipadora se reflete na mediação filosófica, nos encontros presenciais, no 

acompanhamento nas redes sociais, nos círculos de conversas e nos projetos de extensão. O 

tutor presencial-filósofo precisa agir como alguém disposto a resolver conflitos ou 

dificuldades entre a tutoria a distância, os professores formadores e as coordenações (do 

curso, de tutoria, do polo de apoio presencial) para proporcionar fluidez no processo reflexivo 

dos licenciandos. Nesta rede colaborativa entre esses agentes a tutoria presencial assume a 

missão de ensinar os discentes a resolverem problemas que enfrentarão no percurso de sua 

caminhada formativa e docente. Costa e Knuppel (2014) apontam para a construção de 

representações sociais do tutor presencial, tendo papel ativo a partir da vivência concreta de 

seu próprio trabalho, pois 

Para que se obtenha os resultados esperados em uma atuação diferenciada, há a 

necessidade que o tutor presencial domine o conteúdo da(s) disciplina(s) em que 

atua, utilize estratégias pedagógicas que tornem o aprendizado significativo, seja um 

estudioso das novas tecnologias e de sua aplicabilidade, desempenhe um papel 

político de articulação com o conselho do polo e com a comunidade em geral 

(COSTA; KNUPPEL, 2014, p. 207). 

Tal postura filosofante demonstra-se por meio da construção crítica de conhecimento, 

diante da coordenação de projetos de extensão como cafés filosóficos, em atitudes 

transgressivas, ou seja, na promoção de encontros extracurriculares, no planejamento de 

performances filosóficas em sala de aula ou em praças e/ou oficinas de teatro. O que não 

significa ser um profissional que banaliza as normas da instituição, mas que encontra 

possibilidades através do diálogo de percorrer caminhos emancipadores e potencializar suas 

capacidades. Ao adotar essa postura proativa e engajada o tutor presencial pode enriquecer 

sua prática pedagógica com a elaboração de notas de sala de aula, ensaios ou mapas mentais 

com o intuito de apresentar aos discentes como se produz e articula os argumentos, para 

ambientar os estudantes na linguagem e pesquisa filosóficas.  

Para promover a emancipação no exercício e desenvolvimento de suas competências é 

necessário que o tutor presencial seja sensível as peculiaridades regionais, geográficas, 

socioculturais, econômicas e logística da região que atua. Estes fenômenos podem agredir o 

ensino-aprendizado. Exemplo disso, encontra-se na realidade do polo Vale do Corrente-PI, 

cuja a oscilação de energia e por conseguinte de acesso à internet, dificulta o cumprimento 

dos prazos para as postagens.  

No tocante à logística, alguns cursistas percorrem cerca de setenta quilômetros para 

participar dos encontros presenciais. A distância alia-se ao cansaço físico e mental, à falta de 

insumos para o custeio das passagens e do material didático. Por isso, mediar filosoficamente 

à luz da práxis emancipadora significa também auxiliar os discentes a superar obstáculos, seja 

com problemas técnicos, quanto a complexidade da postagem e manuseio da plataforma ou 

em situações que envolvem apoio financeiro. 

Esses empecilhos se agravam quando professores e tutores a distância não possuem 

um diálogo contínuo ou não procuram entender as condições que estão inseridos os estudantes 
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ou até mesmo compreender quais problemas e angústias os cursistas possuem. O que não 

significa dizer que pertencem ao público especial, mas requer um olhar mais singular quanto a 

metodologia adotada, pois muitos são oriundos do ensino médio e almejam sua primeira 

licenciatura, outros retomaram os estudos após anos de abandono e ainda possuem aqueles 

que desejam uma segunda formação. Neste contexto, os momentos presenciais são de suma 

importância para que a relação discente-professor-tutor se construa empaticamente na 

tentativa de estreitarem os vínculos. Havendo assim, estímulo à aprendizagem e por 

conseguinte a permanecia dos cursistas evitando sua evasão.   

2.3 Metodologia  

O caminho metodológico partiu de angústias acerca da importância, das competências, 

das atribuições e da formação do tutor presencial. No Curso de Licenciatura em Filosofia no 

Polo Vale do Corrente-PI pela Universidade Federal do Piauí-UFPI, encontrou-se a 

oportunidade para observar esses aspectos. O município de Corrente-PI localiza-se à 

aproximadamente novecentos quilômetros do CEAD/UFPI, possui cerca de trinta mil 

habitantes. Os sujeitos da pesquisa obtiveram a Licenciatura em Filosofa em 2018, sendo a 

segunda turma, contendo vinte concludentes.  

Adotou-se para a realização da pesquisa três etapas: 1) reflexão sobre a importância do 

tutor presencial; 2) analise crítica da literatura EaD sobre as dicotomias existentes acerca do 

trabalho do tutor presencial, no que diz respeito a sua autonomia, enquanto corresponsável 

pela formação dos licenciandos; 3) elaboração e aplicação de questões abertas para 

licenciados do curso de filosofia. Com isso, tal amostragem é de cunho qualitativo por 

considerarmos esse aspecto rico de detalhes e por proporcionar a análise das descrições e 

impressões subjetivas das respostas.  

Nas palavras de Ludke e André (1986, p. 18), “o estudo qualitativo desenvolve-se 

numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”. Essa abordagem, possibilitou a 

ressignificação e um olhar autoavaliativo em certas particularidades do tutor presencial, pois, 

partiu-se das impressões de quem conviveu e interagiu diretamente com esse profissional, 

possibilitando a compreensão dos fenômenos sob o prisma dos sujeitos da pesquisa, os 

concludentes. 

Para a coleta de dados enviou-se o questionário por e-mail composto por quatro itens, 

a saber: 1) Qual a importância do tutor presencial na sua formação acadêmica e humana? 2) 
Qual o impacto do tutor presencial não ter formação em filosofia? 3) Houve alternância de 

tutor presencial durante o curso? Caso tenha tido qual a repercussão (negativa ou positiva) 

dessa mudança? 4) O que a tutoria presencial poderia ter realizado para o aperfeiçoamento no 

processo formativo? 5) Relate, caso haja, atitudes, competências ou habilidades que observou 

no cotidiano da tutoria presencial que você busca desenvolver no exercício de sua docência. 

Obteve-se o retorno de dezesseis licenciados de um total de vinte. Utilizou-se a 

impessoalidade, resguardando o anonimato. Os trechos das respostas foram elencados ipsis 

verbis para a promoção da verificação discursiva e quantitativa de seus aspectos temáticos. 

Sobre a entrevista como ferramenta de coleta de dados, Cruz Neto (2003) diz: 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na falta dos atores sociais. Ela não 

significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta de fatos relatos pelos atores, enquanto sujeitos-objetos da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada (CRUZ NETO, 

2003, p. 57). 
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O questionário objetiva apontar subsídios para o aperfeiçoamento do perfil do tutor 

presencial e sua nova representação como filósofo. O uso dessa técnica proporciona aos atores 

da pesquisa a oportunidade para revisitarem e olharem com mais sensibilidade o contexto 

social que atuam. Com os relatos busca-se conhecer as dificuldades no processo formativo, 

seja no âmbito econômico, administrativo e humano. Assim, com o enfoque didático-

pedagógico tendo a filosofia como norte, promoveu-se reflexões sobre possibilidades e limites 

do engajamento do tutor presencial com vistas ao pertencimento e à emancipação. 

2.4 Resultados e discussões  

Muitos estudos retratam o tutor presencial como indispensável na EaD e cresce as 

reflexões sobre seu papel como testemunho de profissionalismo, mesmo não recebendo o 

devido reconhecimento. Isso demonstra o esforço incansável dos pesquisadores para 

promoverem analises que provoquem mudanças significativas, seja nas atitudes dos sujeitos 

da pesquisa, em leis ou no segmento operacional. Analisou-se os posicionamentos dos 

licenciados e se percebeu que seus relatos dialogaram diretamente com o exercício em sala de 

aula e suas experiências filosóficas. 

O primeiro quesito investigou sobre a importância do tutor presencial no processo 

formativo humano e acadêmico. As respostas de todos os licenciados convergiram ao mesmo 

denominador o de que esse profissional é imprescindível para a manutenção e permanência 

dos estudantes no curso. Duas respostas nos chamaram atenção: “O tutor é de fundamental 

importância na contribuição da aprendizagem do acadêmico, faz-se presente promovendo 

discussões de temas; em mensagens ou redes sociais esclarecendo dúvidas aos alunos e 

incentivando a produção do conhecimento crítico”. A segunda implicou no seguinte: “O tutor 

presencial é de grande importância no percurso acadêmico de qualquer aluno, pois é ele que 

da a base explicando os assuntos abordados pelo tutor a distância que não está presente em 

sala vendo como é cada aluno, acompanhando e ajudando em suas dificuldades ou elogiando 

pelo interesse. No meu caso o tutor presencial me ajudou nas várias vezes que tive 

dificuldades e onde achava que não iria conseguir continuar o curso. Talvez se não tivesse 

insistido não concluiria”. 

Essas respostas ressaltam que não basta o tutor presencial cumprir seus plantões de 

atendimento, transferindo dúvidas aos tutores a distância. É necessário que auxilie na 

promoção do pensamento crítico, em fontes seguras de conhecimento e na explicação de 

temas densos. Destacam ainda, a perspectiva humana no que se refere a interação constante 

com o tutor a distância e o relacionamento cordial, respeitoso e motivacional com todos os 

envolvidos, tentando mostrar aos estudantes que obstáculos como angústia, tensão, medo, 

ansiedade, servirão como matéria-prima ao filosofar.  O tutor presencial não pode se eximir 

de sua responsabilidade por não criar diretamente o material didático, mas sim deve estimular 

a produção e vivência de experiências filosóficas. Pois, como elucidam Costa e Knuppel 

(2014) em consonância com os relatos:  

A função precípua do tutor é a de contribuir para o sucesso de um curso por meio da 

criação de ações articuladas que envolvam aluno-professor-tutor em um sistema de 

orientação e de trocas em prol de um trabalho que se constrói e reconstrói mediante 

esquemas didáticos, oportunizando a construção de um caráter multidimensional 

(COSTA; KNUPPEL, 2014, p. 200). 

A segunda questão refere-se ao hiato nas seleções dos cursos na EaD que não exigem 

formação específica do tutor presencial. As respostas a este questionamento obtiveram 

algumas variáveis. Quanto ao desempenho do tutor presencial não depender de sua formação 

específica, 12,5% dos licenciados disseram o que interfere na atuação é a sua capacidade e 
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esforço, apesar de não descartarem a graduação específica. Salienta-se a seguinte resposta: 

“Entendo que a formação na área é relevante, só que o profissional de outra área pode 

contribuir de forma significativa para que os estudantes possam permanecer no curso”. 

Entretanto, 87,5% responderam ser imperativo que o tutor presencial seja formado na 

área que atua. A licenciatura em filosofia como todas as outras possui especificidades que 

alguém com formação, embora em ciências humanas, não conseguirá ser coerente em suas 

contribuições. Sublinha-se três respostas, cujo teor expressa a relevância da questão.  

A primeira percebeu-se certa indignação ao se referir como frustrante diante do fato de 

não ser exigido formação em filosofia. “O impacto é enorme, é frustrante, temos a sensação 

de que o tutor não serve pra nada, e não serve mesmo, a não ser pra dar informações sobre a 

plataforma. Desestimula o aluno, mesmo este sabendo que o curso é a distância e que precisa 

de autonomia para estudar sozinho. Acho realmente imprescindível o tutor ser formado na 

área específica, ainda que o mesmo não vai dar aula”. Isto denuncia a fragilidade e 

fragmentação da aprendizagem, caso seja entregue nas mãos de um profissional que não 

participa do mesmo universo vocabular, teórico e prático do estudante de filosofia.  

Na segunda resposta verifica-se a criticidade em revelar que todo esforço financeiro, 

intelectual e emocional pode perecer caso o tutor presencial não contribua para a consolidação 

desse projeto. Nas palavras da licenciada: “É péssimo e isso deveria ser proibido, apesar de 

ser um curso à distância, os dias de encontro é para esclarecer algumas dúvidas. E quando 

temos tempo e vamos ao polo por vezes voltamos com mais dúvidas e inseguros por não obter 

o retorno necessário. Posso dizer com certeza que a diferença é enorme, se não fosse por essa 

base presencial, não teria concluído”. 

A terceira resposta associa-se ao próximo questionamento que visa saber sobre a 

alternância de tutores presenciais durante o curso e ainda sobre a repercussão no desempenho 

dos cursistas. O concludente respondeu que: “Houve mudança de tutores, inclusive tiraram os 

que eram formados na área e colocaram uma pessoa com outra formação, isso, de início, 

ocasionou um grande desânimo na turma e muitos pensaram em até desistir por não ter mais o 

amparo de tutores capacitados na área. Mas, como a mudança já ocorreu em um período bem 

avançado do curso, utiliza-se das palavras de ânimo e força dos antigos tutores que nos ajudou 

muito a encarar a nova etapa como um desafio e aproveitar para ‘andarmos com as nossas 

próprias pernas’ (e deu certo). Mas, defendemos que os tutores presenciais dos cursos à 

distância devem ser formados na área, pois são esses que têm contato direto com o aluno para 

sanar as dúvidas. E um mal acompanhamento, não porque tutores com outra formação não 

sejam esforçados, mas porque eles não possuem a formação correta para orientar, causa um 

pouco de insegurança e até mesmo desânimo pelo curso, pois não temos encontros de GD e 

GL ao nível que o curso exige”. 

Diante dessa provocação constata-se que 81% dos participantes compreenderam que a 

alternância de tutores e ainda que não tenham formação em filosofia impossibilita o processo 

crítico-reflexivo. Isso corrobora com a urgência de reafirmar em encontros formativos sobre o 

tutor presencial como filósofo e professor. Martins e Detoni (2013) afirmam que “o professor 

tutor precisa de formação específica. Essa formação específica refere-se a ser graduado na 

área de conteúdo do curso no qual será professor tutor e ter domínio nos recursos que serão 

utilizados” (MARTINS; DETONI, 2013, p. 6). Contudo, 8% dos licenciados disseram que 

não notaram alteração quanto ao seu desempenho e alegaram que é dever do estudante 

cumprir com responsabilidade suas atividades.  

Os dois últimos itens conduzem a uma autoavaliação das atribuições e competências 

do tutor presencial, como o relato sobre ações que esse profissional poderia ter realizado que 

contribuiria durante o curso. As respostas neste item concorrem para repensar o espaço do 
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tutor presencial na EaD. Os licenciados relataram que o tutor presencial no período do curso, 

exercia funções que não eram de sua competência, mas essas ações auxiliaram no processo de 

desenvolvimento de capacidades como: senso crítico, capacidade para articular e dissertar 

argumentos lógicos e ainda perda da timidez em apresentações de seminários. Elenca-se duas 

respostas: “Ele sempre fez muito nos motivou e estimulou a busca do conhecimento 

colocando a teoria e a prática através de seminários, palestras e participação nos grupos de 

discussões. O tutor presencial no período do curso era presente, fazia jus ao nome. Sempre 

promovia trabalhos e revisões”.  

A segunda postula que a coordenação poderia conceder mais subsídios e liberdade ao 

tutor presencial o que não depende única e exclusivamente desse setor. “Lutas incansáveis 

pelas melhorias de filtragens do conhecimento filosófico, haja visto que outras ações foram ao 

ponto de ser bem percebíveis no que diz respeito à evasão do curso, pois o tutor como já foi 

mencionado é um amigo... então, tentou resgatar os discentes que chegaram ao ponto de 

pensarem em desistir, mas através de várias conversas foram sanadas. O que poderia ter feito 

era cobrar mais da coordenação recursos como material didático e apoio para sanar à 

precariedade da internet”. O licenciado viu no tutor presencial filósofo além de um amigo, um 

professor que fez uso de estratégias pedagógicas para auxiliar na elaboração de 

conhecimentos filosóficos. 

O quinto e último questionamento conversa com a realidade que os licenciados vivem 

no exercício da docência. Visa “proporcionar o aprofundamento da compreensão sobre a 

realidade escolar, a transformação das práticas pedagógicas e das condições de trabalho, bem 

como a consolidação do profissional da educação” (SOARES, 2012, p. 38). Neste sentido, os 

posicionamentos auxiliam no processo de reavaliação das ações didáticas-pedagógica-

filosófica. Os que lecionam são apenas 37,5%. Pode-se enfatizar duas respostas dos 

professores que atuam no ensino médio. 

A primeira reconheceu como importante a associação dos problemas filosóficos com 

as dificuldades existenciais e a utilização de peças teatrais para atrair os estudantes para o 

universo filosófico e ainda o comprometimento em proporcionar estratégias didático-

filosóficas. Nas palavras do licenciado: “Fazer peça teatral ou outro tipo de arte para 

apresentarmos nas escolas das cidades dos acadêmicos, onde levaríamos para os alunos a 

importância do saber filosófico e da filosofia para vida cotidiana. O que mais me chamou 

atenção foi o empenho em insistir para que os alunos concluíssem atividades e o curso. Nosso 

tutor presencial visitava, ligava para saber porque não tínhamos ido ao encontro”.  

A segunda implica em “tentar buscar alternativas que facilitem a compreensão dos 

alunos acerca dos conteúdos, como vídeos, textos alternativos, já que não é sempre possível o 

professor da disciplina se fazer presente e algumas disciplinas requerem mais esforço que 

outras”. O teor dessa resposta coincidiu com o posicionamento dos demais participantes, pois 

estes destacaram algumas ações que poderiam acolher caso começassem a lecionar como: a 

utilização de mapas mentais, a utilização de textos dos próprios filósofos para saírem da rotina 

do livro didático, a discussão de filmes e elaboração de conteúdos didáticos que articulam 

teoria e prática aos diversos contextos dos estudantes. 

Tendo como base as descrições dos licenciados construímos um quadro para expor de 

forma mais didática as características e as competências que a pesquisa constatou e discutiu. 

Deste modo, verifica-se que o tutor presencial filósofo “não é apenas quem acompanha os 

aspectos estruturais e de apoio ao estudante, e tampouco é somente o mediador do processo de 

aprendizagem, e nem ainda o docente responsável pelas disciplinas ou atividades de ensino”. 

(COSTA; KNUPPEL, 2014, p. 206). Por isso, esse profissional assume diversos papeis na 

EaD, sendo assim um potencializador de experiências emancipadoras. 
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Quadro 2 - Perfil do filósofo-professor-tutor presencial 

Características  Competências  

 

Empatia e Engajamento 

Procura sanar possíveis entraves entre os estudantes e os 

demais profissionais para que possam construir um clima 

harmônico de ensino-aprendizagem, entendendo a 

realidade de cada cursista. Procura conhecer a realidade 

dos estudantes e motivá-los com o intuito de encorajá-los 

a continuarem persistindo. 

 

Proatividade e Pesquisa 

 

Estimula a elaboração de projetos de extensão e a criação 

de produções científicas. Instiga ainda os discentes a 

serem protagonistas de sua própria metodologia de estudo. 

 

Disponibilidade 

Estimula o uso consciente das redes sociais como grupos 

de estudo virtuais para a promoção de esclarecimentos 

sobre as disciplinas em curso e sempre que possível 

ministra aulas revisionais e debates filosóficos. 

 

Provocador  

Inspira filosoficamente os discentes ao exercício constante 

de experiências crítico-reflexivas.  

Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

Entende-se que “a socialização imposta pela democratização do conhecimento via 

tecnologia expõe os sujeitos em seus saberes e ignorâncias” (CORBELLINI, 2012, p. 09). A 

EaD enquanto modalidade efetiva de aprendizagens em redes cooperativas entre professores, 

tutores e discentes possibilita a interação social com o intuito de disseminar valores éticos. 

Semeia a transformação social a partir desses aprendizados e consolida esse conhecimento, 

por meio de ações que desenvolvem integralmente o estudante. Assim sendo, o engajamento 

de todos os envolvidos no processo formativo faz necessário para que a soma dos esforços 

possa proporcionar à sociedade professores comprometidos com o desenvolvimento integral 

do ser humano e multiplicadores de práticas emancipadoras. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas a Educação a Distância apresentou um crescimento expressivo 

devido a flexibilidade na forma como os estudantes podem coordenar seu próprio tempo. 

Diferente da modalidade tradicional, a EaD proporciona mais autonomia e liberdade aos 

cursistas, tendo em vista os diversos espaços e ferramentas de ensino-aprendizagem. Diante 

disso, compreende-se que embora as plataformas virtuais sejam eficientes e reflitam de 

maneira democrática o acesso à educação, o intermédio por profissionais qualificados é 

indispensável no processo de consolidação do conhecimento.  

A análise dos relatos constatou que o tutor presencial é figura relevante na EaD. O 

estudo mostrou sob a ótica dos licenciados que esse profissional não é somente importante por 

mediar e interagir, mas principalmente no que diz respeito a composição de relações 

empáticas entre professores, alunos e coordenações. Com isso, a perspectiva dos sujeitos da 

pesquisa projetou uma nova perspectiva de enxergar a tutoria presencial como setor 

corresponsável pela vivência das questões filosóficas. 

Porém, para que haja essa vivência de maneira substancial as discussões 

evidenciaram que se faz necessário que o tutor presencial tenha formação em filosofia dada as 

singularidades do curso, ou seja, deve corresponder as exigências do projeto político 

pedagógico. O impacto negativo do profissional que não detém de formação filosófica se 

traduz na morosidade, precariedade das respostas e na rotina da licenciatura. Tal constatação, 

oportuniza as coordenações a repensarem sua atitude quanto a reestruturação das regras para 

seleção ou até mesmo para repensar as atribuições e competências do tutor concedendo-lhe 

mais liberdade e autonomia. Percebeu-se que o tutor presencial deve por assim dizer, ser um 

filósofo e fazer de sua prática pedagógica, enquanto tutor presencial, criadora de perspectivas. 
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Diante dessas reflexões e análises surge a figura do tutor presencial filósofo que de 

acordo com a pesquisa deve assumir sua própria identidade. Nesse sentido, o perfil desse 

profissional além de apoiar a mediação planejada pelo professor e tutor a distância tem como 

principal proposta de trabalho estimular a práxis emancipadora que como os relatos disseram, 

repercute diretamente na vida acadêmica e humana dos envolvidos. Ações que ultrapassem o 

estabelecido pelos editais e exigências burocráticas a elaboração de projetos de extensão (café 

filosófico), elaboração de textos científicos, planejamento de aulas além do cronograma e 

ainda a motivação constante deram o tom aos posicionamentos dos licenciados em filosofia. 

Com as questões atuais a discussão desse trabalho que o engajamento do tutor 

presencial filósofo contribuiu sobremaneira para o êxito e persistência dos cursistas no 

percurso formativo. O comprometimento desse profissional estimulou alguns concludentes a 

incorporarem ou criarem outras atividades emancipadoras no exercício da docência. Portanto, 

os resultados aqui apresentados constituem caminhos para novas propostas de atuação da 

tutoria presencial, tendo a emancipação como veste, a fim de transformar a comunidade que 

atua e auxiliar na formação de profissionais capazes de disseminar experiências filosóficas 

autênticas e dignas. 
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RESUMO. No âmbito da sociedade contemporânea, em que há grande compromisso da ciência e da 

tecnologia com as demandas de mercado, o desprestígio da literatura motivou a reflexão sobre a relação 

entre literatura e ensino. O presente artigo, portanto, apresenta como temática o ensino de literatura e 

objetiva refletir acerca desse ensino a partir da experiência do Curso de Especialização em Literatura e 

Ensino, na modalidade a distância, ofertado pelo Campus Avançado Natal Zona Leste do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. Candido (2004), Todorov (2010), Perrone-Moisés (2016) e 

Zilberman (2008), entre outros teóricos, ancoraram as reflexões relativas à literatura e a seu ensino, e 

KLEIMAN (1995) deu suporte à reflexão sobre letramento literário.  A experiência do curso de 

especialização no IFRN é apresentada a partir do Projeto Político Pedagógico do Curso e do próprio 

IFRN e, ainda, das avaliações realizadas institucionalmente. 

Palavras-chave: Literatura. Ensino. Letramento. Ensino a distância.  

 

ABSTRACT.  Teaching literature at a distance: an IFRN experience. The discreditation of 

literature within today’s society, where both Science and technology are strongly commited to market 

demands, brought about the need to conduct a theoretical reflection study on the relationship between 

literature and teaching. That said, this article is centered on the teaching of literature and aims to reflect 

upon it based on the experience of the Specialization Course on Literature and Teaching from the 

Campus Avançado Natal Zona Leste of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN – in partnership with the Universidade Aberta do Brasil – UAB. Candido 

(2004), Todorov (2010), Perrone-Moisés (2016), and Zilberman (2008), among other scholars, 

reinforced the findings on literature teaching. Kleiman (1995) supported the reflection study on literary 

literacy. The course experience at IFRN is based on the perspective of the Political-Pedagogical Project, 

of IFRN itself, and of institutional assessments. 

 

Keywords: Literature. Teaching. Literacy. Distance learning. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A preocupação acerca do ensino de literatura vem sendo compartilhada por professores 

que atuam na área dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN desde o final do século passado, quando ainda éramos Centro Federal de 

Educação Tecnológica - CEFET. Com o advento da Universidade Aberta do Brasil - UAB, que 

nos permitiu ofertar um curso de especialização nessa perspectiva, um grupo de professores 

decidiu escrever um plano de curso sobre literatura e ensino a ser aprovado e viabilizado pela 

UAB em parceria com o Campus Avançado Zona Leste, anteriormente denominado Campus 

Educação a Distância, do IFRN e as prefeituras interessadas nessa oferta. O curso foi aprovado 

e se tornou realidade a partir de 2009, quando aconteceu a nossa primeira turma.  

Este artigo, portanto, objetiva, primordialmente, apresentar a experiência, que 

consideramos exitosa, sobre a oferta do Curso de Especialização em Literatura e Ensino na 

modalidade a distância pelo IFRN em parceria com a Universidade Aberta do Brasil - UAB e 

os diversos municípios com os quais foram construídas também parcerias como também refletir 

acerca do ensino de literatura. 

Nesse sentido, o presente artigo divide-se em duas partes, na primeira, há uma reflexão 

acerca do ensino de literatura; na segunda, descrevemos a oferta numa linha do tempo, 

apresentando aspectos tais como polos de atuação, demanda, forma de acesso, evasão etc. E, 

também, analisamos as contribuições que o curso tem dado ao ensino de literatura no Rio 

Grande do Norte. 

As questões sobre literatura e seu ensino estão ancoradas nos estudos de Candido (2004), 

Todorov (2010), PERRONE-MOISÉS (2016) e Zilberman (2008); o relato de experiência do 

Curso de Especialização em Literatura e Ensino, na modalidade a distância, fundamenta-se, por 

sua vez, no Projeto Político-Pedagógico do IFRN e do próprio curso, além dos documentos da 

secretaria e do sistema acadêmicos do campus.   

Dessa forma, refletir sobre o ensino de literatura e, consequentemente, da leitura do 

texto literário é fundamental para a formação de um leitor crítico e reflexivo, capaz de interferir 

na realidade que o circunda, pois o leitor proficiente do texto literário é também um leitor 

proficiente do mundo em que vivemos. 

 

2. REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO DE LITERATURA 

 

É com atenção ao desprestígio da literatura no âmbito da sociedade contemporânea, 

caracterizada por um sentimento de adesão completamente voltado ao compromisso da ciência 

e da tecnologia com as demandas do mercado, que desejamos discutir as relações entre literatura 

e ensino. Naturalmente, compreende-se que a crise da literatura tem se acentuado, devido ao 

lugar preponderante que as novas tecnologias, a partir do advento da internet, ocupam na 

sociedade globalizada. Em consonância com o pensamento de Candido (2004), que considera 

a literatura “fator indispensável de humanização”, o difundido “desprestígio da literatura” deve 
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ser questionado e combatido a partir de uma proposta que procure refletir sobre práticas de 

leitura e de ensino, que considerem tanto a concepção autotélica quanto a concepção transitiva 

de literatura. 

 Em relação a isso, tem-se discutido bastante a respeito de como superar a crise 

da literatura a partir de incentivos a práticas que constituam contribuições à disseminação do 

ato de ler assim como à importância do ensino de literatura. Que saídas, então, são propostas 

para que se desenvolvam essas práticas? É relevante para o nosso trabalho pensar como a 

escolarização da literatura se impõe como proposição favorável ao questionamento de seu 

desprestígio. De acordo com Antunes (2015): 

Como toda crise, a queda de prestígio da literatura enquanto saber a ser cultivado tem 

seu lado positivo. Chama a atenção para o problema e, mais do que isso, obriga a todos 

os envolvidos no processo da comunicação literária a buscar novos paradigmas para 

sua transmissão, pois, se ela continua a ser reconhecida como experiência estética 

relevante, não há dúvida de que deva ser preservada. ANTUNES (2015, p. 6) 

 Depreende-se dessa discussão que a escola exerce papel importante na formação 

do leitor e, por isso, tem sua responsabilidade em encontrar meios de difusão do texto literário. 

Surge, então, a necessidade de discutir “a formação institucional do leitor” (Antunes, 2015). A 

propósito, interroga-se sobre a importância do ensino de literatura, visando a uma melhor 

compreensão de seu lugar como objeto estético e também de estudo num mundo tomado por 

uma visão mercadológica, em que tudo que é produzido precisa responder às demandas 

imediatas do consumo e da utilidade. Perrone-Moisés (2016) apresenta o problema da seguinte 

maneira: “A questão que hoje se coloca é saber se essa instituição ainda tem algum valor na 

vida dos homens, se ela deve ser mantida no currículo do ensino básico e universitário, e de que 

maneira”. 

 Então, em nosso trabalho, buscamos alternativas para viabilizar propostas de 

ensino de literatura, levando em consideração o interesse devotado a essas questões por vários 

estudiosos do tema, além da nossa experiência enquanto leitores e professores da disciplina, a 

fim de que se possa encontrar meios adequados para a viabilização de alguma proposta que 

constitua uma contribuição para a manutenção de práticas de ensino do texto literário. 

 Reconhecemos a necessidade de traçar um pequeno histórico das práticas de 

ensino de literatura em nosso país, a fim de situar melhor os avanços que essas práticas 

conseguiram, ao longo dos anos, no tocante à sua consolidação. Perrone-Moisés (2016) 

considera que “por seu caráter enciclopédico, a literatura pode ser (e tem sido) estudada de 

vários ângulos e modos”. Convém explicitar algumas dessas possibilidades de ensino, uma vez 

que, por se tratar este trabalho de um artigo, fica difícil detalhar sucessivamente todas as fases 

que determinaram a história do ensino de literatura no Brasil. 

 Dessa forma, consideramos o levantamento histórico efetuado por Cereja 

(2005), que nos informa o percurso das práticas de ensino de literatura em nosso país, a partir 

do que ele denomina “tradição retórico-poética versus história da literatura”. Ele afirma que o 

modelo humanista de educação, imposto pelos jesuítas, foi introduzido, trazendo em seu 

formato, uma tradição que remete à Grécia Antiga e à Antiguidade Latina. Esse currículo 

implementava os estudos “com disciplinas como latim, grego, artes, letras, além de gramática, 

retórica e poética” (CEREJA, p. 90), excluindo o interesse pela implantação de um modelo de 

educação que se voltasse para a educação profissional. 

 Ainda de acordo com esse autor, entendemos que, no Século XIX, é importante 

a contribuição do Colégio Pedro II, que formula uma proposta de ensino secundário para escolas 

públicas e privadas, como um modelo elitista de educação que não respondia às demandas da 

sociedade brasileira, uma vez que se espelhava fielmente nos padrões de ensino europeu. Cereja 
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afirma que é no Programa de Português de 1860 que surge o componente curricular “história 

da literatura” nos programas de ensino do referido colégio. Vale reconhecer que esse conteúdo 

irá se consolidar ao longo das décadas, entrando século XX adentro, permitindo uma 

predominância ou hegemonia do ensino de historiografia literária. 

 Essa abordagem da literatura nos currículos escolares restringindo-se a uma perspectiva 

de registro de datas e escolas, valendo-se, exclusivamente, da periodização dos estilos de época, 

passa a constituir um problema para o ensino de literatura, configurando até o presente a 

proposta central, especialmente no ensino médio. Rezende (2013), ao tratar da questão, observa 

que  

A história da literatura centrada no nacionalismo literário ainda é de longe a 

perspectiva dominante no ensino de literatura, desdobrando-se em sequência temporal 

numa lista de autores e obras do cânone português e brasileiro e suas respectivas 

características formais e ideológicas. REZENDE (2013, p. 101) 

 Com essa visão historicista, as aulas, cujos conteúdos são pautados por listas de 

livros e de autores representativos do cânone literário luso-brasileiro, limitam-se ao que é 

sugerido pelo livro didático, deixando assim de proporcionar, na relação ensino-aprendizagem 

uma perspectiva de leitura criativa e proficiente, capaz de impulsionar uma prática de ensino 

que vise à formação ampla do discente, ao abordar a literatura a partir de uma ação positiva que 

envolva as suas experiências e vivências, despertando nesse processo didático a face crítica e 

questionadora do leitor. Afinal, a problematização da história literária como conteúdo e prática 

hegemônicos é fundamental, mas é necessário repensar a historiografia, dando-lhe novos 

aportes, por isso o questionamento de Schmidt (2017) é relevante:  

Em que termos seria possível conceber uma história da literatura, a partir da reflexão 

crítica sobre a função do conhecimento quanto a sua atuação transformadora e 

emancipatória, sobretudo num contexto social/nacional como o nosso? (SCHMIDT, 

2017, p. 32) 

Assim, entendemos que a reflexão sobre a história da literatura tem seu lugar em sala de 

aula, desde que proporcione uma discussão que possibilite a revisão do quadro de autores e 

obras, revendo posições conservadoras com base num estudo crítico do texto literário em que 

se possa rever os silenciamentos impostos por práticas de ensino ancoradas em mecanismos de 

controle que respaldam preconceitos históricos de classe.  

 Não se pode desconhecer que, em concomitância com a valorização da história 

literária, há a tendência a supervalorizar também a análise literária imanente, com seu forte 

lastro estruturalista, dando ênfase ao estudo da literatura em sua vertente autotélica, ou seja, 

cuja centralidade se dá na leitura do texto literário voltado para si mesmo, resultando numa 

leitura fechada.  

Contudo, estamos confiantes de que o ensino de literatura, ao priorizar a leitura do texto 

literário, visando à centralização de sua fatura estética, destacando os elementos específicos de 

sua composição, com base no conceito de literariedade, contribui para a saída das amarras 

limitadoras do historicismo, mas não se pode subestimar o conteúdo sociocultural proposto pelo 

texto enquanto obra de arte.  Em sua função humanizadora, não é somente o fato estético que 

responde às demandas de sentido do texto literário, mas as questões éticas e sociais que, ao 

serem problematizadas pela literatura, constituem, de fato, em seu modo composicional, a sua 

relevância ontológica. 

Para compreender melhor o problema, trazemos uma observação de Todorov (2010):  

É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente subjetivo do aluno, 

mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. Portanto, para trilhar esse caminho, 

pode ser útil ao aluno aprender os fatos da história literária ou alguns princípios 
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resultantes da análise estrutural. Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios 

de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim. TODOROV (2010, p. 

31). 

Nesse caso, considerando o que o crítico reflete, devemos interrogar o que vem a ser 

esse “sentido da obra”. Para ele, isso significa a compreensão do homem e do mundo, seu lugar 

na história e o próprio sentido da existência. Sendo essa a finalidade do texto literário, o estudo 

de seus componentes intrínsecos ou mesmo do contexto de época em que ele foi produzido, 

necessariamente não são os meios suficientes para a compreensão daquilo que a obra literária 

representa e exprime e que é a sua finalidade. 

É interessante descobrir como percorrer esse caminho que é “um trabalho de 

conhecimento”, ou seja, como traçar diretrizes eficazes a fim de desenvolver uma prática de 

ensino que favoreça a formação humanitária a que se refere Candido (2004), quando afirma que  

[...] assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, 

talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável 

de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 

porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO 2004, 

p. 175) 

A voz de Candido surge, junto a nossa reflexão, para pensar sobre os caminhos possíveis 

de práticas de ensino do texto literário. Se observarmos que a leitura textual, herdeira do método 

estrutural, não dá conta das demandas que esse tipo de texto apresenta, então é necessário ver 

qual é a melhor trilha a seguir, ou seja, a mais adequada à compreensão do sentido ou dos 

sentidos, já que a literatura é ambivalente e plurissignificativa.   

Conforme a noção de “bens incompressíveis”, aqueles que são indispensáveis à 

sobrevivência humana, Candido (2004) interroga se a fruição da literatura estaria incluída na 

mesma categoria desses bens. Para concluir seu raciocínio a esse respeito, ele amplia o conceito 

de literatura, considerando tanto as manifestações orais ligadas à poesia popular quanto “as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”. Tendo em vista 

essa compreensão, é necessário, então, rever a prática corrente de ensino da disciplina, 

repensando a perspectiva historiográfica, atualizando o cânone, a partir de uma visão não 

conservadora, respeitando as diversas expressões que configuram o fazer literário, desde as suas 

representações mais tradicionais até as contemporâneas. 

Reconhecendo a importância da literatura como linguagem e como expressão dos mais 

diversos valores necessários a uma formação cidadã, é que alcançamos a compreensão de que 

o uso do texto literário em sala de aula, as conhecidas práticas escolares de leitura, poderá se 

constituir em “um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, 

sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo” (Candido, 2004). Contudo, 

diante da intensidade das ofertas e demandas do mundo excessivamente tecnológico, em que 

predominam atividades eletrônicas que preenchem o tempo e o espaço dos jovens, no que se 

entende hoje por “tempos hipermodernos”, como poder-se-ia oferecer, enquanto prática de 

ensino-aprendizagem, uma oferta de atividades letradas, concentrada na atenção que requer a 

própria natureza constitutiva do texto literário? Esse problema é muito bem pensado pelas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio ao questioná-lo da seguinte forma: “Imersos 

nesses tempos, mais do que nunca se faz necessária a pergunta: por que ainda a Literatura no 

currículo do ensino médio, se seu estudo não incide diretamente sobre nenhum dos postulados 

desse mundo hipermoderno?” (OCEM, 2006, p. 52). 

As OCEM respondem a essa pergunta, fazendo remissão à LDBEN nº 9.394/96, cujo 

inciso III de seus objetivos sinaliza para o “aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico”. Percebemos que isso é pertinente com o pensamento de Antonio Candido, ao 
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compreender o sentido da literatura como uma função humanizadora. Em conformidade com 

essa visão, Zilberman (2009, p. 16), afirma que “atualmente não mais compete ao ensino de 

literatura a transmissão de um patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade 

pela formação do leitor”. Assim a “pedagogia de índole emancipatória”, segundo Zilberman, 

deverá nortear o trabalho específico com a leitura do texto literário na escola. Essa orientação 

não deverá seguir apenas as diretrizes dos documentos oficiais, mas, a partir delas, postular e 

definir critérios para uma proposta que seja adequada ao lugar da literatura na sociedade digital. 

Assim, refletimos em consonância com Martins (2006), que entende essa questão da 

seguinte maneira:  

Ao longo da trajetória escolar, da educação infantil ao ensino médio, a leitura literária 

deveria ser mais valorizada como meio de o aluno desenvolver a criatividade e a 

imaginação na interação com textos que inauguram mundos possíveis construídos 

com base na realidade empírica. (MARTINS, 2006, p. 84) 

 Uma proposta que escolha esses objetivos terá de acatar não apenas uma nova 

metodologia de leitura do texto literário, mas também de repensar a constituição do cânone, 

ampliando a lista de autores e sinalizando para temas que reflitam questões urgentes e 

necessárias do mundo contemporâneo. Isso não significa que os professores aceitem 

integralmente as “escolhas anárquicas” dos alunos, conforme denominação das OCEM 

(BRASIL, 2006), mas invistam em uma discussão que acene para a democratização do ensino 

de literatura, tendo em vista a abertura do cânone junto a práticas escolares de leitura que 

privilegiem a interação dos alunos com o seu mundo. Dessa forma, as OCEM reconhecem que 

“trata-se, prioritariamente, de formar o leitor literário, melhor ainda, de ‘letrar’ literariamente o 

aluno, fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito”, o que só confirma as ideias de Antonio 

Candido sobre a necessidade da literatura para a formação de um leitor cidadão, ou seja, a 

importância de sua função humanizadora.    

Assim, entendemos que há um promissor caminho para encontrar saídas que 

fundamentem o papel do professor de literatura. Esse caminho a ser percorrido é aberto pelas 

práticas de letramento. Formar leitores do texto literário é certamente um grande desafio para 

as escolas públicas brasileiras. Sendo assim, é preciso repensar o papel do professor no sentido 

de garantir uma formação adequada que favoreça a melhoria de sua prática em sala de aula. Por 

isso, é importante considerar que, 

na sociedade letrada  para formar leitores, o professor, além de ser plenamente letrado, 

é claro, precisa ter os conhecimentos necessários para agir como um verdadeiro agente 

social. […] o agente de letramento consegue, por meio de sua liderança, articular 

novas ações, mobilizando o aluno para fazer aquilo que não é imediatamente aplicável 

ou funcional, mas que é socialmente relevante, aquilo que vale a pena ser aprendido 

para que o aluno seja plenamente inserido. (KLEIMAN, 2006, p. 51). 

 

O desafio de inserir o aluno nessa sociedade letrada impõe ao professor a necessidade 

de refletir sobre sua ação docente e procurar ampliar seu próprio letramento, o que implica 

buscar a ampliação de seus saberes docentes mediante o acesso, por exemplo, a cursos de 

formação continuada. Neste trabalho, assumimos o conceito de letramento proposto por 

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”. 

Para essa autora, ser letrado é utilizar as práticas mediadas pela escrita. 

Numa sociedade democrática, cujas políticas educacionais deveriam ser pensadas de 

modo a garantir a eficácia delas, assegurando ao povo o direito de exercer plenamente sua 

cidadania, quando esse direito é negado, nega-se também o direito à liberdade, o que nos parece 

ser inconcebível nesse tipo de estrutura social. Em uma sociedade grafocêntrica, ser letrado é 

condição para o efetivo exercício de cidadania. Ser letrado é ser livre, é ganhar voz, consciência 
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política e empoderamento. É poder participar ativamente das decisões na vida pública 

(SANTOS, 2012). 

 

De acordo com essas autoras, tais práticas necessitam de um planejamento de atividades 

que sejam significativas para os alunos, as quais devem incluir ações que promovam a leitura 

dos gêneros discursivos mais diversos, respeitando as situações comunicativas referentes a cada 

cena de enunciação.  

No âmbito da esfera literária, o contato do estudante com a leitura de contos, romances, 

novelas, poemas, letras de canção, além de gêneros da modalidade da cultura oral, torna-se 

fundamental para a formação do leitor. Dentre algumas reflexões feitas por Martins (2016), 

recortamos aqui uma delas que tem como objetivo: “investir no ensino da literatura a partir de 

uma perspectiva intersemiótica, promovendo o diálogo entre literatura e outras artes”, o que 

indica uma direção, que não se coloca como a única possibilidade para o trabalho em sala de 

aula com a literatura, mas sinaliza potencialidades de práticas de ensino propulsoras. 

Portanto, acreditamos que a superação dos mitos, apresentada por Martins (2016)  - 

“literatura é muito difícil”, “é preciso ler obras literárias para escrever bem” e “a linguagem 

literária é marcada pela especificidade” - , noções estereotipadas que orientam a leitura do texto 

literário em sala de aula, só poderá acontecer, caso haja uma reformulação de procedimentos 

didático-pedagógicos que resultem de uma nova formação do professor. Isso irá requerer um 

processo de atualização permanente, constituindo ações que solicitam leituras e pesquisas 

visando a uma ampliação do repertório e que estejam relacionadas a um projeto de ensino de 

literatura. 

Nesse sentido, então, o Curso de Especialização em Literatura e Ensino, apresentado a 

seguir, objetiva a formação de professores para atuar na educação básica com vistas à formação 

de um leitor do texto literário capaz de inter-relacionar a literatura com as diversas áreas do 

conhecimento a fim de que essa prática de leitura seja também um ato social.  

 

3. LITERATURA E ENSINO: UMA EXPERIÊNCIA DO IFRN 

O Curso de Especialização em Literatura e Ensino foi criado consoante o Projeto 

Político-Pedagógico do IFRN e com a função social da instituição que compreende a educação 

como prática social. Ainda em consonância com a função social da instituição, o curso promove 

e possibilita a formação continuada de profissionais da educação comprometida com os valores 

que fundamentam a sociedade democrática a partir do domínio dos conhecimentos referentes 

ao ensino de literatura em diferentes contextos e com a necessária articulação interdisciplinar. 

Desse modo, entende-se a pós-graduação como um espaço de produção e de 

socialização de conhecimentos. Essa produção está fortalecida por meio do protagonismo dos 

sujeitos envolvidos e pelo desenvolvimento da pesquisa na dinâmica das atuações docente e 

discente.  

O Curso de Especialização em Literatura e Ensino configura-se, portanto, como pós-

graduação lato sensu e atende aos marcos legais: Resolução CNE/CES/MEC n° 1, de 8 de junho 

de 2007, assim como a LDBEN nº 9394 de 20 de dezembro de 2006 e está inserido na seguinte 

área do conhecimento: Linguística e Letras – Literatura Brasileira, com código 802060000 – 

CAPES/CNPq. 
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Morin (2002), refletindo sobre a necessidade urgente de se transformar o ensino, 

defende uma reforma do pensamento que possibilite a plena adequação da inteligência a fim de 

que se possa responder ao desafio de atender às diversas culturas. Nesse sentido, a escola deve 

assumir uma grande função e responsabilidade, que se configura como a promoção gradativa 

da mudança de paradigma, de maneira a reaver o conhecimento integral, restabelecendo o 

diálogo entre as diversas áreas do saber. Segundo o estudioso, esse seria o desafio dos desafios 

da escola atual. 

A partir desse entendimento, a transdisciplinaridade, grau máximo das relações entre as 

diversas disciplinas, surge, em nosso curso, como concepção de educação possível de ser 

alcançada, sendo sempre iniciada com modestas tentativas com base na interdisciplinaridade ao 

longo de um possível currículo. 

Essa premissa, em que o curso se ancora, pode promover maior grau de ressignificação 

da aprendizagem, no qual o professor deve considerar a construção do conhecimento e a 

intervenção da realidade como objetos fundamentais do ato de ensinar (Zabala, 1998). Assim, 

o Curso de Especialização em Literatura e Ensino busca, em sua configuração, reunir os 

conhecimentos de literatura, de leitura e de ensino, perpassados pelas questões de ética e 

cidadania em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa conscientização é primordial 

no processo de ensino e de aprendizagem no que se refere à leitura do texto literário em sala de 

aula. 

Estudos recentes dos programas de avaliação dos ensinos fundamental e médio mostram 

a necessidade de investimentos ligados à formação do leitor, em que o ensino de leitura e de 

literatura não estejam voltados apenas para as questões de ensino das funcionalidades da língua. 

Ainda é urgente a formação de um leitor do texto literário, visto que a literatura como linguagem 

está impregnada de significados e funciona também como difusora permanente da carga cultural 

da língua a que pertence; nesse sentido, pode prestar-se muito bem para promoção de estratégias 

que visem ao gosto pela leitura. Pensar, portanto, o ensino de literatura em relação com outras 

linguagens e com outros conhecimentos, elaborando outras estratégias de leitura do texto 

literário são marcas fundamentais desse curso de especialização. 

Essa modalidade pôde ser aprimorada a partir do advento das novas tecnologias. A 

oferta do curso a distância vem, mesmo de forma tímida, se consideramos a real necessidade 

de formação de muitos profissionais da educação, oferecer tal possibilidade para um público 

que pode estar distante dos grandes centros universitários e também para aquele que, mesmo 

perto, não dispõe de tempo nos horários regulamentares, nos quais, geralmente, as ofertas 

presenciais acontecem. Além disso, a educação a distância possibilita a construção de 

autonomia e de disciplina no uso do tempo disponível, fundamentais no mundo líquido em que 

vivemos. 

A Educação a distância – EaD surge então como uma modalidade de ensino capaz de 

promover a democratização e a interiorização das ofertas de ensino superior e de pós-graduação 

lato e strictu sensu. 

A tecnologia, por sua vez, com base também no Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 

é percebida como produto social. Tal visão permite o seu uso como um instrumento que visa à 

formação de um número maior de profissionais, de forma a considerar as necessidades locais, 

sem perder de vista o contexto global. Nessa perspectiva, a tecnologia, de modo mais particular, 

as tecnologias da informação e da comunicação, está a serviço da formação integral do sujeito, 
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considerando a construção de valores inerentes ao ser humano, ao desempenho ético, crítico e 

reflexivo de uma profissão aliado à percepção da capacidade transformadora do homem. 

O Curso de Especialização em Literatura e Ensino é ofertado hoje pelo Campus 

Avançado Natal Zona Leste, o qual passou por algumas transformações que se configuram 

como tentativas de institucionalização da EaD no âmbito do IFRN. A primeira ação nesse 

sentido, no então CEFET/RN, foi a criação da Coordenação de Educação a Distância, vinculada 

ao Departamento de Ensino do Campus Natal Central, campus pioneiro e mais antigo do 

instituto. A iniciativa de criar essa coordenação, teve como ponto fundamental o Programa de 

Iniciação Científica e Tecnológica, denominado PROCEFET, hoje PROITEC, que se configura 

como um programa de iniciação científica e tecnológica que visa à inclusão do aluno da escola 

pública no IFRN, considerado hoje um dos programas exitosos da instituição ao longo de 

muitos anos.  

Com a criação da Universidade Aberta do Brasil e da Rede E-Tec, a antiga coordenação 

ascendeu ao nível de Diretoria de Educação a Distância, mas ainda vinculada ao Campus Natal 

Central, sem possuir um quadro próprio de servidores. Com o aumento das ofertas de 

graduação, pós-graduação e de cursos técnicos na modalidade a distância foi criado o Campus 

Educação a Distância, com sede e servidores próprios, o qual estaria, atualmente, com quase 

uma década. No entanto, o Campus EaD nunca foi um campus de direito para o MEC, apesar 

de ter todas as prerrogativas de campus dentro do IFRN. No final de 2018, para regularizar essa 

situação frente ao nosso Ministério, foi transformado no Campus Avançado Natal Zona Leste, 

continuando com o mesmo quadro de servidores, mas, agora, com autonomia garantida e vida 

própria.  

Desse modo, o Curso de Especialização em Literatura e Ensino, vem sendo ofertado 

pelo Campus Avançado Natal Zona Leste e tem o seu funcionamento determinado pelos 

seguintes dispositivos legais: 

 

 Decreto nº 5622, de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80, que trata da 

educação a distância; da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional; 

 

 Parecer CNE/CES nº. 142/2001 e na Resolução nº. 1, de 3 de abril de 2001 e 

alterações posteriores que estabelecem normas de funcionamento para cursos de pós- 

graduação; 

 

 Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018. Estabelece diretrizes e normas para a oferta 

dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no 

âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da 

Lei nº 9.394/1996, e dá outras providências; 

 

 Parecer CNE/CES Nº: 476/2018. Propõe alteração do inciso I do artigo 2º da 

Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de UF: DF abril de 2018, que estabelece diretrizes e 

normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de 

especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior. 

Além desses dispositivos legais, a concepção e a organização do Curso de 

Especialização em Literatura e Ensino apoiam-se nos fundamentos filosóficos, legais e 

pedagógicos e nas políticas para EaD presentes no Projeto Político-Pedagógico do IFRN, dos 

quais ressaltamos a unidade teoria-prática como  princípio fundamental, que nos leva a uma 
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pedagogia ancorada em métodos ativos como pesquisas, seminários e projetos de pesquisa, que 

perpassam os módulos do curso, que está organizado em 10 disciplinas instrucionais, agrupadas 

em cinco módulos, conforme Quadro 1.   

De acordo ainda com o Projeto Político Pedagógico, as vagas do curso são destinadas, 

prioritariamente, aos professores da rede pública de ensino. A seleção para tais vagas constará 

da análise de curriculo, de caráter classificatório e eliminatório, em que serão considerados a 

inscrição devidamente realizada, no prazo estabelecido, com documentação completa; será 

exigida, também, a formação mínima necessária e a documentação comprobatória conforme 

solicitado em edital próprio. 

O Curso de Especialização em Literatura e Ensino é ministrado por meio da Plataforma 

Moodle, onde os estudos são realizados a distância e resultam da interação do ensino e da 

aprendizagem entre alunos, professores e tutores a distância. As consultas e os estudos 

realizados na forma presencial, nos polos de apoio ao ensino, complementam o processo de 

ensino e de aprendizagem a distância. 

O material didático do curso usa a tecnologia disponível e acessível ao professor e ao 

aluno inscrito no curso. O IFRN tem condições de fornecer e trabalhar com material impresso 

(textos complementares). Há também material audiovisual/digital, na forma de CD, DVD, 

televisão, bem como teleaulas, videoconferências, softwares de EaD, chats e fóruns de debates. 

Das mídias descritas, podem ser produzidas para a oferta do curso o material audiovisual em 

CD e DVD, bem como material didático disponível na plataforma, que apresenta também 

conteúdo acessível para portadores de necessidades especiais como baixa visão, cegueira etc. 

Assim, o Curso de Especialização em Literatura e Ensino, de acordo com o seu plano 

de curso, objetiva: 

 especializar professores para planejar e executar projetos na área de Literatura e 

Ensino, utilizando, de forma crítica, as novas tecnologias da informação e da 

comunicação – NTIC; 

 contribuir para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da 

literatura; 

 aprimorar os conhecimentos específicos de docentes de leitura e de literatura na 

perspectiva do ensino; 

 especializar docentes para produzir material didático numa perspectiva 

multicultural na área de literatura; 

 especializar docentes para o uso didático-pedagógico crítico das NTIC; 

 capacitar docentes de Língua Portuguesa e Literatura e áreas afins, 

especificamente, Letras (Língua Portuguesa) e Letras (línguas estrangeiras), 

História e Pedagogia para que possam compreender os princípios teóricos que 

fundamentam o ensino de literatura e a elaboração de material didático em uma 

perspectiva multicultural.    

Desse modo, os objetivos apresentados são consolidados por meio de uma organização 

curricular com 460 horas, em 10 disciplinas apresentadas em cinco módulos. Essa carga horária 
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acontece, primordialmente, a distância, com alguns encontros presenciais previstos para o final 

de cada módulo, além da aula inaugural de abertura do curso em cada polo de apoio presencial.  

 

Quadro 1 – Disciplinas do Curso de Especialização em Literatura e Ensino. 
 

 

Disciplina 
Carga- 
horária 
(horas) 

Módulo I 60 

Informática Básica 30 

Fundamentos e Práticas na Educação a Distância 30 

Módulo II 90 

Concepções de Literatura e Ensino 45 

Metodologia do Ensino 45 

Módulo III 90 

Literatura Infanto-Juvenil 45 

Literatura Potiguar na sala de aula 45 

Módulo IV 90 

Literatura e História 45 

Literatura e Estudos Culturais 45 

Módulo V 90 

Leitura e Produção do Texto Acadêmico 45 

Metodologia da Pesquisa 45 

Trabalho de Conclusão do Curso - TCC 40 

Total de Carga Horária de Disciplinas 420 
 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO 460 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Especialização em Literatura e Ensino. 

Como se poder perceber no Quadro 1, o primeiro módulo insere o aluno no mundo da 

tecnologia. A primeira disciplina, Introdução à Informática Básica, veicula conteúdos 

referentes às questões fundamentais da informática necessárias ao acesso à Plataforma Moodle, 

ambiente virtual em que o curso se realiza. E a segunda, Fundamentos e Práticas da Educação 

a Distância, reflete sobre as novas tecnologias da comunicação e da informação e suas 

aplicações na educação a distância, além de discutir ética e direitos autorais na EaD.  

O segundo, o terceiro e o quarto módulos trazem as disciplinas do núcleo específico do 

curso. No Módulo II, Concepções de Literatura e Ensino e Metodologia do Ensino (de 

Literatura), apresentam e refletem sobre a concepção de literatura e de ensino de literatura que 

permite a formação de um leitor do texto literário que possa compreender a realidade de ontem 

e de hoje, principalmente, a realidade que o cerca com vistas a uma possível intervenção a fim 

de atuar nessa realidade de forma a respeitar a liberdade e a cidadania de todos. As disciplinas 

desse módulo, portanto, introduzem o aluno nos estudos literários visando ao ensino de 

literatura no contexto da educação básica, como planejamento, conteúdos, objetivos, 

metodologia e avaliação, além de estratégias didático-metodológicas de princípios 

multiculturais e recursos didáticos na sociedade digital. 

No Módulo III, Literatura Infantojuvenil traz as escritas poéticas para a criança e para 

o adolescente, a constituição do leitor e a experiência literária com vistas ao ensino e ao 
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letramento tradicional e multissemiótico nas cenas culturais infantis e juvenis. Literatura 

Potiguar na Sala de Aula visa à formação do leitor da literatura norte-rio-grandense e suas 

manifestações na relação com o ensino em uma perspectiva interdisciplinar, além de refletir 

sobre contextos da produção literária contemporânea; considerando, também, interfaces da 

literatura do Rio Grande do Norte com as diversas manifestações estéticas e culturais. 

No Módulo IV, Literatura e História aborda o conceito de história literária, a 

periodização e seu paradigma relativo, a visão dos estilos de época e reflete sobre questões 

básicas como a recepção, a descrição, a origem e a tradição, além de rever aspectos referentes 

à relação entre literatura e sociedade com a relativização do cânone. Literatura e Estudos 

Culturais implementam conceitos de literatura e cultura a partir da perspectiva dos estudos 

literários na interface com os estudos culturais, abordando as relações entre literatura, 

identidade, gênero, raça e nação. 

O Módulo V, por sua vez, prepara o discente para a produção do seu Trabalho de 

Conclusão do Curso – TCC, que se concretiza no gênero acadêmico artigo científico. Leitura e 

Produção de Texto Acadêmico aborda a linguagem acadêmica e os principais gêneros de 

natureza técnico-científica ou acadêmica como o resumo (abstract), a resenha, o artigo 

científico e o projeto de pesquisa. Metodologia da Pesquisa aborda métodos de pesquisa do 

texto literário e, conjuntamente, com Leitura e Produção do Texto Acadêmico, acompanham a 

elaboração de um projeto de pesquisa como nota final do módulo. Esse projeto é elaborado já 

com vistas à produção do artigo científico – TCC, que acontecerá após esse módulo, quando a 

coordenação do curso designa um orientador para acompanhar essa produção ao longo de, 

aproximadamente, três meses.  

O TCC deve, primordialmente, abordar a questão do ensino de literatura em uma das 

seguintes linhas de pesquisa: Literatura Infantojuvenil, Literatura e História, Literatura Potiguar 

na Sala de Aula e Literatura e Estudos Culturais. O aluno que concluir com êxito todas as 

disciplinas e for aprovado na apresentação do TCC receberá o título de especialista em literatura 

e ensino. 

A estrutura do curso, na demanda UAB, é formada pelo Coordenador UAB no IFRN, 

que conta com apoio de uma equipe multidisciplinar em que atuam técnicos responsáveis pelo 

design institucional dos cursos e das disciplinas, pelo funcionamento da Plataforma Moodle, 

pelo coordenador de tutoria etc.; pelo coordenador do curso; pelos professores e tutores que 

estão atuando; e pelo coordenador de cada polo. Todo esse pessoal que atua na UAB é 

selecionado por edital e recebe bolsas de pesquisa conforme as normas da Capes. Na demanda 

institucional, a estrutura administrativa é a do próprio campus. 

As avaliações são realizadas no final de cada módulo de forma interdisciplinar 

envolvendo os conteúdos das duas disciplinas do módulo. Essas avaliações têm o objetivo de 

provocar uma reflexão acerca das questões mais fulcrais de cada disciplina e das duas 

conjuntamente. 

Vale ressaltar que, no decorrer do curso, estimula-se o diálogo entre as disciplinas, seus 

respectivos conteúdos e as novas tecnologias, a partir de aspectos específicos dos estudos 

literários, estabelecendo a relação entre tais estudos e o ensino e a aprendizagem.  

Em vista dessa realidade globalizada e imersa nas novas tecnologias da informação e da 

comunicação, o processo de ensino e de aprendizagem, na modalidade a distância, demanda 

estratégias diversas daquelas usadas no ensino presencial. Dessa forma, habituamo-nos a 
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estratégias de interação para garantir uma comunicação eficiente entre os envolvidos nesse 

processo (docentes, discentes, tutoria, coordenação de curso etc.). Com esse intuito são 

realizadas reuniões pedagógicas com frequência com professores, tutores e coordenação, em 

que se se avalia e discute a elaboração de materiais e a performance das disciplinas.  

 No decorrer do curso, o apoio do polo de apoio presencial é fundamental para atender 

aos alunos que não possuem equipamento e internet em casa e para o suporte nos momentos 

presenciais. Há muitos alunos que moram na zona rural ou em outros municípios próximos ao 

polo, em que não há a presença de uma internet que supra as necessidades de acesso à 

plataforma. Nesses casos, o polo de apoio presencial tem papel bastante relevante para que se 

evite a evasão. 

O Campus Avançado Natal Zona Leste é, portanto, a instância responsável pelas 

políticas de EaD existentes no IFRN e pelas ofertas que acontecem no âmbito do instituto. 

Atualmente, o campus conta com 32 docentes e com 25 servidores técnico-administrativos, 

além dos bolsistas que atuam nos cursos conveniados. Esses profissionais atendem ao número 

aproximado de quase 4 mil alunos. É importante destacar que entre os servidores do campus há 

pessoal capacitado para produzir material digital como livros e videoaulas além de material 

impresso. Em nossas instalações, temos 03 auditórios, 03 laboratórios de informática, 

biblioteca, sala de treinamento, estúdio para gravação e edição, camarim etc.  

O Curso de Especialização em Literatura e Ensino viveu toda essa mudança institucional 

da EaD no instituto. A primeira turma data de 2010 e foi ofertada nos polos de Natal, Caraúbas, 

Parnamirim, Grossos e Marcelino Vieira, municípios pertencentes a diversas regiões do Rio 

Grande do Norte. Essa primeira turma e todas que seguem ao longo dos anos foram ofertadas 

em parceria da UAB com o IFRN e com as prefeituras dos municípios que decidem por essa 

oferta. De modo geral, a UAB entra com os recursos para o pagamento das bolsas aos diversos 

profissionais (professor formador, professor conteudista, tutor presencial e a distância, 

coordenador de polo, de curso etc.), como financiamentos de custeio e até de patrimônio para 

os polos e instituições mantenedoras; o IFRN é responsável pela gestão dos cursos e as 

prefeituras entram com a contrapartida de apoio estrutural com a instalação dos polos de apoio 

presencial com laboratórios de informática, biblioteca, salas de aula etc. Essa tríade tem dados 

bons resultados em todas as nossas ofertas. 

Em 2014, vimos que teríamos condições de ofertar uma turma institucional do curso, ou 

seja, com recursos e professores do próprio campus. Neste semestre (2019.2), estamos 

finalizando a terceira oferta institucional e a sexta em parceira com a UAB. Dessa forma, há 5 

anos oferecemos as duas turmas, uma conveniada com a UAB e outra institucional. E há quase 

10 anos ofertamos o Curso de Especialização em Literatura e Ensino com turmas conveniadas 

com a UAB e diversos municípios do Rio Grande do Norte e um município da Paraíba, Cuité 

de Mamanguape. 

Agora, em 2019, atuamos nos polos de Canguaretama, Mossoró, João Câmara, 

Marcelino Vieira e Martins, sendo os três primeiros integrantes de ofertas conveniadas com o 

próprio IFRN por meio dos campi em tais municípios. Nesses cinco polos conveniados com a 

UAB e em nossa demanda institucional, atendemos a um número de 180 matrículas. Desse 

número, há uma taxa de evasão de, aproximadamente, 30%, como pode ser confirmado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Ofertas atuais do Curso de Especialização em Literatura e Ensino 

LITERATURA/ E ENSINO – 2018/2019 

POLOS MATRÍ- 

CULAS 

CANCELA 

DOS 

CANCELADOS  

COMPULSORIA-

MENTE 

JUBILADO CURSANDO 

Canguaretama  30 — — 06 24 

João Câmara 30 01 02 05 22 

Marcelino 

Vieira 

 

30 

 

— 

 

— 

 

06 

 

28 

Martins 30 — 01 02 26 

Mossoró 30 — 01 03 26 

Natal/ZL 30 02 — 06 22 

TOTAL 180 03 04 28 145 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no sistema acadêmico do IFRN. 

Considerando a situação de início de governo, não sabemos se haverá nova oferta do 

curso em parceria com a UAB e municípios interessados, mas já garantimos a oferta 

institucional em 2020.1. 

Ao longo desses anos, vimos avaliando o curso. Na última avaliação, tivemos um 

resultado bastante satisfatório. Como não será possível e viável apresentar toda o resultado 

dessa avaliação aqui, optamos por apresentar as informações mais gerais, as quais poderão 

mostrar um panorama sobre como o discente observou e analisou o curso.  
 

 

Figura 1 – Item 9 do questionário de avaliação do curso. 

  
Fonte: Questionário online proposto ao aluno.  

 As respostas à questão 9 mostram que 90% dos alunos que responderam o questionário 

consideram que o curso motivou a geração de ideias e novas possibilidades para dinamizar e 

qualificar os processos de ensino e de aprendizagem em uma perspectiva inovadora. Além 

disso, as respostas acerca do que o curso ofereceu de importante levar para a sala de aula, as 

respostas quase se equivalem, evidenciando, assim, a abrangência do curso no que diz respeito 

aos conteúdos, aos modelos de atividades didáticas, aos materiais didáticos produzidos e às 

concepções teóricas estudadas. 
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Figura 2 – Item 12 do questionário de avaliação do curso. 

 

Fonte: Questionário online proposto ao aluno. 

 A Figura 2 mostra o item 12 da avaliação proposta a nossa última turma concluinte. As 

respostas à questão (Daquilo que você estudou, o que considera importante levar para a sala de 

aula?) apresentam-se, de certa forma, equilibradas. No entanto, observamos, por exemplo, que 

os conteúdos trabalhados são o maior percentual, o que aponta para a necessidade de atualização 

dos conhecimentos acerca da literatura e de seu ensino para esse público. Continuando a análise, 

vemos que o aspecto referente às concepções teóricas estudadas também indica a necessidade 

de atualização com relação às teorias existentes na área. Os outros aspectos, modelos de 

atividades didáticas e materiais didáticos produzidos, igualmente, demonstram certa carência 

dos professores no que diz respeito à prática docente referente ao ensino de literatura e, 

consequentemente, à leitura do texto literário. 

Em vista do exposto, uma análise detalhada do resultado geral dessa avaliação será 

objeto de outra reflexão, pois há muito o que analisar no que diz respeito aos resultados obtidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, concluímos este artigo sem concluir, isto é, há muito ainda a dizer sobre a 

oferta do Curso de Especialização em Literatura e Ensino.  

Acreditamos, portanto, que o curso de Especialização em Literatura e Ensino venha 

cumprindo o seu objetivo maior, ou seja, a formação continuada acerca do ensino de literatura. 

Isso não quer dizer que tudo navegue em calmas águas. Há problemas que enfrentamos com 

relação à evasão. A permanência de nosso alunado no curso é um desafio cotidiano, visto que 

o perfil desse estudante não favorece essa permanência, pois, geralmente, atua como professor 

em dois e em até três turnos. O nosso índice de evasão tem sido de, aproximadamente, 20 a 

30%. Número alto, mas ainda aceitável para uma pós-graduação. Há turmas em que o número 

é muito pequenos, como no caso da oferta passada em Martins, polo em que, das 20 matrículas, 

19 concluíram com êxito o curso. Ao contrário disso, no Polo São Gonçalo do Amarante, das 

20 iniciais, apenas 8 concluíram o curso. Dessa forma, há muito ainda a desvendar e a pesquisar 

no que diz respeito a essa oferta. 
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RESUMO. O presente artigo tem como objetivo analisar as ações de inclusão desenvolvidas campus 

Natal Zona Leste do IFRN para pessoas com deficiência dos cursos da modalidade de educação a 

distância (EAD). Tomamos como objeto de estudo a política nacional e da instituição referida 

sobre a Educação Inclusiva, suas ações, enfocando o caso de estudantes com deficiência visual.  

A metodologia da pesquisa é qualitativa e privilegia a revisão bibliográfica e aplicação de 

questionário com professores, servidores e colaborabores do citado campus. Como resultados, 

destacamos que a existência de Núcleos de Apoio (NAPNEs) é  essencial  para  o  apoio  às  

pessoas  com  deficiência,  mas  ainda  se  faz necessária a criação de diretrizes específicas de 

um Atendimento Educação Especializado (AEE) para a EaD, a organização de um ambiente  

adaptado  para  facilitar  o  acesso  ao  ambiente  virtual,  como  também  profissionais 

especializados para acompanhar os estudantes. 
 

Palavras-chave: EaD; Inclusão; Educação Superior. 
 

 
NATIONAL INCLUSIVE EDUCATION POLICY AND DISTANCE 

EDUCATION AN ESA ANALYSIS IN HIGHER EDUCATION 
 

 
ABSTRACT.  This article aims to analyze the inclusion actions developed at IFRN's Natal East 
Zone campus for people with disabilities in distance education (EAD) courses. We took the 
object of study the national policy and the institution referred to on Inclusive Education, its 
actions, focusing on the case of students with visual impairment. The research methodology is 
qualitative and privileges the literature review and questionnaire application with teachers, 
servers and collaborators of the aforementioned campus. As a result, we highlight that the 
existence of Support Centers (NAPNEs) is essential for the support of people with disabilities, 
but it is still necessary to create specific guidelines of a Specialized Education Service (ESA) 
for the EaD, the organization of a environment adapted to facilitate access to the virtual 
environment, as well as specialized professionals to accompany the students. 

 

Keywords: DE; Inclusion, Higher Education.

 

 

 

 

648

mailto:juliamorais@ufrn.edu.br
mailto:Thalita.motta@ifrn.edu.br
mailto:claudia.lima@ifrn.edu.br


 

 

 

 
1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise de dados documentais e empíricos 

de pesquisa em andamento no campus Natal Zona Leste do IFRN. A pesquisa intitulada 

“Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação à distância (EaD): um estudo de 

caso” tem financiamento da PROPI/ IFRN e busca contribuir com a inclusão de estudantes com 

deficiência dos cursos da modalidade de educação a distância (EAD) na referida instituição.  
 
O campus Natal Zona Leste da citada instituição tornou-se referência em Educação a Distância  

no estado do Rio Grande do Norte e  oferta  cursos  de  diversos  níveis:  técnicos  subsequentes,  

graduação, cursos    de    capacitação aperfeiçoamento  e especializações em diversas áreas de 

conhecimento. Em sua estrutura, possui um Núcleo de Apoio para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE), que promove a inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais específicas (PNEEs), buscando o respeito à diferenças e à igualdade de 

oportunidades. Além disso, o campus desenvolve algumas ações de atendimento e 

acompanhamento especializado para os estudantes que apresentam essas necessidades. 
 
O IFRN integra a Rede Federal de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica (EPTT), 

vinculada ao Ministério de Educação (MEC) e possui natureza jurídica de autarquia com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A 

instituição foi criada, originalmente, através do Decreto 7.566, do então presidente Nilo Peçanha 

14, em 23 de setembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices. Em Natal - RN ela foi 

instalada, inicialmente, em janeiro de 1910, no prédio do antigo Hospital da Caridade, na Praça 

Coronel Lins Caldas,  nº 678,  no bairro da Cidade Alta. Nessa  época, ofereceu  apenas curso 

primário de desenho e oficinas de trabalhos manuais, funilaria, em regime de semi-internato 

(CAMELO & MOURA, 2010). 
 
Na legislação brasileira temos um conjunto de leis (lei 7.853 de 1989, lei 8.213 de 1991, lei da 

acessibilidade de 10.098 de 2001, Decreto nº 7611/2011 e Estatuto da Pessoa com deficiência) 

e também documentos, como a Política Nacional de educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva (MEC/SECADI, 2008), que determinam as ações e estruturas necessárias 

para a inclusão. Entretanto, por tratar-se de um processo complexo de transformação social, 

ainda   precisamos   nos   apropriar   melhor   dos   conhecimentos   já   produzidos   e   práticas 

favorecedoras da efetivação do direito à educação de todas as pessoas. 
 
Nesse sentido, a SETEC/MEC organizou uma oferta de curso de formação inicial para 

servidores dos Institutos Federais (IFs) no ano de 2018 com a temática de AEE para a EPTT, 

mas a complexidade do trabalho e falta de maior publicização de experiências desenvolvidas  na 

rede,   sobretudo   em   cursos   da   modalidade   EaD,   requer   pesquisas   exploratórias   e   de 

aprofundamento.  Além disso, considerando as peculiaridades e constantes mudanças das 

tecnologias de EaD, as políticas de inclusão requerem um estudo e aprimoramento para o 

atendimento dos estudantes com deficiência que tem ingressado nos vários cursos de diferentes 

níveis de ensino. O campus Natal Zona Leste do IFRN tem cerca de 15 estudantes com 

deficiência matriculados em diferentes cursos e níveis de ensino, os quais requerem um AEE, 

como previsto na legislação vigente, considerando a Constituição Federal de 1988 e a LDB nº 

9394/1996. 
 
Assim, concomitante ao crescimento do número de matrículas de pessoas com deficiência nos 

demais Institutos Federais nos últimos anos, dentre outras instituições no Brasil, também tem 

crescido a preocupação para ofertar o AEE na EPTT. O PPP (IFRN, 2012) e o Regimento Interno 

do Napne do IFRN preveem o atendimento para esses alunos, entretanto, as orientações não 

abarcam as especificidades da modalidade EaD. Assim, as ações realizadas no campus são 

voltadas para às demandas que surgem, sobretudo para duas estudantes com deficiência visual 
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do curso de Letras-Espanhol. Portanto, consideramos que tal atendimento deve ser analisado e 

sistematizado para definição de algumas diretrizes gerais para todos os estudantes. Dessa forma, 

esperamos contribuir na efetivação da inclusão escolar de estudantes com deficiência no IFRN, 

sobretudo no que se refere à criação de documentos que registrem e regulamentem as ações 

inclusivas que vem sendo realizadas pelo campus Natal Zona Leste. 
 
 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Como principais fundamentos dessa pesquisa temos a perspectiva de Educação Inclusiva, a 

modalidade de educação especial e a modalidade de EaD, bem como a definição de AEE, 

conforme previstas na legislação brasileira vigente. É claro que publicações clássicas e mais 

recentes de pesquisadores do Brasil, como Carvalho (2006); Fortes (2017); Stainback e 

Stainback (2007), também contribuem para a compreensão da temática. 
 
Assim, destacamos que a legislação brasileira através, principalmente, da Constituição Federal 

de 1988, LDB nº 9.394/1996, Decreto n. 7611/2011 e Estatuto da Pessoa com deficiência, tem 

buscado a efetivação de um “sistema educacional inclusivo” (p.155). Para isso, o atendimento 

educacional especializado é “compreendido como o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente”. Nesse sentido, o AEE 

torna-se um instrumento escolar que auxilia a assegurar “condições de acesso, participação e 

aprendizagem no ensino regular” (I, art. 3o, decreto n. 7.611/2011). 
 
Com base nisso, compreendemos que a perspectiva de Educação Inclusiva é mais abrangente 

que o cumprimento do acesso ao ensino-aprendizagem. De todo modo, através da oportunidade 

desse acompanhamento educacional de qualidade para os estudantes público-alvo da educação 

especial, avançamos e/ou nos aproximamos da possibilidade de concretizá-la como uma “[...] 

ação política, cultural, social e pedagógica,  desencadeada em  defesa  do  direito  de  todos  os 

alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação e tendo 

respeitadas as suas diferenças e necessidades” (BRASIL, 2008). 
 
Também levamos em consideração o PPP (IFRN, 2012), que define tanto as políticas de 

educação a distância, onde destaca a importância da modalidade em diversos aspectos, como a 

distância entre a instituição e o aluno, horários não compatíveis com a modalidade de ensino 

presencial, entre outros. O documento define também as políticas de educação inclusiva a serem 

adotadas pelas instituições de ensino da rede, destacando a atuação do Núcleo de Apoio às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), como mediador do AEE dentro 

do  IFRN,  que  conta  com  seu  próprio  regimento  interno  (IFRN,  2015),  o  qual  estabelece  

as diretrizes para que esse atendimento seja oferecido de forma eficiente, oferecendo, de acordo 

com   o   documento   assinado   pela   Pró-Reitoria  de Ensino,  um  atendimento educacional 

especializado  e  individual  em  um  espaço  acessível  e  com  profissionais  capacitados  (IFRN, 

2015). 
 
Com base nisso, compreendemos que a perspectiva de Educação Inclusiva é mais extensa que o 

cumprimento da garantia do acesso à escola, mas contempla o ensino-aprendizagem e a 

participação social para todos os estudantes. Nesse sistema, o AEE tem suma importância para 

“identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos que eliminem barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas” (MEC, 2008). Nesse 

sentido, o AEE é um serviço fundamental para as instituições escolares, no sentido de garantir 

que as necessidades de um aluno com deficiência sejam plenamente atendidas dentro do sistema 

regular de ensino. 
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FIGURA 1: Relação entre educação inclusiva, educação especial e AEE, elaborado pelo autor com base na 
pesquisa realizada no documento do MEC/SECADI (2008) 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada 

 

Quando se trata da relação entre AEE, Educação especial e Educação inclusiva, destacamos a 

forma que esses conceitos se correlacionam. O MEC/SECADI (2008) traz o AEE como uma 

ferramenta criada para auxiliar os alunos com necessidades educativas específicas dentro das 

escolas regulares, para que esses alunos possam acompanhar todo o conteúdo junto com a turma 

sem grandes dificuldades.  Essa ferramenta foi desenvolvida tendo em vista o decreto nº 

6.571/08 da lei nº 9.394/96 no qual prevê que esse aluno com necessidades especiais tem direito 

a esse atendimento dentro de uma escola de ensino regular. Com a aplicação do AEE nas escolas 

de ensino regular, essas escolas passaram a ser consideradas escolas de educação inclusiva, já 

que contempla tanto a educação especial quanto o ensino regular em um só ambiente. 
 
O atendimento educacional especializado, é “compreendido como o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente”, por isso, 

é importante entender a que o conceito de educação inclusiva nasce junto a criação do AEE, que 

tira esses alunos das classes ou instituições especiais que passam a ser vistas como espaços 

considerados excludentes, e integra junto as classes comuns. Assim como ilustra a figura 1, a 

educação inclusiva depende do AEE para ocorrer, assim como o AEE nasceu da necessidade de 

incluir essas pessoas com necessidades especiais dentro do contexto escolar, mesmo que não 

fossem em escolas especializadas. 
 

Nesse sentido, o AEE torna-se um instrumento escolar que auxilia a assegurar “condições de 

acesso, participação e aprendizagem no ensino regular” (I, art.  3º, decreto nº 7.611/2011). 

Portanto, no tocante a EPTT que se articula a perspectiva de Educação Inclusiva, deve-se 

também contar-se com um AEE que permita contemplar as especialidades da formação para o 

trabalho e a cidadania das pessoas com necessidades educativas especiais. Essa é a perspectiva 

que defendemos neste estudo. 
 
3.  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa já citada na introdução deste trabalho está sendo desenvolvida no campus Natal Zona 

Leste, conta com financiamento pela PROPI/IFRN e adota uma abordagem qualitativa e 

exploratória. A metodologia toma como pressuposto o caráter construtivo, social e histórico dos 

conhecimentos sobre o objeto de estudo, como fenômeno social. Dessa forma, os instrumentos 

de pesquisa e as estratégias de análises/respostas às questões de estudo se derivam de uma 

epistemologia social/construtivista/crítica.  
 
Assim, considerando a natureza do objeto de estudo e os objetivos, os principais instrumentos 

que estão sendo privilegiados no presente artigo são: 
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- Estudo dos documentos legais e institucionais que tratam da Educação Inclusiva, como parte 

essencial e inter-relacional para a compreensão da realidade vivida na prática do AEE; 
 
- Aplicação de questionário online por meio do Google Formulário, com professores, técnicos 

e colaborados do campus Natal Zona Leste, afim de identificar o conhecimento que eles têm dos 

documentos e ações que regulamentam as ações inclusivas no citado campus. 
 
O questionário possibilitou o acesso a um número significativo de informações, fornecendo uma 

primeira aproximação às questões do estudo. Os resultados do questionário foram caracterizados 

para definir um conjunto de “variáveis” relacionadas ao perfil profissional dos sujeitos, assim 

como, algumas alusões relacionadas ao cenário atual de acessibilidade e inclusão no campus 

Natal Zona Leste. 
 
Desta forma, acreditamos estar utilizando uma combinação de instrumentos e procedimentos 

que, ao nosso ver, fornecerão um número suficiente de informações. Neste artigo, apresentamos 

alguns resultados do questionário. O universo de participantes contempla 36 docentes, 27 

técnico-administrativos e 30 colaboradores. Tivemos 17 respondentes (que corresponde a 26% 

do total de servidores), sendo, 6 docentes, 7 técnico-administrativos e 4 colaboradores do 

campus. 
 
Com relação aos documentos que embasam o estudo, consideramos, como destaca Ball (2009), 

que, a análise da política não pode prescindir da interpelação entre os documentos legais e 

institucionais e a própria vivência da política, ou seja, sua construção em cada espaço e por cada 

sujeito – o contexto da prática. Assim, selecionamos os documentos: Política nacional de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva (SECADI/MEC, 2008), PPP do IFRN 

(IFRN, 2012) e  o  Regimento  Interno  do Napne  do  IFRN que  são  os  principais instrumentos 

normativos em nível nacional e local. Compreendemos também que, como apontam Shiroma, 

Garcia e Campos (2011): 
 

[...] os documentos de política educacional contêm ambiguidades, contradições e 

omissões, que fornecem oportunidades particulares para debates no processo de sua 

implementação. [Assim] Os textos precisam ser lidos com e contra outros, ou seja, 

compreendidos em sua articulação ou confronto com outros textos (SHIROMA, 

GARCIA E CAMPOS, 2011, p. 224). 

 

Nesse sentido, compreendemos que a política de educação inclusiva anunciada nos documentos 

oficiais do IFRN, por exemplo, articula-se às regulamentações nacionais, mas, também, 

sobretudo, no contexto da prática, desenvolvem estratégias próprias de organização frente às 

peculiaridades da Educação Profissional que devem ser analisadas. 
 
4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De   acordo   com   a   Política   Nacional   de   Educação   Especial   na   Perspectiva   Inclusiva 

(MEC/SECADI,  2008),  o  Censo  Escolar  registrou  um  aumento  percentual  de  1.377%  no 

número   de   matrículas   de   alunos   com   necessidades   educativas   especiais   e/ou   altas 

habilidades/superdotação dentro do sistema regular de ensino entre os anos de 1998 a 2013, ou 

seja, o número de alunos especiais matriculados em classes regulares cresceu de 43.923 em 1998 

para 648.925 no ano de 2013.  Fazendo um comparativo com a queda no número de matrículas 

que ocorreram em instituições especializadas ou classe especiais, o documento mostra uma 

diminuição de 33,7% nessas matrículas, que compreende a queda de 293.403 em 1998 para 

194.421 no ano de 2013. 
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FIGURA 2: Gráfico do percentual das matrículas de alunos especiais no sistema regular de ensino 
 

 

 
 

Fonte: Política   Nacional   de   Educação   Especial   na   Perspectiva   Inclusiva (MEC/SECADI,  2008)  
 

Esses dados mostram que, cada vez mais pessoas com necessidades educativas especiais estão 

sendo inseridas dentro do sistema regular de ensino. O aumento dessa demanda requer que o 

AEE seja implantado de forma eficaz dentro das instituições de ensino, com profissionais 

capacitados para lidar com as diversas situações dentre as quais estão suscetíveis. 
 
Ao lado disso, a modalidade de ensino à distância cresceu e se popularizou muito no país na 

última década dos anos 2000, a partir da melhoria do acesso às tecnologias da informação e 

comunicação. Com esse avanço, o público de pessoas com deficiência também tem buscado a 

EaD como uma estratégia para garantir a continuidade de seus estudos sem grandes dificuldades, 

barreiras, sobretudo, físicas.  Tendo isso em vista, a tecnologia da informação também precisa 

se adequar ao perfil do alunado. 
 
Atualmente, o IFRN conta com 21 campi espalhados em todo o estado do Rio Grande do Norte, 

e cerca de 40.000 alunos distribuídos entre cursos técnicos profissionalizantes e cursos de 

graduação. O campus Natal Zona Leste tem cerca de 3.000 estudantes matriculados em cursos 

na modalidade EaD, e oferta cursos em pólos de apoio presenciais espalhados por todo o estado. 
 

FIGURA 3: Mapa dos polos de apoio do campus Natal Zona Leste 

 

 

 
FONTE: Portal do campus Zona Leste 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/polos-de-apoio/ 
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No campus existem um Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e dois cursos 

superiores de Licenciatura, quais sejam: o curso de Formação Pedagógica para Graduados não 

Licenciados (oferta em rede) e o curso de Licenciatura em Letras Espanhol. 
 
Atualmente o curso de espanhol conta atualmente com duas alunas com necessidades especiais 

e que são voluntárias na pesquisa para o aprimoramento das ações realizadas com alunos com 

necessidades educativas especificas. As citadas alunas possuem cegueira baixa visão e 

atualmente estão no 6º período do curso e comparecem ao polo de apoio pelo menos 2 vezes ao 

mês para realizar atividades em conjunto com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especificas. 
 
O Curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados conta com um aluno com 

baixa visão que se encontra no segundo período do curso, e que possui bastante dificuldade em 

acompanhar as atividades, pois comparece pouco ao campus. Já o curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental também conta com um aluno com baixa visão, sendo que este aluno faz parte 

do sistema prisional, está cursando atualmente o segundo período do curso, e realiza as 

atividades com apoio de uma pedagoga responsável. 
 
De acordo com Rezende (2009), os computadores podem beneficiar o processo de ensino- 

aprendizagem em três pontos cruciais. Em primeiro, ajudam no processo cognitivo e afetivo, 

tendo em vista o registro das ações de intermédio de aluno e professor. Em segundo, as novas 

tecnologias derrubam as fronteiras e trazem um novo conceito de espaço-tempo, trazendo novas 

possibilidades para alunos com dificuldades de locomoção. E em terceiro, a possibilidade de 

materiais que atendam diversas linguagens (sonora, visual e textual), trazendo assim mais 

acessibilidade aos materiais informacionais e dos múltiplos tipos de canais de comunicação 

síncrona e assíncrona. 
 
A autora também destaca que existe um desafio para além dos aspectos organizacionais, que 

requer uma mudança estrutural e cultural na sociedade para, de um lado realizar programas para 

formar professores aptos a trabalhar com educação especial, e de outro, atender à necessidade 

de formação profissional de pessoas com deficiência. 
 

Além do estudo dos documentos, como já mencionamos, também efetuamos aplicação de 

questionário junto aos servidores e colaboradores do campus Natal Zona Leste. Apresentamos 

aqui, alguns dos principais resultados obtidos até agora.  
 
No que se refere à formação acadêmica os resultados são de que, apenas 2 respondentes possuem 

doutorado (11,8%), outros 6 respondentes afirmam possuir mestrado (35,3%), 6 possuem 

especialização (35,3%), e 3 possuem graduação completa (17,6%). Já na figura 4 a seguir temos 

o percentual de formação continuada dos respondentes na área de educação inclusiva. Como 

podemos observar, apenas 2 dos 17, que corresponde a apenas 11,8% respondentes do 

questionário, possuem algum tipo de formação continuada em educação inclusiva. 
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FIGURA 4: Formação dos servidores na área de educação inclusiva 

 

 
 

Diante desse resultado, consideramos que a formação continuada de todos os servidores na área 

da educação inclusiva e/ou especial é essencial para contribuir com um atendimento de maior 

qualidade e eficiência para as pessoas com deficiência no IFRN. Como já mencionamos, tanto 

a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, quanto o IFRN já tem promovido 

algumas formações na área, porém, é necessário haver interesse e engajamento dos servidores 

nessas atividades.  Destacamos então que, os pressupostos do design universal seguem a lógica 

de projetar um ambiente acessível a todos, independente de suas necessidades, levando assim o 

atendimento educacional especializado para além do ambiente físico, mas também para o 

ambiente virtual de aprendizagem - AVA. Por isso, no caso da EaD, a aplicação dos princípios 

de design universal é essencial para padronizar os recursos a todos os estudantes e agilizar a 

configuração dos materiais didáticos e demais recursos. Nesse sentido, Rezende (2009, p134) 

propõe como objetivo geral da construção de ambientes virtuais em seu texto “buscar assegurar 

que pessoas com deficiência e/ou altas habilidade/superdotação (e os ‘normais’) não percebam 

nem sintam nenhuma barreira ou diferença entre seus pares. ”  

 

Em função disso, o AVA tem a função de trazer ao aluno a experiência da sala de aula através 

do computador, indo desde a apresentação do conteúdo de determinada disciplina, até a 

interação entre turma e docentes. O IFRN, atualmente, utiliza o AVA-Moodle, que já conta com 

recursos para melhor incluir alunos com necessidades especiais. Ainda assim, continuamos a 

investigar as necessidades de melhorias no sistema de informação para o corpo docente e 

discente, pois de acordo com relatos de profissionais, os alunos com necessidades especiais 

ainda têm algumas dificuldades com recursos de áudio e vídeo, imagens e jogos do Moodle e, 

por isso, os ajustes de configuração têm sido feitos na medida do uso desses recursos nas 

disciplinas.  

 Sobre os documentos institucionais que especificam o atendimento de pessoas com 

deficiência, questionamos se os respondentes já conheciam essas diretrizes que constam no PPP 

e no regulamento do NAPNE. A figura 5 apresenta os resultados das respostas, em que 9 

respondentes declaram não conhecer as diretrizes e orientações sobre o atendimento para alunos 

com necessidades especiais e/ou altas habilidades e/ou superdotação e apenas 3 (17,6%) 

respondentes conhecem essas diretrizes.  
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Tal resultado reforça nosso entendimento sobre a importância da formação continuada sobre a 

educação especial e inclusiva e além disso, consideramos que os documentos devem ser 

consultados e revistos ao longo das atividades de planejamento, avaliação e registro de todas as 

ações institucionais. Essas iniciativas contribuem para a coerência e qualidade tanto das atuais 

ações desenvolvidas como das futuras transformações diretrizes e regulamentações 

institucionais.  

 

Nesse sentido, o NAPNE também tem documentos   regulamentadores   e   orientadores   do   

atendimento   às   pessoas   com necessidades específicas na instituição.  No  atual  PPP  do  

IFRN  (IFRN,  2012)   a  Política  de Educação Inclusiva  é citada como uma  medida  necessária  

para  o  cumprimento da  legislação  que  garante educação acessível para todos e  o   atendimento   

especializado  para  alunos com necessidades educacionais específicas. De acordo com a LDB 

(Lei 9.394/96), em seu Art. 59, os sistemas de ensino devem assegurar, aos alunos, currículos, 

métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender às necessidades discentes. Já 

os documentos do NAPNE/IFRN não explicitam as particularidades da inclusão e acessibilidade 

na modalidade EaD, o que tem implicado num atendimento caso a caso dos estudantes, no 

sentido de construção de práticas alternativas de ensino-aprendizagem da equipe do NAPNE, 

coordenações de curso e corpo docente. Claro que, isso não é uma situação negativa mas, 

implica maior tempo e profissionais dedicados a cada atendimento e que, com o crescente 

aumento de estudantes com deficiência poderá não ser mais possível ter a mesma dedicação 

porque o número de profissionais e carga-horária mantém-se a mesma.  
 

O seguimento interno do NAPNE estabelece diretrizes da função e atividades da comissão de cada 

campus e prevê a existência de uma sala específica com recursos multifuncionais e tecnologias 

assistivas para atendimentos individualizados, mas não explicita nada em relação a um AEE, 

conforme previsto nos documentos nacionais citados. Nesse sentido, o AEE funciona de forma 

não regulamentada, pouca documentada, e desenvolvida em virtude da iniciativa de alguns 

profissionais e alguns cursos em prol do atendimento das especificidades dos estudantes com 

deficiência. 
 
A falta de uma orientação e/ou normatização sobre a AEE na EPTT, seja nacionalmente, seja 

local em cada campus, ao lado da falta de formação específica e/ou pouca experiência de alguns 

profissionais, torna a prática desenvolvida mais demorada para a consecução dos objetivos. De 

todo modo, existe uma página do NAPNE no AVA-Moodle do campus Natal Zona Leste que 

congrega  não  apenas  os  membros  da  comissão,  mas  também  todos  os  estudantes  com 

necessidades  específicas,  docentes,  coordenadores  de  curso,  dentre  outros.  Nesse espaço, 

 
FIGURA 5:  Conhecimento dos servidores/colaboradores sobre as diretrizes e orientações para o atendimento 

de alunos com necessidades especiais no IFRN 
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mantém-se o diálogo aberto sobre os atendimentos mais específicos, relacionados a adaptação 

de materiais didáticos, acompanhamento em aplicação de provas, etc. 
 

De todo modo, o uso de alguns recursos de acessibilidade que requerem uma formação 

continuada, sobretudo do corpo docente, que tem sido parcialmente contemplada através de 

reuniões pedagógicas presenciais.  Em alguns momentos também se desenvolvem encontros 

presenciais com os estudantes com deficiência para testagem de recursos do AVA-Moodle. Por 

isso, estamos observando que o AEE na modalidade EaD é um trabalho complexo que requer 

um registro e apoio institucional mais amplo. 

 

 
 
5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campus Natal Zona Leste tem estudantes com deficiência matriculados em diferentes cursos 

e níveis de ensino, os quais requerem um AEE, como previsto na legislação vigente. Todavia, 

diante da pouca experiência dos IFs e poucos trabalhos publicados sobre tal, compreendemos a 

importância de desenvolver estudo de caso na nossa instituição, em articulação com nossa área 

de ensino em Educação Inclusiva nos cursos de formação profissional. 
 

Por isso, do estudo efetuado até o momento, consideramos que se faz necessária a criação de 

diretrizes específicas de um AEE para a EaD, de forma a fundamentar as ações em prol da 

inclusão. Outrossim, também sugerimos o investimento em espaços físicos preparados para 

receber esses alunos, equipados com computadores prontos para receber esta demanda de 

atendimento, assim como a capacitação dos profissionais que atuam diretamente com esses 

alunos com necessidades especiais e/ou altas habilidades/superdotação, cumprindo assim o 

regimento interno aprovado e estabelecido pela Pró-reitoria de Ensino. 
 
Por fim, com base nisso, compreendemos que a perspectiva de Educação Inclusiva é mais ampla 

do que se imagina, e colabora muito para o processo de formação de alunos com necessidades 

educativas especificas e da própria instituição. Ou seja, é de suma importância entender como 

as ações definidas por políticas, diretrizes ou regimentos são colocadas em prática pelo Estado 

ou pelos órgãos aos qual são destinadas ou pertencentes. A pesquisa mostra justamente a linha 

tênue entre o que está escrito e o que está sendo posto em prática dentro do campus Natal Zona 

Leste, levando em consideração a forma que os grupos responsáveis interpretam a política 

nacional e a política interna para o atendimento de pessoas com necessidade educativas 

especiais. 
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AMBIENTES VIRTUAIS: CARACTERÍSTICAS DAS ESTRATÉGIAS 
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. 

RESUMO. A temática desenvolvida neste estudo teve origem na situação de distanciamento como 

desafio abordado especificamente no âmbito do ensino mediado por tecnologias. Nesse contexto, 

apresentamos esta pesquisa teórica em busca das principais estratégias de interação verificando suas 

respectivas contribuições para a aprendizagem no âmbito virtual. A partir de uma revisão de literatura, 

essa investigação teve como base discussões sustentadas em estudos clássicos e contemporâneos que 

evidenciaram a relevância do tema em relação às demandas do ensino online. Como desfecho, 

destacamos a adequação da intensidade interativa em conformidade com o propósito educacional 

visando sempre ao estímulo participativo e as produções colaborativas sem menosprezar as estratégias 

de desenvolvimento da autonomia.    

Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Estratégias de Interação. Aprendizagem a 

Distância 

 

ABSTRACT.  Virtual environments: interaction in distance learning strategies. The theme 

developed in this study originated from the distance situation as a challenge specifically addressed in 

the context of technology-mediated teaching. In this context, we present this theoretical research in 

search of the main interaction strategies verifying their respective contributions to the learning in the 

virtual scope. From a literature review, this research was based on discussions sustained in classic and 

contemporary studies that evidenced the relevance of the theme in relation to the demands of online 

education. As an outcome, we highlight the appropriateness of interactive intensity in accordance with 

the educational purpose always aiming at participatory stimulation and collaborative productions 

without disregarding the strategies of development of autonomy. 

Keywords: Virtual Learning Environments. Interaction Strategies. Distance Learning 
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1. INTRODUÇÃO  

Impulsionados pelo constante avanço que nos é apresentado cotidianamente pelas 

tecnologias digitais da informação e comunicação - TDIC, vimos emergir a todo o momento 

demandas baseadas no princípio da conectividade, podemos citar como exemplo a 

comunicação instantânea que nos atribui característica de multimídia em tempos onde a 

mensagem unidirecional já não mais atende aos requisitos da interação moderna. Tais 

inovações trazem consigo reformulações de padrões e conceitos que evidenciam a inadiável 

exigência de adaptação aos novos paradigmas conectados e interativos nas atividades dos 

mais diversos segmentos da sociedade. 

Diante dos naturais contratempos inerentes a essa delicada harmonização social e 

tecnológica, fatos esses notabilizados, sobretudo no cotidiano contemporâneo, buscamos 

nesse trabalho um enquadramento no âmbito do desafio educacional para desenvolver ações 

de ensino e aprendizagem voltadas a um diversificado perfil de aluno convergente no virtual e 

que, além de aprenderem de forma diferente, tem ao seu alcance um verdadeiro universo 

online de informações e recursos interativos em tempo real. Delimitando-se ao contexto da 

comunicação intrínseca na Educação em rede mediada por tecnologias, especificamente no 

campo da efetividade participativa nos ambientes virtuais, tivemos como propósito uma 

investigação de cunho teórico em torno das principais estratégias de interação que contribuem 

para facilitar a aprendizagem no cenário desafiador do ensino a distância.  

Considerando ainda as especificidades do aluno nas formas de aprender assim como 

seu comportamento interativo nesse processo, partimos do princípio que essas características 

de percepção e processamento constituem informações importantes a constarem como base 

em qualquer proposta de ensino que tenha um aprendizado satisfatório como objetivo 

independente do meio de aplicação.        

No tocante a essa previsível diversidade comportamental do lado discente, 

notadamente nos espaços virtuais, para nos ajudar a repensar algumas atividades nas 

estratégias de mediação, analisamos o estudo de Barros (2009) que nos apresentou os estilos 

de uso do espaço virtual sob a perspectiva da teoria dos estilos de aprendizagem e as 

tecnologias. A autora ratifica que o uso das TDIC no espaço educacional moderno revela-se 

como um recurso indispensável ao ideal de que todas essas demandas e peculiaridades 

individuais de aprendizagem sejam contempladas de forma satisfatória, a publicação busca 

destacar os principais estilos de aprendizagem e defende que, mediante o uso das tecnologias, 

esses variados perfis possibilitam metodologias diversificadas para o desenvolvimento do 

conteúdo proposto. Entende-se assim, ainda segundo a mencionada autora, que no ato de 

educar moderno não há espaço para o modelo uniforme e é a partir da interatividade que se 

gera uma influência na interpretação, a argumentação é que “[...] a aprendizagem do indivíduo 

sobre os temas e assuntos do mundo deve ser realizada de maneira flexível”. (BARROS, 

2009. p.9). 

Observamos que na prática o desenvolvimento das ações pleiteadoras de ensino e 

aprendizagem tendo como meio de aplicação o ambiente virtual, consiste ainda de forma 

frequente na exploração uniforme desses ricos espaços online e acabam sendo, nestes casos, a 

atividade base da oferta de ensino a distância em detrimento do potencial desta modalidade 

frente às novas configurações das demandas relacionadas ao ensino. Esses formatos 

inflexíveis são questionados por Barros (2019) ao ressaltar o dinamismo como pressuposto 

básico na metodologia de ensino em EaD.  
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Essa característica de “repositório estático” com interações limitadas ao cumprimento 

de prazos em atividades isoladas e repetitivas é, para Silva (2000, 2008, 2012), reflexo do 

modelo tradicional de ensino que subutiliza possibilidades e, além da tendência ao 

desestímulo e evasão, certamente distanciam os resultados da qualidade do aprendizado 

colaborativo desenhado a partir de um direcionamento pedagógico dinâmico, ou seja, que se 

torne constantemente adaptável à variedade característica do público educacional online.  

Em prosseguimento, temos as formas e frequência da interação como caminho para 

facilitar a aprendizagem, observamos, embora ainda em termos gerais, com base em Freitas 

(2017), que a concepção de manter constante a comunicação no plano de Ensino parte do 

conceito de metodologia ativa. Nessa associação, poderíamos afirmar que a mediação quando 

realizada de forma participativa por meio de recursos tecnológicos diversos, além de 

proporcionar uma aproximação com a variada realidade discente, apresenta-se como uma 

ação potencializadora do ensino ao incentivar o hábito das contribuições coletivas inerentes a 

um verdadeiro processo colaborativo de construção do conhecimento. 

Em outra análise, cabe ressaltar que existem publicadas diversas averiguações 

científicas fundamentas não apenas na essencialidade das interações no transcurso da 

aprendizagem a distância, mas também na conformidade de sua aplicação. Nesse ponto de 

vista, destacamos a investigação de Cabral e Mendes (2018) que notavelmente tratam da 

interação educacional em contextos online com análise de situações em que esta prática pode 

perfeitamente ser mais ou menos intensa, de acordo com objetivo, sem prejuízos a 

aprendizagem. Nesse importante contributo, há um notório destaque para a importância do 

diálogo e a partilha no ambiente de ensino virtual, todavia, expõe-se a moderação e 

direcionamento em concordância com o propósito instrutivo. 

Diante de tais argumentos, nos questionamos: quais as principais características das 

estratégias de mediação que podem contribuir para facilitar a aprendizagem no ensino a 

distância? Nesse sentido, este trabalho apresentou como proposta a investigação das ações 

interativas no plano de mediação e seus respetivos reflexos na aprendizagem online. 

2. OBJETIVO E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Essa proposta buscou subsídios teóricos a partir de uma revisão de literatura com o 

objetivo de fundamentar a relevância do tema e, de forma específica, nomeadamente nos 

ambientes virtuais, identificar as principais características das estratégias de mediação que 

contribuem para facilitar a aprendizagem no ensino a distância. Consideramos destaques nesta 

análise: a interação em face do distanciamento (MOORE, 2002), a convergência de diferentes 

estilos (BARROS, 2009, 2019) e a conformidade de aplicação das intervenções de acordo 

propósito do projeto de ensino (CABARAL; QUINTAS-MENDES, 2018). 

Quanto procedimento metodológico, a composição textual deste trabalho resultou de 

análise caracterizada como exploratória fundamentada em referenciais considerados 

relevantes nos aspectos clássico e contemporâneo da literatura a cerca da aprendizagem 

mediada por tecnologias digitais. Delineado em um estudo teórico qualitativo, destacamos as 

discussões do ensino interativo (SILVA, 2000, 2008, 2012), a comunicação e a interação 

(ZAWACKI-RICHTER E ANDERSON, 2015), e a importância da interação nas estratégias 

de aprendizagem a distância (MATTAR, 2012).  

Nesse sentido, elencamos publicações adequadas aos seguintes eixos temáticos: 

ambientes virtuais de aprendizagem, estratégias de interação e aprendizagem a distância. 

Priorizamos ainda estudos que não apenas viessem a evidenciar o contínuo ato de interagir 

como contributo à facilitação da aprendizagem em educação a distância, mas que também 

abordassem contrapontos como a conformidade de uso desses recursos de comunicação a 
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partir de uma fundamentação pedagógica e em equivalência com o propósito do projeto 

ensino. 

3. TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 

Os comportamentos sociais na atualidade refletem o quanto as inovações atreladas às 

tecnologias digitais têm a capacidade de ressignificar conceitos, reformular tradicionais 

processos e até mesmo criar ou redefinir culturas. Hoje se percebe facilmente que tais 

mudanças, um dia citadas como futuras transformações, já não se caracterizam como 

distantes, são elementos da mais perceptível realidade e que estão cada vez mais presentes em 

nosso cotidiano. O que estamos vivenciando são novos padrões desde as simples rotinas 

pessoais até as mais complexas atividades profissionais, conforme Dias (2013), essa imersão 

tecnológica proporciona uma verdadeira mudança no processo de interação social inclusive 

nas formas de acesso ao conhecimento e sob esse entendimento é que fundamentamos as 

proposições desse trabalho. 

Dentro desse enquadramento no campo das transformações especificamente na 

educação, cabe aqui destacar ainda as colocações de Dias (2013) quando se refere às 

diferenças entre inovação tecnológica e inovação pedagógica, para o autor, inovar em 

educação supera a inserção de recursos digitais modernos em práticas tradicionais existentes 

mesmo reconhecendo a prevalência dessa tendência. Observamos que há nesse ponto de vista, 

a clara preocupação em conscientizar a atividade docente para a necessidade de adaptar-se, ao 

mesmo tempo, à abordagem didática adequada aos novos cenários assim como o ajuste da 

proposta pedagógica que alicerça o ensinamento. 

Reforçando a importância da reformulação também nas estratégias de ensino, Morán 

(2015 apud FREITAS, 2017) destaca que as exigências impostas pelas tecnologias da 

atualidade não compactuam com a inflexibilidade das práticas predominantemente 

transmissivas e unidirecionais do passado, para os autores, além das metodologias, precisam 

ser revistos também os próprios currículos, conteúdos, avaliação e os espaços de 

aprendizagem. Nesse objetivo, é importante saber que: 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos 

professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com o avanço 

das tecnologias de informação e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, é 

possível aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas 

diferentes. (FREITAS, 2017, p. 10). 

Esse despertar para as novas possibilidades em torno da interligação entre as 

tecnologias e a Educação, ao tempo em que desafia, contribui para emergir propostas que 

visam apoiar a aprendizagem baseada na flexibilidade e na aproximação entre alunos, 

professores e conteúdo, independente da modalidade ou localização. Silva (2000, 2008) 

define essa tendência à superação do sentido único na comunicação educacional como fruto 

dos novos cenários sociotécnicos que reconfiguram as demandas de ensino a partir da 

exigência da multidirecionalidade.  

Essas oportunidades se ampliam quando as abordamos nas propostas de expansão do 

acesso ao ensino por meio das redes tecnológicas, nesse eixo, a conectividade digital da era 

moderna nos apresenta a construção de um novo modelo de educação para além da 

demarcação dos espaços físicos das escolas ampliando assim as formas de integração entre 

oferta e demanda. Recorrendo ainda a Dias (2013), temos caracterizada aqui a educação 

aberta, uma das mais importantes contribuições para o saber coletivo por pautar-se no 

pensamento colaborativo, na reflexão e na construção mútua do conhecimento.  
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4. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Condizente com as demandas que emergem das novas configurações socioculturais 

enfatizadas na abordagem inicial desse estudo, discorreremos nesta seção a cerca da forma de 

ensino e aprendizagem que mais tem se destacado dentre as novas possibilidades de se 

construir conhecimento e que, na argumentação de Moran (2009), permite equilibrar 

necessidades individuais e coletivas, estamos nos referindo a educação a distância. 

Essa ascendente modalidade tem conquistado seu espaço nas demandas educacionais 

em todo o mundo, Santo (2016) afirma que a EaD tem avançado bastante por identificar-se 

com as necessidades impostas pela modernidade além de contar com o diferencial de estar 

apoiada no amplo desenvolvimento tecnológico que tanto contribui para a  evolução do 

formato interativo de comunicação, o autor evidencia o processo de mediação pedagógica por 

meio das tecnologias estando este método baseado na capacidade de comunicação 

multidirecional que favorece os atores fisicamente distantes. (GARCIA ARETIO, 2001; 

MASETTO, 2015 apud  SANTO, 2016). 

Em conformidade com Preti (2009), temos o entendimento da EaD como uma prática 

pedagógica de grandioso alcance na qual a inserção tecnológica deve se configurar 

preponderadamente como “meio” perante as novas formas de aprendizagem. Nesse ponto de 

vista defendido, observa-se que o objetivo é priorizar o projeto pedagógico, ou seja, é a visão 

de sobrepor a intenção educativa incorporada pelas tecnologias para o seu desenvolvimento. 

Destaca-se desse posicionamento que: 

“[...] a EaD não deve ser confundida com seu aparato instrumental e tecnológico ou 

ser sinônimo de ensino eletrônico. Ela envolve muito mais do que administrar 

recursos humanos e tecnológicos. Ela precisa ser ancorada em projeto político-

pedagógico, sobre base epistemológicas claras e comungadas pela “instituição 

ensinante”. (PRETTI, 2009, p. 50) 

Complementando, em termos de visão geral quanto às definições mais comuns 

encontradas sobre educação a distância, é clara a percepção que na literatura ainda prevalece 

como discurso primário a separação entre aluno e professor embora seja possível também 

identificar que ganham espaço as temáticas de investigações que versam sobre diferentes 

panoramas o aspecto pedagógico do termo distância.   

No estudo de Maciel (2018), por exemplo, destacam-se importantes reflexões no 

sentido de compreender o distanciamento não como uma barreira educacional, mas sim, como 

um fator que permite alavancar novos formatos de projetos políticos pedagógicos apoiados 

nas tecnologias da informação e comunicação.  

Explorando a legislação que ampara a EaD no Brasil, Pereira e Schmitt (2007) 

destacam como referência o decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 

80 da Lei nº 9.394 publicada em 20 de Dezembro de 1996 que dispõe sobre as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o referido decreto ressalta, ainda em 2005, a mediação didático-

pedagógica por meio de tecnologia da informação e comunicação e a diversidade de lugares 

ou tempos como sendo as principais características da EaD e por meio deste instrumento legal 

há a equivalência com a modalidade presencial como forma de eliminar preconceitos quanto a 

qualidade do ensino remoto. 

Valendo-se ainda das considerações de Tori (2018), há um importante adendo a este 

tópico quando se examina a real eficácia para o ensino ao se distinguir modalidades, este 

questionamento fundamenta-se nos frequentes e considerados obsoletos debates quanto às 
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formas de ensino presencial e a distância, o argumento do autor é que ambas as possibilidades 

cada vez mais se complementam e sua colocação enfatiza que o foco deve estar sempre na 

aprendizagem, ou seja, nos resultados percebidos no lado discente. Logo se depreende desta 

análise que em nada contribui para a evolução de um método ou outro traçar diferenças tendo 

em vista a forte tendência à mescla de metodologias configurando assim a promissora 

abordagem híbrida.  

Nesse sentido, percebemos que os conceitos de presença e distância em educação são 

completamente dependentes das circunstâncias e dos cenários envolvidos, logo, a partir das 

referidas leituras, é possível compreender que o direcionamento didático bem formulado é que 

realmente implica maior impacto na aprendizagem estejam os envolvidos próximos ou 

distantes fisicamente, afinal, nada descarta um possível comportamento ausente do aluno em 

uma proposta presencial assim como nada impede uma constante e eficaz comunicação 

próxima na oferta a distância. 

Assim como um aluno pode se ausentar psicologicamente do assunto tratado pelo 

professor em sala de aula, é possível que esse mesmo estudante se mostre presente e 

envolvido em interações e bate-papos via internet.  (TORI, 2018, p. 26) 

É nesse horizonte desafiador vislumbrado a partir da observada busca constante por 

uma aproximação acadêmica eficaz em EaD e embasados na perspectiva de facilitar a 

aprendizagem no ensino a distância que nos propusemos a analisar, sob o olhar pedagógico 

das principais estratégias de mediação, as contribuições desse significativo artifício didático 

nas formulações interativas do ensino mediado por tecnologias. 

5. ALGUMAS PERCEPÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Na intenção de perceber os reflexos da interação no percurso da aprendizagem 

trabalhada a distância por meio das tecnologias digitais em rede, temos no campo da EaD um 

terreno fértil para proceder tais análises em virtude de a comunicação ativa ser considerada 

fundamental para sincronizar os objetivos já que nessa proposta de ensino professores e 

alunos estão localizados em espaços e tempos diferentes (OLIVEIRA, 2017).  Entendemos 

que esse diálogo se faz necessário principalmente por conta da dimensão que o meio 

tecnológico permite alcançar e essa convergência de múltiplos comportamentos diante do 

virtual pode resultar em diferentes rumos dependo de como se estabelece o contato nesses 

espaços, como por exemplo, formas de trabalhar a autoaprendizagem e colaboratividade. 

 Considerando-se como base o modelo de comunicação multidirecional que estamos 

vivenciando, a reflexão exposta em Mattar (2012) ressalta que na educação não deveria haver 

distanciamento dessas inovações por serem fortemente voltadas para a efetivação do 

dinamismo que constitui o ensino adaptável, nesse sentido, destaca-se que as novas demandas 

do ensino não se alinham com a mera distribuição de conteúdo e muito menos com o 

instrucionismo tradicional, modelos que, para o autor, subestimariam a capacidade de 

pensamento crítico do aluno. Nesse entendimento, coloca-se pertinente que seria mais 

apropriado aos dias atuais o conceito de conectivismo: “[...] um desenvolvimento do 

construtivismo para o atual cenário do uso da tecnologia na educação [...]” (MATTAR, 2012, 

p. 16). 

Essas argumentações em torno das influências da conversação estabelecida em uma 

estratégia de ensino a distância representam bem a importância do objeto de nossa 

averiguação: a interação em EaD. Por esse ângulo, podemos então definir como ponto inicial 

de análise a superação do sentido único na comunicação entre professor e aluno com o 
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objetivo de desenvolver um conteúdo em ambientes online. Assim, recorremos a alguns 

estudos baseados na estruturação comunicacional na esfera do ensino e aprendizagem 

mediados por tecnologias. 

 A princípio, é preciso compreender quer as possibilidades interativas apresentadas 

pelas tecnologias digitais representam uma verdadeira ruptura do esquema clássico da 

comunicação, vemos evidenciado em Silva (2012) que esses novos formatos interativos 

comunicacionais abrem ao receptor as oportunidades de diálogo tão restritas ou mesmo 

inexistente no modo de emissão em massa que por tempos caracterizou a educação a 

distância. Como forma de melhor visualizar o que localizamos no posicionamento citado, 

elencamos no Quadro 1, com base no descrito por Silva, um paralelo que identifica a simples 

distribuição e a interação. 

Quadro 1: Transição da lógica de distribuição para lógica de comunicação 

COMUNICAÇÃO 
UNIDIRECIONAL INTERATIVA 

 Mensagem: fechada, imutável, linear, 
sequencial. 

 
 Emissor: “contador de histórias”, narrador 

que atrai o receptor para o seu universo 
mental, seu imaginário, sua récita. 
 

 
 Receptor: assimilador passivo, ainda que 

inquieto 

 Mensagem: modificável, em mutação, na 
medida em que responde às solicitações 
daquele que a manipula. 

 
 Emissor: “designer de web”, constrói uma 

rede e define um conjunto de territórios 
abertos a navegações e dispostos a 
interferências e a modificações. 
 

 Receptor: “usuário”, manipula a mensagem 
como colaborador, coautor, cocriador, 
conceptor. 

Fonte: Adaptação de Silva (2012, p. 32) 

 

Percebe-se nessa analogia que a comunicação interativa é fundamentada na 

flexibilidade e na colaboração enquanto o sentido unidirecional tende a manter o receptor no 

costume da passividade, logo se formula que a intenção educativa certamente se dará de 

maneira distinta nesses dois cenários. No primeiro, a centralidade estaria no professor, já no 

segundo, criam-se oportunidades para a incorporação das potencialidades do aluno como 

forma de adaptação constante do conteúdo e da mensagem facilitando, inclusive, a 

personalização do ensino. 

Nessas circunstâncias de contribuição com o ambiente educacional online, a interação 

pode ser vista como um conceito bem mais amplo, é o que identificamos nas afirmações de 

Zawacki-Richter e Anderson (2015), para os autores, os chamados “eventos recíprocos”, nem 

sempre são interativos. Na verdade, esses diálogos sem uma estrutura pedagógica são apenas 

parte de um processo de comunicação que compreende a interação, o arcabouço colaborativo 

quando bem definido é que representa “[...] a chave para o sucesso da aprendizagem online.” 

(ZAWACKI-RICHTER; ANDERSON, 2015, p. 395). Aqui a intenção observada é 

demonstrar que se configuram espaços verdadeiramente comunicativos a partir da constatação 

de influência mútua entre professores e alunos. 

Bem, Schuelter e Cruz (2003, p. 3) estão claramente na posição de partidários do 

Ensino interativo e são enfáticos ao afirmarem que “a interação bem sucedida aumenta a 

aprendizagem”, eles atribuem ao professor o papel de mediador nas etapas de construção do 

conhecimento por meio do espaço virtual e destacam que haverá aprendizagem na medida em 

que houver o fortalecimento da efetiva participação discente. Reconhecemos no contexto 

colocado o propósito de priorizar o ensino de forma centrada no aluno presumindo que 

envolvê-lo no processo torna-se determinante para a sua autoaprendizagem, portanto, 

consoante com essa argumentação, o ato de interagir revela-se como um virtuoso caminho 

para que esse objetivo seja alcançado naturalmente. 
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 Ampliando essa pesquisa, encontramos em Cabral e Mendes (2018) uma oportuna 

investigação sobre a importância da interação educacional em contextos online na qual se 

destacam apreciações clássicas que, apesar dos muitos anos que se revelaram no meio 

acadêmico, norteiam asseguradamente as discussões da temática até a atualidade. 

As citadas argumentações tradicionais identificadas no estudo em questão, em termos 

gerais, relacionam a superioridade das produções coletivas em comparação às contribuições 

individuais, observação essa que nos reforça a pretensão de compreender os benefícios da 

interação nessa perspectiva das potencialidades individuais e em grupo. Nesse ponto, 

extraímos como contributo do referido estudo a relevante associação entre as condições 

externas e internas de um indivíduo como sendo suas bases de educação, no registro feito 

pelos autores, enfatizou-se que “[...] a interação e a situação em que o sujeito experiencia o 

mundo não podem ser separadas porque o contexto da interação é dado pela situação.” 

(CABRAL; MENDES, 2018, p. 92). 

Nessa investigação de como os atores interagem no processo de ensino que ocorre sob 

a mediação das tecnologias, temos como incremento os efeitos do distanciamento físico entre 

aqueles que compõem o ambiente virtual. No entendimento de Michael Moore (2002) essa 

separação gera um comportamento psicológico, comunicacional e pedagógico definido como 

distância transacional. Esse conceito fundamenta a teoria defendida pelo autor baseada na 

relação estabelecida entre professores, alunos e conteúdo na qual se verificam as diferenças e 

as intensidades de como ocorrem. 

Nesse sentido, percebemos na teoria de Moore (2002) um apropriado estudo a agregar 

esta análise em torno da interação por contemplar uma oportuna verificação quanto ao diálogo 

educacional, a estrutura do programa de ensino e a autonomia do aluno como variáveis de 

ensino e aprendizagem nas quais repousam seus argumentos. 

Conforme o autor, o diálogo é caracterizado pelas ações comunicativas nas quais se 

identificam reações, reservando-se, portanto, este termo para se referir às interações positivas, 

ou seja, aquelas em que cada parte realmente se comporta como ativa.  

Quanto à estrutura do programa de ensino, também como variável da distância 

transacional, esta se relaciona ao projeto do curso e expressa como os objetivos educacionais 

serão trabalhados, se de maneira mais rígida ou se de forma mais flexível. Nesse ponto, nos 

colocamos diante do questionamento da intensidade da interação em uma proposta de ensino 

no contexto virtual.  

Buscando essa análise ainda evidenciando o fenômeno da distância transacional, 

percebemos que, do ponto de vista do formato, temos ofertas que são definidas como mais 

estruturadas e outras menos estruturadas e estas, juntamente com o nível de diálogo 

empregado, definem o grau de distância exposto na teoria, porém não necessariamente 

representam a qualidade da aprendizagem alcançada.  

Nas definições encontradas na tese de Moore (2002), em um programa menos 

estruturado se identificam interações intensas, flexibilidade e a acentuada colaboração, 

enquanto o mais estruturado baseia-se na forte instrução, rigidez e pouca abertura às 

contribuições do diálogo, todavia encontra-se nessa estratégia o propósito de desenvolvimento 

da autonomia do aluno, tida como a terceira variável dentre os elementos da distância 

transacional. 

Depreende-se do exposto que a metodologia das interações intensas nem sempre pode 

se definir como a melhor estratégia, lógico que, considerando-se a conjuntura tecnológica da 

EaD, a tendência é que a expansão dos recursos interativos hoje disponíveis impulsionem o 

modelo das intervenções constantes, mas quando refletimos sob o viés da autonomia discente 
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cabe melhor analisar o método utilizado, ou seja, buscar o equilíbrio de acordo com o 

propósito. 

Prosseguindo no sentido de explorarmos a ideia de ponderação interativa nas 

estratégias de aprendizagem a distância, voltamos a nos fundamentar em Cabral e Quintas-

Mendes (2018, p. 95), para adicionamos a reflexão quanto a “[...] necessidade de equilibrar 

formas de aprendizagem independente e individualizada (baseadas na autoaprendizagem) e 

formas de aprendizagem mais coletivas implicando aprendizagem colaborativa e cooperação.”  

Para os autores, a emergência das comunicações digitais proporciona a exploração 

simultânea de ambas às possibilidades, assim teríamos, pelo menos no campo teórico, com o 

advento dos ambientes virtuais de aprendizagem um cenário perfeito no qual se consolidaria a 

solução da unidirecionalidade marcante na EaD tradicional, todavia, Anderson (2003 apud 

CABRAL; QUINTAS-MENDES, 2018) aponta vantagens e desvantagens do plano 

essencialmente colaborativo.  

Como vantagens, cita-se, por exemplo, a percepção de integração passada para o aluno 

ao sobrelevar suas competências e potencializar as construções em grupo, em contraponto, 

verifica-se uma maior demanda de trabalho na mediação, dependência instrutiva e 

consequentemente maiores investimentos. Dessa forma, estas verificações evidenciam que 

não há o domínio de um modelo absoluto quando se planejam os métodos de ensino e 

aprendizagem em educação a distância. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos neste trabalho que a pretensão em romper com o tradicional e consolidar 

um modelo de ensino centrado no aluno faz do virtual um ambiente provocador à inovação 

principalmente nas formas de se estabelecer a comunicação com vistas à aprendizagem, foi 

nesse sentido que propusemos buscar as principais características das estratégias de mediação 

que contribuem para facilitar a aprendizagem no ensino a distância e que consequentemente 

atenuam o distanciamento desafiador nesse processo. 

O desdobramento dessa pesquisa mostrou que as características de um formato de 

ensino online considerado próximo e comunicacional não necessariamente se definem como 

intensamente interativas. Com base nos estudos explorados, verificamos que nesse aspecto 

das estratégias de interação se faz pertinente uma adequação dos níveis de intervenção em 

conformidade com os objetivos traçados no planejamento, essa colocação em muito 

contribuiu para ampliarmos a visão sobre os fundamentos pedagógicos da relação educacional 

praticada nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

A princípio, tínhamos que a questão tecnológica que expandiu a EaD nos deixaria 

propensos a destacar o  uso intenso de recursos multimídia como sendo a principal 

característica nas estratégias que buscam facilitar a aprendizagem a distância, ou seja,  a 

configuração de um ambiente ideal proposto como  altamente interativo, sobretudo quando 

tratamos em superar a problemática do isolamento observado no modelo unidirecional. Para 

tanto, evidenciamos aqui outras características como a necessidade de equilíbrio nas ações de 

acompanhamento em observação aos propósitos de autoaprendizagem e colaboração. 

Observamos também, quanto à estrutura de desenvolvimento do curso, que a opção por um 

método caracterizado por ser essencialmente conduzido implica mais atividade docente e 

possivelmente o surgimento de certo grau de dependência enquanto a interação moderada 

poderia propiciar um equilíbrio das potencialidades independentes e em grupo.  

Aplicando as propriedades aqui evidenciadas especialmente ao plano de ensino em 

EaD, entendemos que o uso das tecnologias proporciona, sobretudo no aspecto metodológico, 
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a expansão das possibilidades de estratégias para se desenvolver a aprendizagem de forma 

mais dinâmica utilizando formatos que possibilitam permear entre as diversas realidades 

atendidas considerando a convergência decorrente da amplitude das tecnologias digitais 

online. Essa importante reflexão realça ainda como atributo a capacidade de algumas 

estratégias em personalizar o método de ensino a partir da mediação interativa, destacando-se 

portanto como um dos contributos da interação para aprendizagem sob o ponto de vista das 

metodologias utilizadas para alcançar esse objetivo, nesse sentido, o exposto desloca 

completamente o modelo inflexível centrado no professor onde se têm como base a 

transmissão de conteúdo. 

Ainda nessa perspectiva da identificação de peculiaridades que se destacam nos 

caminhos para a aprendizagem no virtual, como desafios destacamos elementos que 

legitimam a importância de se embasar não apenas no obstáculo da separação física em EaD, 

mas também atentar-se para a possível existência de algum nível da referida distância 

transacional que representa um impasse bem mais significativo à aprendizagem no ensino a 

distância. 

Diante do exposto, verifica-se que de acordo com as situações analisadas não se aplica 

tempestiva a caracterização de uma estratégia eficaz como sendo meramente instrucional e 

fechada, recomenda-se como base norteadora um planejamento pautado na abertura às 

contribuições e que venham a formular um percurso de aprendizagem notadamente dinâmico, 

para tanto, temos o recurso da mediação como oportuno caminho para facilitação da 

aprendizagem nos cenários digitais que cada vez mais requerem estratégias adaptáveis.  
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RESUMO. No ensino superior o modelo tradicional de ensino tem sido gradualmente substituído por 

um modelo com maior participação ativa dos alunos, o blended learning. Diante disso, este texto 

apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado profissional em educação, que tem como 

objetivo principal analisar as estratégias de formação e implantação do modelo blended learning na 

percepção dos professores de uma instituição de ensino superior privada. Até o momento, foram 

pesquisados 11 professores de diferentes cursos de graduação, que lecionaram disciplinas na modalidade 

blended learning em dois semestres. A coleta de dados aconteceu em julho/2019, por meio de um 

questionário online produzido a partir do Google Forms; abordando o entendimento dos professores 

sobre a modalidade blended learning em diferentes aspectos; a compreensão dos professores sobre a 

adoção da modalidade por parte da instituição de ensino; elementos sobre a capacitação dos professores 

para o uso da modalidade; e, informações sobre a experiência com o uso da modalidade. Os resultados 

parciais mostram uma demanda dos professores por disponibilidade de mais horas/aula para que o 

professor possa aprofundar e aprimorar seus conhecimentos sobre a modalidade; acesso aos criadores 

de conteúdo para solicitar correções no conteúdo e nos exercícios; e treinamento prático dos professores 

para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e uso de tecnologias digitais. 

 Palavras-chave: Blended Learning. Ensino superior presencial. Professores. Capacitação. Experiência.  

 

ABSTRACT. Blended Learning Method in higher education: an analysis from teachers 

perception. In higher education, the traditional teaching model has been gradually replaced by a model 

with more active student participation, the blended learning. Given this, this text presents partial results 

of a professional master's research in education, whose main objective is to analyze the strategies of 

formation and implementation of the blended learning model in the perception of the teachers of a 

private higher education institution. Until the presente date, 11 teachers from different graduate courses 

have been surveyed, who have taught blended learning courses in two semesters. Data collection took 

place in July / 2019 through an online questionnaire produced from Google Forms; addressing teachers' 

understanding of blended learning in different aspects; teachers' understanding about the adoption of 

the modality by the educational institution; elements about teacher training for the use of the modality; 

and, information about the experience with the use of the modality. The partial results show a demand 

from teachers for more hours / class availability so that teachers can deepen and improve their 

knowledge about the modality; access to content creators to request content and exercise corrections; 

and practical training of teachers to access the virtual learning environment and use of digital 

technologies. 

Keywords: Blended Learning. Face-to-Face Higher Education. Teachers. Training. Experience. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado profissional 

submetida ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Tecnologia, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Aborda o Método 

Blended Learning no Ensino Superior, tendo como sujeitos da pesquisa professores de cursos 

presenciais de graduação de uma instituição privada na cidade de Pelotas/RS; que ministraram 

disciplinas que adotaram o Blended Learning nos semestres de 2018/1 e 2018/2. Esta 

experiência, bem como sua metodologia, é advinda do aporte institucional produzido nos cursos 

ofertados na modalidade de EaD. O Blended Learning é compreendido como “[...] uma 

tendência potencial da EaD, apontando para a capacidade de um mesmo sistema, integrar 

diferentes tecnologias e metodologias de aprendizagem” (ALMEIDA, 2003, p. 333). 

O ensino por meio de tecnologias digitais e remotas tem se firmado em instituições de 

ensino superior, com vistas a contribuir para a disseminação do ensino, em consonância com o 

Plano Nacional de Educação e a proposta de elevação da taxa de matrícula na educação 

superior. Do mesmo modo, é inevitável a influência das práticas da educação a distância no 

desenvolvimento e crescimento acadêmico e profissional dos educandos (AQUINO, 2007).  

Neste contexto, a integração da aprendizagem híbrida é uma tendência, combinando os 

métodos de ensino e aprendizagem presencial e a distância. Diante disso, as instituições de 

ensino superior têm buscado novas estratégias metodológicas ao agregar tecnologias 

educacionais aos seus processos de ensino e aprendizagem, criando ambientes de aprendizagens 

mais flexíveis, ativos e atraentes para os estudantes. Ao mesmo tempo, essa estrutura deve ser 

pensada e planejada, bem como sua abordagem pedagógica.  

Portanto, destaca-se a percepção dos professores, pois o trabalho deles está diretamente 

envolvido nesse movimento de inovação. Com isso, torna-se primordial pesquisar a percepção 

dos professores sobre esse ciclo ou processo de implantação e apropriação pedagógica dos 

professores envolvidos. Sendo assim, a pesquisa em andamento busca analisar as estratégias de 

formação e implantação do modelo blended learning na percepção dos professores de uma 

instituição de ensino superior privada. 

O presente artigo foi organizado em seis seções. Primeiramente é abordado o conceito 

de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. Em seguida, é destacado o Ensino 

Híbrido. Na sequência a formação de professores é discutida. Posteriormente, é apresentada a 

metodologia adotada para o estudo, seguida do capitulo de resultados parciais da pesquisa. Por 

fim, são apresentadas as considerações parciais. 

2. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) são compreendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos, que podem ser utilizados de forma integrada e de diferentes 

formas (KENSKI, 2012). Na indústria pode ser utilizada no processo de automação de 

máquinas, no comércio pode ser utilizada no gerenciamento de recursos financeiros, na 

educação pode ser aplicada nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Moran (2015) explica que as tecnologias permitem o registro e a visibilização do 

processo de aprendizagem e de seus envolvidos. Esse registro fornece informações sobre os 

progressos e as dificuldades de cada um e de todos os envolvidos.  

671



 
Elas facilitam como nunca antes múltiplas formas de comunicação horizontal, em 

redes, em grupos, individualizada. É fácil o compartilhamento, a coautoria, a 

publicação, produzir e divulgar narrativas diferentes. A combinação dos ambientes 

mais formais com os informais (redes sociais, wikis, blogs), feita de forma inteligente 

e integrada, nos permite conciliar a necessária organização dos processos com a 

flexibilidade de poder adaptá-los à cada aluno e grupo (MORAN, 2015, p.24). 

Neste contexto educacional, “as tecnologias proporcionam novas formas de interagir 

com os objetos de aprendizagem, por meio de recursos diversificados, combinados com 

propostas inovadoras” (ALMEIDA, 2010, p.27), pois apresentam fundamentos teóricos, 

cenários e ferramentas. Segundo Levy (2008), as tecnologias ampliam as capacidades físicas e 

mentais dos estudantes, trazendo agilidade e segurança na resolução e elaboração das 

atividades.  

Entretanto, Ledesma (2010) explica que as tecnologias contribuem para a qualidade, 

dinamismo e motivação para o ensino presencial, ao mesmo tempo que também agregam certa 

complexidade para o trabalho do professor, como a necessidade de um planejamento de aula 

mais detalhado e a adequação das atividades para o ambiente virtual de aprendizagem. Para 

isso, as instituições de ensino necessitam romper com paradigmas tradicionais e assumir que o 

professor não é a única fonte do conhecimento. Nesta ambiência, a postura do aluno pode ser 

mais ativa na complexidade envolvida no processo de aprendizagem. Almeida aborda que: 

Assim, surgem novas necessidades em relação a educação. Destaca-se a questão da 

reformulação do currículo de maneira interdisciplinar, o educador deve ser o mediador 

e facilitador na construção de uma aprendizagem realmente significativa, que 

corresponda às necessidades e expectativas da classe discente em um mundo 

globalizado, o aluno deve ser agente ativo na busca e construção do saber e a avaliação 

propiciar a aplicação dos conhecimentos em novos e atuais contextos (ALMEIDA, 

2010, p.40). 

Sendo assim, as tecnologias da informação e comunicação oferecem novos desafios para 

a educação, por meio das possibilidades de acesso à informação, interação e comunicação (com 

computadores e todas as mídias), potencializando os processos de ensino e de aprendizagem. 

São estas possibilidades que anunciam novos modos de acesso ao saber, comportamentos, 

valores e atitudes, requeridos socialmente neste novo estágio de desenvolvimento da sociedade 

(LEVY, 2008). 

Neste contexto, o estudante é provocado a assumir uma nova postura de busca ativa do 

conhecimento. Um cenário onde a aprendizagem pode ser mais criativa e flexível. Para isso, é 

preciso que professores e alunos estejam envolvidos em um projeto pedagógico que contemple 

a perspectiva interdisciplinar e as tecnologias da informação e comunicação. Kenski discorre 

que: 

A informação disponibilizada na tela do computador é flexível, moldável, sujeita a 

alterações.  Ao contrário do espaço de transmissão oral de informações e mesmo do 

uso sistemático de livro impressos, o uso educacional das tecnologias digitais de 

informação e comunicação permite a realização de várias atividades, visando ao 

desenvolvimento de novas habilidades de aprendizagem, atitudes e valores pessoais e 

sociais (KENSKI, 2003, p.06). 

Contudo, as tecnologias na educação não envolvem meramente o uso de computadores 

em sala de aula e/ou da internet, mas envolve os recursos e métodos que possam vir a ampliar 

a capacidade de ensino e aprendizagem.   

Conforme Moran (2015, p.16), “a sociedade do conhecimento é baseada em 

competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma convencional e que 
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exigem proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora”. Nesse sentido, o 

professor deve ser capaz de aprender e ensinar por meio do ensino online e uso das tecnologias 

da informação e comunicação. Para o efetivo exercício docente é essencial que o professor 

desenvolva habilidades e competências necessárias à utilização de computadores, redes e outros 

dispositivos telemáticos em diferentes situações. 

3. O ENSINO HÍBRIDO 

O ensino híbrido, também chamado por blended-learning ou b-learning, busca 

combinar práticas pedagógicas do modelo de ensino presencial e do modelo de ensino a 

distância; com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos (ESPÍNDOLA, 2016). Para 

Moran (2015), a educação é cada vez mais blended, ou seja, ela não só acontece na sala de aula, 

mas em diferentes espaços do cotidiano dos alunos, incluindo os espaços digitais. Assim, a 

comunicação entre o professor e seus alunos ocorre pessoalmente e digitalmente, através do uso 

de tecnologias móveis. Mazon explica que: 

Blended learning ou b-learning é um termo derivado do e-learning que se refere a um 

sistema de ensino e aprendizagem onde existem conteúdos ofertados a distância e 

conteúdos necessariamente ofertados presencialmente, daí a origem da designação 

blended, algo misto, composto, híbrido. Nesse sistema predomina um modelo de 

educação mais flexível do que o tradicional. Existirá sempre uma parte mediada por 

tecnologia e outra com componente face-a-face, de acordo com o conteúdo e público-

alvo. É flexível no sentido de proporcionar acesso permanente ao conteúdo, podendo 

o aluno assistir, ler e interagir quantas vezes desejar (MAZON, 2015, p.125). 

Pode-se dizer que o blended learning é o método mais centrado no aluno e no contexto 

em que se insere. Torres et al. (2014) entendem que os modelos híbridos passaram a atender 

uma nova geração, no qual forma um novo público, composto por alunos que se encontram 

diariamente conectados e desejam novidades e tempos de interação. Moran contribui dizendo 

que: 

Essa mescla, entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola 

para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola. Uma outra mescla, ou 

blended é a de prever processos de comunicação mais planejados, organizados e 

formais com outros mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais, onde há 

uma linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma fluência de imagens, 

ideias e vídeos constante (MORAN, 2015, p.16). 

Portanto, o uso do blended learning apresenta uma variedade de métodos de 

aprendizagem que contribuem para o estímulo da colaboração entre professores e alunos, 

permitindo a troca de conhecimentos e experiências, e acelerando o aprendizado individual 

através da construção coletiva de saberes (CHAVES FILHO et al, 2006). Diante disso, além do 

papel fundamental do aluno, o professor é essencial na seleção de atividades que serão 

desenvolvidas no ambiente virtual, no incentivo e acompanhamento dos alunos; buscando uma 

aula presencial mais atraente e interativa. No ensino superior essa “convergência de meios de 

aprendizagem” (FELIPE e ORVALHO, 2004) é vista como uma grande ferramenta de 

aprendizagem. 

No ensino superior a aceitação do modelo híbrido (blended learning) de educação 

como estratégia de aprendizagem válida e complementar, constitui já um importante 

passo perante o atual esforço em adequar o ensino às novas exigências do atual quadro 

econômico e da emergente necessidade de gestão do conhecimento (FILIPE e 

ORVALHO, 2008, p. 216).  
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Na busca por essa transformação e melhora do processo de aprendizagem, Rodrigues 

(2010) defende a inclusão de blogs, vídeos e telefones celulares nos momentos presenciais e 

em momentos em que o aluno está distante da sala de aula. Assim, tratando-se do uso de 

metodologias ativas, o professor precisa ampliar seu repertório de estratégias didático-

pedagógicos que envolvam o uso de recursos educacionais digitais.  

3.1Metodologias Ativas 

Moran (2015) entende que as instituições de ensino atentas às mudanças, na sociedade 

podem optar por dois caminhos. Um caminho de mudanças progressivas e outro de mudanças 

profundas. 

No caminho mais suave, elas mantêm o modelo curricular predominante – disciplinar 

– mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas como o 

ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a 

sala de aula invertida. Outras instituições propõem modelos mais inovadores, 

disruptivos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as 

metodologias, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos e onde cada aluno 

aprende no seu próprio ritmo e necessidade e também aprende com os outros em 

grupos e projetos, com supervisão de professores orientadores (MORAN, 2015, p.15). 

Suhr (2016, p.08) define as metodologias ativas como “aquelas que se contrapõem à 

metodologia expositiva e defendem estratégias que levem o aluno a participar ativamente e se 

responsabilizar pela aprendizagem, da qual é sujeito”. Dessa maneira abre mais possibilidades 

para o professor conduzir o aprendizado dos alunos que passam a sujeitos ativos nos seus 

processos de aprendizagem. 

Masetto (2010) explica que o conceito de metodologias ativas como situações de 

aprendizagem planejadas pelo professor em parceria com os alunos que provocam e incentivam 

a participação, postura ativa e crítica frente à aprendizagem. Pressupõem maiores e mais efetiva 

interação entre alunos e professores, na qual ocorre troca de ideias e experiências de ambos os 

lados e em alguns casos o professor se coloca na posição do aluno, aprendendo com ele.   

Este assunto abre para a discussão sobre formação de professores, pois existe o estudo 

e aprendizado de metodologias ativas na formação do professor? Como se dá a formação do 

professor neste cenário na qual a educação está abarcada no ensino hibrido?  

4. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O debate acerca da formação dos professores ganhou mais intensidade nos últimos anos, 

devido a diversas mudanças que vem se constatando no cenário docente, repensando suas 

práticas para lecionar na atualidade. Isso ocorre pelo fato que atualmente o desenvolvimento 

tecnológico dá-se em diversas áreas do conhecimento e em diversas profissões, onde a educação 

não fica isenta. 

É sabido que os mecanismos, formatos e espaços que são utilizados pelos alunos no 

atual cenário não consistem naqueles utilizados outrora. Sendo assim, os métodos de ensino 

juntamente com a formação de professores não podem continuar sendo praticados nos mesmos 

moldes em que eram utilizados antigamente. Garcia (1999, p.33) explica que durante muito 

tempo a formação dos professores era como um processo “de transmissão de conhecimentos 

científicos e culturais de modo a dotar os professores de uma formação especializada, centrada 

principalmente no domínio de conceitos [...]”.  

Desse modo, há necessidade de atualização curricular dos docentes por meio da 

formação continuada. Pretto e Riccio (2010, p. 156) destacam que “a necessidade de 
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compreendermos a formação continuada de professores como sendo inerente à própria 

atividade educativa”. Dessa forma, é imperativo pensar que uma outra geração de alunos está 

chegando, com diferentes necessidades de ensino em outros cenários de espaço geográfico e de 

tempo, exigindo uma nova formação de professores. 

Nóvoa (1992, p.25) defende que a formação dos professores não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através do olhar reflexivo e 

crítico do docente acerca de suas práticas desenvolvidas em seu cotidiano e da reconstrução de 

sua identidade como pessoa. Dessa maneira, é de suma importância o investimento voltado para 

a pessoa e dar valor ao saber da experiência.  

Corroborando com Nóvoa, Tardif (2002) aponta que os saberes dos docentes são 

diversos e heterogêneos, por serem constituídos pela junção de saberes profissionais, 

disciplinares, curriculares e da experiência. Porém, não é incomum encontrar resistência e 

aversão a novos métodos educacionais que envolvam o uso de tecnologias entre os docentes, 

mesmo sabendo que as tecnologias já vêm sendo utilizadas no cotidiano dos alunos.  

Compreender o significado do espaço-tempo na vida escolar e o seu sentido para o 

trabalho tem ganhado progressiva relevância. Isso implica reflexão sobre a lógica 

espaço-temporal que orienta a organização do trabalho escolar. Há muito a ser 

pensado entre o secular espaço da sala de aula (lugar privilegiado para o ensino-

aprendizagem e para a atuação docente) e o espaço simulado dos ambientes virtuais 

de aprendizagem (“novo espaço” de trabalho docente) (MILL, 2006, p. 22). 

Dado este novo espaço, emerge um contexto que envolve e compete ao professor, o uso 

das novas tecnologias; nãos somente pelo fato de inseri-las no ambiente escolar, mas de 

encontrar formas adequadas e proveitosas de integra-las aos seus processos de ensino e 

aprendizagem. Com isso, acaba por explorar meios que o interesse, aprendê-los e usufruir de 

suas potencialidades, e do mesmo modo que os alunos, os professores devem manter-se sempre 

em processos de aprendizagem. 

5. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, pois caracteriza-se por buscar 

respostas acerca do que as pessoas – professores - pensam e quais são seus sentimentos - em 

relação a implementação e capacitação do modelo de ensino blended learning na instituição de 

ensino na qual trabalham. Fizeram parte da pesquisa 11 professores de diferentes cursos de 

graduação, que lecionaram disciplinas na modalidade blended learning em dois semestres: 

2018/1 e 2018/2. Este critério foi definido por entender que o primeiro semestre de trabalho 

com o modelo híbrido pode estar cercado de incertezas, enquanto no segundo espera-se que o 

professor já esteja mais familiarizado com o uso das ferramentas na sala de aula.  

A coleta de dados aconteceu entre os dias 08 e 15 de julho, por meio de um questionário 

online produzido a partir do Google Forms (plataforma do navegador Google para confecção 

de formulários); enviado por e-mail aos professores com uma breve apresentação da pesquisa 

e instruções sobre o preenchimento. Composto por 20 questões com opções de resposta no 

modelo Escala de Likert, que abordavam o entendimento dos professores sobre a modalidade 

blended learning em diferentes aspectos; a compreensão dos professores sobre a adoção da 

modalidade por parte da instituição de ensino; elementos sobre a capacitação dos professores 

para o uso da modalidade; informações sobre a experiência com o uso da modalidade, e, por 

fim, sugestões. Os resultados encontrados, bem como a análise sobre eles, encontram-se no 

próximo capítulo.  

6. RESULTADOS PARCIAIS 
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As respostas dos professores sobre o ensino blended learning, a partir de suas 

experiências durante dois semestres, foram analisadas e são aqui apresentadas. 45% dos 

professores afirmam compreender as razões pelas quais a modalidade vem sendo utilizada no 

ensino superior presencial em todo o mundo. Ao mesmo tempo, em sua totalidade, os 

professores dizem saber as razões pelas quais a modalidade foi implementada pela instituição 

de ensino na qual trabalham. O instrumento não especifica as razões, ainda por se tratar de um 

estudo em andamento. Para Chaves Filho et al (2006), o blended learning é um conceito de 

educação que tem como característica a utilização de soluções mistas, fazendo uso de diversos 

métodos para facilitar o aprendizado, garantir a colaboração entre os estudantes e permitir a 

criação e troca de conhecimentos. Serão estas as razões apresentadas para buscar a opinião dos 

docentes no decorrer da pesquisa. 

Os professores avaliaram a compreensão que tem sobre a modalidade blended learning:  

90% dos professores afirmam compreender os aspectos pedagógicos; todos afirmam 

compreender os aspectos tecnológicos; e, 70% compreendem os aspectos dinâmicos. Conforme 

o andamento da pesquisa, esses aspectos serão discriminados para um melhor entendimento da 

percepção dos professores, visto que são estes elementos abordados durante a capacitação que 

recebem semestralmente. 

Diante disso, é igualmente interessante conhecer a opinião dos docentes sobre a 

capacitação que receberam para ministrar disciplinas na modalidade blended learning. 70% dos 

professores avaliaram como suficiente o tempo de capacitação e a metodologia de avaliação 

das disciplinas blended. Ao mesmo tempo, 90% avaliaram como suficiente o conteúdo 

abordado na capacitação, a demonstração dos recursos do ambiente virtual de aprendizagem, e 

a experimentação pessoal dos recursos do ambiente virtual de aprendizagem. 

O desenvolvimento profissional docente se dá pela formação/capacitação e também pela 

experiência. Portanto, a experiência dos professores com as disciplinas blended foram avaliados 

sob alguns elementos. Os professores avaliaram como inadequada a qualidade dos conteúdos 

online, a relevância das atividades online propostas, o grau de dificuldade das atividades online 

e o tempo para desenvolvimento das atividades pelos alunos. Também avaliaram como 

insuficiente, a apropriação dos conteúdos pelos alunos antes das aulas práticas, e acreditam que 

os alunos não compreendem a finalidade da disciplina blended; bem como avaliaram a 

aprendizagem dos alunos como insuficiente. 

O sucesso da modalidade híbrida depende também do desenvolvimento e da 

aprendizagem discente sobre a disciplina blended. Apesar disso, os professores apontaram 

diferentes aspectos nas quais os alunos estariam deficitários, o que carece atenção da instituição 

de ensino; visto que Horn e Staker (2015) afirmam que o tempo em sala de aula não é gasto 

assimilando conteúdo de forma passiva, e sim praticando a resolução de problemas, discutindo 

ou trabalhando em projetos. Esse tempo gasto em uma aprendizagem mais ativa, segundo 

pesquisas, é mais eficaz do que a aprendizagem passiva. 

Os questionamentos centrais da pesquisa se referiram aos pontos fortes e aos que 

poderiam ser aprimorados pelos professores para o trabalho com disciplinas blended. Foram 

apontados como pontos fortes: domínio dos conhecimentos teóricos, das tecnologias digitais, 

das aulas práticas e da dinâmica da sala de aula. Foram apontados como pontos a serem 

aperfeiçoados pelos próprios professores: a seleção de conteúdos digitais alternativos, melhoria 

na construção de avaliações, e apropriação das dinâmicas de relações via ambiente virtual de 

aprendizagem com o tutor da disciplina. 

Spinardi e Both (2018, p.08) esclarecem que “pelos diversos motivos e características 

apresentados em relação às vantagens do ensino híbrido, faz-se necessária a preocupação no 

que diz respeito ao processo de avaliação da aprendizagem”; apontado como uma das 
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preocupações dos professores. Pois, “se existem novos modelos de ensino surgindo, é preciso 

que a avaliação seja repensada para que proporcione um aprendizado efetivo por parte do 

aluno”. 

Por fim, ficou aberto aos professores para sugerirem conteúdos, tópicos ou estratégias 

que possam vir a ser trabalhados na capacitação semestral sobre o ensino blended learning, 

oferecida pela instituição de ensino. Foram apontados: disponibilidade de mais horas/aula para 

que o professor possa aprofundar e aprimorar seus conhecimentos sobre a modalidade; acesso 

aos criadores de conteúdo para solicitar correções no conteúdo e nos exercícios; e treinamento 

prático dos professores para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e uso de tecnologias 

digitais. 

Contudo, foi possível extrair do instrumento elementos fundamentais para a pesquisa. 

Aspectos positivos e negativos foram apontados pelos professores e serão investigados em 

profundidade.  

7. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

É notório o processo de reconstrução que tem sofrido o ensino superior presencial ante 

a incorporação de tecnologias do processo de ensino e aprendizagem. Para manter-se 

competitiva no mercado, uma instituição de ensino superior localizada em Pelotas/RS 

implementou disciplinas blended no seu currículo acadêmico. Essa inovação demanda de 

professores uma preparação para o trabalho sob os preceitos do ensino blended learning e suas 

metodologias ativas.  

Com o intuito de conhecer a compreensão dos professores sobre o método blended 

learning, esse texto trouxe resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento. Os 

professores mostram entendimento sobre a implementação da metodologia blended; 

demonstraram satisfação com a capacitação recebida pela instituição de ensino, apesar de 

sugerirem treinamento prático; demonstraram preocupações com a aprendizagem do aluno e 

com o conteúdo disponível do ambiente virtual de aprendizagem. 

A partir dos resultados preliminares dar-se-á seguimento na pesquisa, e espera-se 

contribuir com a discussão sobre a temática. 
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RESUMO. Este trabalho objetiva apresentar reflexões acerca do currículo de formação inicial de 

professores relacionando-o com ações realizadas no PIBID do curso de Pedagogia a distância da 

UDESC em dois municípios do norte catarinense.  Busca-se discutir os impactos dessas ações à luz 

das políticas curriculares voltadas à implantação de programas de formação inicial e continuada por 

meio da EaD. Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, analisada na perspectiva metodológica 

de conteúdo e do discurso preconizada por Bardin (2010). Como resultados, pode-se afirmar que o 

fortalecimento da docência compartilhada voltada para uma formação inicial reflexiva, conforme 

preconizam as diretrizes curriculares do Projeto Pedagógico de Pedagogia a Distância / pode ser 

fomentado mediante as TIC.    

Palavras-chave: Currículo. Formação de professores. Educação a distância. PIBID.  

 

RESUMEN.  Este artículo tiene como objetivo presentar reflexiones sobre el currículum de formación 

inicial docente en relación con las acciones realizadas en el PIBID del curso de Pedagogia a Distância 

de la UDESC en dos municipios del norte del estado de Santa Catarina. Buscamos discutir los 

impactos de esas acciones a la luz de las políticas curriculares destinadas a la implementación de 

programas de educación inicial y continuada a través de la educación a distancia. Esta es una 

investigación bibliográfica y documental, analizada desde la perspectiva metodológica del contenido y 

del discurso, defendido por Bardin (2010). Como resultado, se puede afirmar que el fortalecimiento de 

la enseñanza compartida, centrada en una formación inicial reflexiva, según lo recomendado por las 

directrices curriculares del Proyecto Pedagógico CEAD/UDESC, puede fomentarse a través de las 

TIC.). 

PALAVRAS CLAVE: Curriculum. Formación de profesores. Educación a distancia. PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As políticas curriculares para a formação de professores no Brasil promoveram 

diversas alterações na organização dos cursos de licenciatura, especialmente, com a 

promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Brasil, 2002) e Resolução CNE/CP nº 2/2015.  Como resultado dessas 

políticas curriculares os cursos de licenciatura passaram a discutir e reformular seus projetos 

político-pedagógicos, estabelecendo uma matriz curricular que permitisse uma formação 

capaz de relacionar teoria e prática, articulando conhecimentos pedagógicos. Para Silva 

(2011,), o currículo, além de uma questão de conhecimento, é também uma questão de 

identidade.  

Como parte dos desdobramentos dessas diretrizes curriculares foram efetivados alguns 

movimentos e programas direcionados a repensar a formação de profissionais do magistério 

da educação básica, incluindo questões e proposições relacionadas à formação inicial e à 

formação continuada. Entre eles encontra-se a instituição do Sistema UAB e o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) dos quais o curso de Pedagogia a 

distância da UDESC participa e agrega as ações curriculares.  

A finalidade desse trabalho é apresentar reflexões acerca do currículo de formação 

inicial de professores relacionando-o com ações realizadas no PIBID do curso de Pedagogia a 

distância da UDESC em dois municípios do norte catarinense, que são: Balneário Piçarras e 

Jaraguá do Sul.  Busca-se discutir os impactos dessas ações à luz das políticas curriculares 

voltadas à implantação de programas de formação inicial e continuada por meio da EAD.  As 

discussões sobre currículo foram norteadas pelos pressupostos de Silva (2011) e Pacheco 

(2001 e 2011). Os estudos de Pérez Gómes, (2015), Riedner e Pischetola (2016) contribuíram 

para fundamentação teórica relacionada a educação e tecnologia digital, principalmente em 

rede, formato muito utilizado atualmente para viabilizar comunicação e construção do 

conhecimento na modalidade a distância.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, analisada na perspectiva 

metodológica de conteúdo e do discurso preconizada por Bardin (2010). Fizeram parte do 

corpus documental Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Brasil, 2002); Resolução CNE/CP nº 2/2015; Relatório de Gestão 2009-

2013 da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (CAPES,2013); Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia (UDESC, 2017); Resolução Nº 026/2012 – 

CONSEPE/UDESC; relatos escritos por acadêmicos e supervisores de área registrados na 

ferramenta fórum e diário de bordo realizados e disponibilizados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) do Moodle e grupos de whatsapp.  

As interações online registradas foram utilizadas para análise da efetivação da 

comunicação e interação entre os acadêmicos pibidianos e coordenadora de área (CA) que 

ocorrem na modalidade a distância. As vivências, estudos, debates e reflexões, que acontecem 

online e presencial para o desenvolvimento do programa, têm agregado significativamente o 
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currículo no âmbito da formação inicial e formação continuada de todos os envolvidos. 

Importa registrar que os diálogos entre bolsistas de iniciação à docência (ID) e supervisor de 

área (SA) ocorrem na forma presencial, “cara a cara”, mas com a coordenação os encontros 

são semipresenciais, muitas vezes online mediados por tecnologias digitais e algumas 

presencialmente no local da escola. Nesse acompanhamento entre universidade e escola 

pública para uma formação inicial reflexiva é fomentando o fortalecimento da docência 

compartilhada, preconizada nas diretrizes curriculares do Projeto Pedagógico do CEAD da 

UDESC (UDESC, 2014), mediante as tecnologias digitais.  

2. O PIBID NA UDESC E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) é um programa 

destinado a formação inicial de professores, com o objetivo de elevar o padrão de qualidade 

da educação básica por meio da aproximação da Escola e das Instituições de Ensino Superior. 

O primeiro edital desse programa foi lançado no ano de 2007 (Edital MEC/CAPES/FNDE 

2007) para atender as áreas de necessidade de formação da educação básica em 

Universidades Federais. A partir de 2009 esse programa foi estendido a outras áreas da 

educação básica e outras Universidades Estaduais, Comunitárias e Instituições de Ensino 

Superior as IES Comunitárias, além das Universidades Federais atendidas desde o primeiro 

edital. 

A UDESC concorreu ao edital no 001/2011/CAPES do PIBID, com o projeto “Práticas 

pedagógicas na educação básica: qualificando a formação inicial e continuada” e participou 

com 10 cursos de graduação dessa universidade, sendo um deles o curso de Pedagogia a 

distância, no qual focaremos nesse trabalho. O curso de Pedagogia a distância da UDESC 

possui polos em diferentes localizados do Estado de Santa Catarina e atuou com o PIBID 

nesse Edital de 2011 e subsequente - Edital PIBID n° 61/2013/ CAPES na cidade de 

Laguna/SC, em duas escolas, em 2011 e em três escolas em 2013. 

Destaca-se que o projeto institucional do PIBID UDESC está vinculado à Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação – PROEN/UDESC e é coordenado por um professor doutor na 

qualidade de Coordenador Institucional. Cada subprojeto é coordenado por um coordenador 

de área (CA), articulado a professores supervisores das escolas parceiras, com a participação 

bolsistas de Iniciação à docência (ID), que são estudantes das licenciaturas da UDESC. 

O Edital lançado em 2013 tinha por objetivo geral “Promover a qualificação para a 

docência de estudantes de licenciatura, incentivando a inserção destes em escolas públicas de 

educação básica desde o início de sua formação acadêmica por meio de concessão de bolsas e 

de recursos de custeio, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

- PIBID.”. No Relatório de Gestão 2009-2013, da Diretoria de Formação de Professores da 

Educação Básica – DEB, órgão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Capes é possível encontrar em destaque a seguinte declaração da avaliação externa 

do PIBID realizada em 2013:  

 

Constata-se que o PIBID vem possibilitando, na visão de todos os envolvidos com 

sua realização, um aperfeiçoamento da formação inicial de docentes para a educação 

básica. Em particular destacamos a apreciação dos Licenciandos que participam 

deste Programa os quais declaram reiteradamente em seus depoimentos como o 

PIBID está contribuindo fortemente para sua formação profissional em função de 

propiciar contato direto com a realidade escolar nos inícios de seu curso, contato 

com a sala de aula e os alunos, possibilitando-lhes conhecer de perto a escola 

pública e os desafios da profissão docente (GATTI; ANDRÉ, 2013 apud BRASIL, 

2013, p. 8). 
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É importante ressaltar que a cada edital houve avanços e retrocessos na forma como o 

programa de desenvolvia nas IES e nas escolas, sendo o último Edital 01/2018 o que mais 

trouxe diferenças em seu formato. Uma das mudanças está relacionada ao lançamento do 

Edital do Programa Residência Pedagógica, cujo foco são alunos cursando a segunda metade 

do curso e tendo como objetivo atividades voltadas è regência de sala de aula e intervenção 

pedagógica. Sendo assim, ao PIBID restou o trabalho com alunos da primeira metade do 

curso, com o objetivo de promover a iniciação à docência no ambiente escolar. Se em editais 

anteriores o aluno bolsista de Iniciação à Docência poderia permanecer no PIBID por 24 

meses, prorrogável por mais 24 meses (Portaria 96/2013 CAPES, Art. 28), nesse novo 

formato o bolsista permanece por apenas 18 meses em qualquer modalidade (Portaria 45/2018 

CAPES, Art. 23). Vale ressaltar que essa ruptura claramente traz prejuízos à formação inicial 

uma vez que nem todos os cursos e ou IES conseguem cumprir os requisitos para atuar 

também com o Programa de Residência Pedagógica. 

O projeto PIBID/UDESC, nessa nova versão, abrange quatro municípios, a saber, 

Florianópolis. Joinville, Balneário Piçarras e Jaraguá do Sul, cumprindo com a missão da 

instituição de atender as várias regiões de Santa Catarina. Abrange 6 subprojetos, cada um 

com 24 bolsistas CAPES e seis bolsistas voluntários, conforme preconiza o Edital 01/2018 

PIBID CAPES. O curso de Pedagogia na modalidade a distância do CEAD – Centro de 

Educação a Distância – da UDESC integra um dos subprojetos, atuando nas cidades de 

Jaraguá do Sul e de Balneário Piçarras nas quais a UDESC tem polos de educação a distância. 

Em cada uma dessas cidades atuam uma supervisora e 10 estudantes de iniciação à docência.  

Vale ressaltar que a permanência dos acadêmicos nos cursos de licenciatura da 

UDESC depende, e muito, do recebimento de bolsas como ajuda de custo para a subsistência 

os alunos, uma vez que muitos vêm de situações econômicas de vulnerabilidade social e sem 

auxílio institucional acabam por desistir do curso.  Nesse sentido, a UDESC instituiu a oferta 

de bolsas para os acadêmicos voluntários participantes do PIBID, garantindo um maior 

envolvimento destes com o projeto, bem como proporcionando condições para a permanência 

desse estudante em nossa instituição. Além disso, ações desta natureza valorizam a formação 

inicial docente e a carreira profissional docente, principalmente em se tratando de alunos da 

Educação a Distância, cujas oportunidades de acesso ao ensino superior são menores. 

3. O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

DO CEAD/UDESC 

 

No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia na Modalidade a Distância do 

CEAD/UDESC, aprovado em 2017, há um item dedicado à participação dos(as) 

acadêmicos(as) no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Isso 

tem contribuído para fomentar ações articuladas de formação inicial e continuada de 

professores nas escolas de diferentes municípios onde o curso de Pedagogia acontece devido 

às especificidades da modalidade.  

Contemplado em dois editais, cada um com duração de 04 anos, no caso do curso de 

Contemplado em dois editais, cada um com duração de 04 anos, no caso do curso de 

Pedagogia na Modalidade a Distância do CEAD/UDESC, as ações aconteceram em Laguna e 

Florianópolis (1º edital – já finalizado) e em Jaraguá do Sul e Balneário Piçarras (2º edital – 

em andamento). Desde então, conforme consta no PPC do curso, os projetos atendidos pelo 

PIBID contribuem para a formação do discente e para a identificação de dados que sejam 

relevantes na formação e prática pedagógica de professores. 

683



 
Esses dados são aproveitados no processo de formação dos licenciandos(as) da 

UDESC, e em projetos de formação continuada, complementando as atividades de 

inserção desses graduandos(as) na realidade escolar, objetivando tornar o ensino das 

disciplinas mais significativo para os alunos da Educação Básica (UDESC, 2017, 

p.13). 

 

No PPC há o destaque para o pioneirismo da UDESC no Brasil, no que se refere à 

participação de cursos de licenciatura na modalidade a distância no PIBID, por meio do curso 

de Pedagogia na Modalidade a Distância do CEAD/UDESC, que atua em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Porém, desde 2018 iniciou novas ofertas do curso de 

Pedagogia na Modalidade a Distância de forma institucional, ou seja, sem depender de editais 

da CAPES/UAB ou outro fomento externo.  

Nos projetos do PIBID em que os(as) acadêmicos(as) do CEAD têm se envolvido, o 

foco tem sido Alfabetização e Letramento na transversalidade, contribuindo, de acordo com o 

PPC  

[...] a qualificação da formação inicial nos cursos de licenciatura a ele vinculados, 

promovendo a formação continuada dos professores nas escolas públicas como co-

formadores dos futuros docentes, articulando-se com as escolas conveniadas, 

professores e estudantes da educação básica, no âmbito do ensino, na pesquisa e da 

extensão; promovendo discussões sobre a criação de práticas interdisciplinares entre 

as licenciaturas, bem como as diferentes áreas de conhecimento; possibilitando a 

inserção de acadêmicos dessas licenciaturas no contexto escolar da rede pública de 

ensino, possibilitando oportunidades de criação e participação em atividades de 

ensino-aprendizagem; e aproximação entre escola e a universidade, dentre outros. 

(UDESC, 2017, p. 13-14). 

 

O PIBID no curso de Pedagogia na Modalidade a Distância do CEAD/UDESC 

juntamente com outros 02 cursos de licenciaturas (Ciências Biológicas e Informáticas), 

ofertados em parceria com a UAB/CAPES, em polos de apoio presencial de diferentes 

municípios do estado de Santa Catarina, contribui para as demandas de formação inicial de 

professores. A Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a “[...] 

democratização do acesso à educação superior, com inclusão e qualidade, é um dos 

compromissos do Estado brasileiro, expresso nessa meta do PNE” (BRASIL, 2014, p. 41). 

Além disso, os(as) acadêmicos(as) que participam do PIBID podem validar as horas 

dedicadas ao Programa como Atividades Complementares, previstas nas Diretrizes das 

Licenciaturas já mencionadas neste trabalho. Dessa forma, atividades complementares são 

“[...] componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos, competências do aluno, inclusive adquiridas fora da 

universidade” (UDESC, 2012, p. 01). 

A realização dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que devem promover o 

enriquecimento da formação acadêmica, tem uma oferta reduzida e pontual nos polos de 

apoio presencial localizados em diferentes municípios do Estado de Santa Catarina. Esse fato 

tem gerando um grande desafio para os(as) acadêmicos(as) cumprirem os 14 créditos (252 

horas), pois são locais que não possuem a oferta, de forma gratuita, de outras atividades que 

possam ser validadas como “atividades complementares” previstas na Resolução Nº 

026/2012-CONSEPE – UDESC.  

Sendo assim, a inclusão do PIBID como uma das possibilidades de validação como 

atividades complementares amplia o potencial de qualificação das atividades complementares 

e incentiva a participação dos(as) acadêmicos(as). De acordo com a Resolução, cada semestre 
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de atividade equivale a 05 créditos, sendo possível ao longo do curso a validação de 10 

créditos no máximo. Trata-se, assim, de uma atividade complementar, enquadrada no tipo 

“atividade de ensino” por se diferenciar “[...] da concepção tradicional de disciplina pela 

liberdade de escolha, de temáticas na definição de programas ou projetos de experimentação e 

procedimentos metodológicos” (UDESC, 2012, p. 01). 

No caso específico do(a) professor(a) que coordena as ações do PIBID é possível a 

inclusão de carga horária no Plano de Trabalho Individual semestral, pois considera o PIBID 

um projeto institucional, conforme prevê a Resolução de Alocação de Carga Horária docente 

da UDESC.  

O PIBID tem contribuído com a formação dos(as) acadêmicos(as) e possibilitado 

aos(às) professores(as) coordenadores(as) ampliar suas possibilidades de atuação ao 

articularem o Programa com as demais ações de ensino, pesquisa e extensão. Essas ações da 

UDESC e, no caso específico o CEAD, possibilitam a concretização de uma formação 

acadêmica pública, gratuita e de qualidade na modalidade a distância.  

4. CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EAD  

O debate sobre o currículo na formação de professores tem incidido sobre os princípios 

formulados por Ralf Tyler (1986)1, que se centram particularmente nos “objetivos” a serem 

alcançados nos processos de formação acadêmica, que de certo modo tem se valido para 

organizar as experiências de aprendizagens como formador de comportamentos, e, neste caso, 

direcionado a um determinado tipo de professor que se pretende formar. Mesmo sendo alvo 

de críticas, ainda assim, a formulação dos princípios de Tyler tem sido referência para definir 

o currículo no campo na educação (PEREIRA, 2019).  

Com efeito, as políticas curriculares no Brasil redesenham normas e diretrizes que 

focalizam a formação de professores pelas prescrições curriculares, essencialmente, pela 

seleção de conhecimentos considerados válidos para os percursos formativos dos diferentes 

cursos de licenciaturas. E por isso, tem colocado a formação de professor como item 

importante na pauta das políticas curriculares voltadas à implantação de programas de 

formação inicial e continuada, a exemplo do PIBID, nas diferentes modalidades de ensino, 

que, em nosso caso, demos visibilidade à formação de professores por meio da EAD. 

 

4.1 Alguns condicionantes das teorias do currículo na formação de professores 

Há que se considerar, entretanto, que o conceito de currículo no campo da educação na 

formação de professores traz consigo um sentido polissêmico e complexo para a atual 

conjuntura da sociedade brasileira. Assim, é marcadamente condicionado por algum tipo de 

teoria de currículo, que impacta, direta ou indiretamente, a formação de professores. 

Nesse sentido, destaca-se que os estudos do currículo têm apontado duas fortes 

tendências que ainda influenciam, em grande medida, a formação acadêmica. De um lado 

                                                 
1 Tyler (1986) centrou-se em quatro princípios a partir das seguintes questões: Que objetivos educacionais deve a 

escola procurar atingir? Que experiências educacionais podem ser oferecidas que possibilitem a consecução 

desses objetivos? Como podem essas experiências educacionais ser organizadas de modo eficiente? Como 

podemos determinar se esses objetivos estão sendo alcançados?  
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uma visão mais conservadora que busca equacionar a educação a um sistema industrial, e, de 

outro, uma visão mais elitista e progressista, centrada, portanto, na capacidade cognitiva 

(Silva, 2011; Pacheco, 2001; 2005; Young, 2014) que objetiva justificar os sucessos e 

insucessos dos estudantes.  

É importante reconhecer neste contexto que o currículo tem se constituído, ao longo da 

história, em um mecanismo de controle social dos comportamentos individuais, como já 

sinalizava Tyler (1986), acerca dos princípios da formação escolar (MOREIRA; SILVA, 

2011; SILVA, 2011). Esta compreensão nos leva a entender que a existência das teorias de 

currículo pressupõe também a existência de teorias do conhecimento (YOUNG, 2014), 

especialmente, por se tratar de escolhas que condicionam um determinado tipo de formação 

escolar.  

Goodson (2001, p. 10), destaca que “[...] uma história do currículo tem que ser uma 

história social do currículo, centrada numa epistemologia social do conhecimento escolar, 

preocupada com determinantes sociais e políticos do conhecimento educacionalmente 

organizado”. Nesse sentido, Lopes (1999) percebe que essas questões envolvem escolhas 

políticas, éticas e também estéticas.  

Por outro lado, Pacheco (2001) alerta que não há um consenso evidente sobre a 

concepção de currículo, seria um equívoco defini-lo a partir de um único sentido, por se tratar 

de um conceito em crescente evolução no âmbito da educação escolar, mas, “uma definição 

nos revela o que uma determinada teoria pensa que o currículo é” (SILVA, 2011, p. 14). 

Desse modo, a base sociológica nos ajuda a compreender que toda e qualquer definição não é 

neutra, “[...] mas depreendidas de um complexo paradoxo ao qual se inserem, sob as 

diferentes teorias curriculares que se encontram encharcadas de interesses e disputas” 

(PEREIRA, 2019, p. 104).  

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão 

mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais. (SILVA, 1996, p. 

23). 

Na defesa desta ou daquela concepção de currículo compreendemos que sempre 

haverá uma epistemologia que atende ou não as demandas reais de um determinado contexto 

educativo, mas que se trata, evidentemente, de “[...] um terreno de produção e de política 

cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação e recriação 

e, sobretudo, de contestação e transgressão” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 36).  

Conforme salienta Pereira (2019, p. 105), a definição de um currículo afeta direta ou 

indiretamente a formação dos sujeitos envolvidos, independentemente do nível de 

escolaridade, consequentemente. Nesse sentido, Goodson, (1997, p. 17) considera que a 

concepção de currículo, afeta o resultado que o processo poderá levar a cabo, como produto 

final, permeado pelas relações de cultura e poder ali existentes”, de forma a atribuir um status 

de “artefato social” que prevê a realização de “determinados objetivos humanos específicos”. 
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Nessa direção concordamos com Pacheco (2001, p.19) quando menciona que o 

currículo faz parte de “[...] uma construção permanente de práticas, com um significado 

marcadamente cultural e social, e um instrumento obrigatório para análise e melhoria das 

decisões educativas”. Ou seja, o olhar atendo a esse movimento de constante mutação, 

vislumbra possibilidades para modificar e repensar uma cultura escolar conservadora, 

especialmente, na formação específica de professor.  

Portanto, levamos em consideração que o currículo, mesmo submetido a um dualismo 

evidente de múltiplas perspectivas epistemológicas, ainda assim, expressa o sentido de 

projeção, de construção interativa de uma unidade implicada pelos condicionantes decisórios, 

que vai desde a prescrição oficial até sua execução na prática curricular, que se insere o 

processo de ensino e aprendizagem. Pois, “[...] o currículo é uma prática pedagógica que 

resulta da interacção e confluência de várias outras estruturas (políticas, administrativas, 

econômicas culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem interesses concretos e 

responsabilidades compartilhadas” (PACHECO, 2001, p. 19). Assim “[...] o currículo é um 

projeto de formação (envolvendo conteúdos, valores/atitudes e experiências), cuja construção 

se faz a partir de uma multiplicidade de práticas inter-relacionadas” (PACHECO, 2005, p. 

39).  

No cenário contemporâneo, o currículo constitui-se em um instrumento de poder e 

de regulação dos comportamentos humanos envolvidos nos processos escolares, 

consequentemente, corporifica as relações sociais e individuais a partir de normas 

que regram uma seleção cultural de conhecimentos, de forma especializada, 

intencional e objetiva. Por estabelecer mecanismos que condicionam a conduta 

humana, o currículo é, também, produtor e reprodutor de uma cultura específica, 

hierarquicamente formalizada pelas relações sociais internas e externas à escola. 

Entretanto o currículo expressa seu potencial regulador das relações sociais quando 

colocado em atuação pelos atores escolares, nas práticas curriculares do contexto de 

escolarização. É nesse momento que o currículo ganha visibilidade, adquire 

significado e forma que se expressam pelas práticas curriculares, ao mesmo tempo 

em que imprime seus pressupostos e valores no interior de uma determinada cultura 

escolar (PEREIRA, 2019, p. 109).  

Nesse entendimento, corroboramos com a ideia do currículo como itinerário, que ganha 

movimento e sentido ao ser colocado em ação pelos atores educativos envolvidos nas práticas 

curriculares e que reflete, ao mesmo tempo, os diferentes valores a ele atribuídos, particularmente, 

quando lidamos com a formação de professores.  

4.2 PIBID e Formação de Professores 

As políticas curriculares têm definido formas diferenciadas que impactam a formação de 

professores, por intermédio de programas e bolsas de estudos em diferentes programas 

vinculados a instituições em nível do ensino superior.  Entre as alternativas diferenciadas 

encontra-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Docente (PIBID), como uma 

ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC).  

 O PIBID vem aproximando as universidades aos contextos da educação básica no 

Brasil, por ampliar as possibilidades de desenvolvimento curricular dos acadêmicos dos 

cursos de licenciatura. Além desse movimento, proporciona aos acadêmicos bolsistas a 

intervenção direta na realidade escolar da qual passam a fazer parte, guiados por um plano de 

ação curricular, a partir de uma construção coletiva e colaborativa. 
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Nesse caso, o PIBID como um programa específico de cursos de licenciaturas exprime 

uma relação íntima como parte curricular da formação de professores no território brasileiro, 

que marca, de forma específica, um “[...] itinerário de educação e formação, com uma 

identidade cultural, histórica e socialmente contextualizada, mesmo que as abordagens 

curriculares sejam muito diferentes no objeto que definem como conhecimento (PACHECO, 

2016, p. 67)”. Mas que vem se constituindo como alternativa de transformação e inovação da 

cultura escolar, principalmente pelo uso constante das tecnologias de comunicação e 

informação, mediada pela EAD na formação de professores.  

Estas experiências no cotidiano da educação básica, como componente curricular da 

formação de professor, têm possibilitado a criação de um espaço de interlocução e interação 

com as questões curriculares que se vinculam ao exercício da docência nas práticas 

curriculares de uma determinada cultura escolar. Nessa direção, o PIPID aponta para um 

percurso formativo mais significativo para os acadêmicos bolsistas, na medida em que se 

coloca em debate a construção do conhecimento nesse contexto, ao mesmo que tempo em que 

se reflete sobre o currículo que norteia a formação do professor da educação básica, por meio 

de uma sistematização intelectual mais consciente e consistente. 

Para Adorno (1995) o que de fato caracteriza a consciência é a forma de pensar sobre a 

própria realidade, que corresponde essencialmente à capacidade de fazer experiências e de se 

relacionar com as experiências intelectuais que envolvem a educação, que resultam numa 

formação de pensamento e conhecimento. Com isso, é relevante pensar sobre a importância 

da experiência submetida a reflexão e a consciência reificada, a partir do contexto histórico 

que se vive, num processo de formação profissional, como o da educação básica, de maneira 

que o futuro professor possa mobilizar ações nas práticas curriculares e refletir sobre elas 

continuamente, de maneira crítica reflexiva. 

As contribuições de Tardif (2003) corroboram para entendermos que o professor é um 

sujeito de conhecimentos e também produtor de conhecimentos. Salienta que no exercício da 

prática docente é capaz de mobilizar conhecimentos internalizados e, ao mesmo tempo, de 

construir outros conhecimentos mediados pelas interações com o fazer pedagógico e com as 

expectativas de aprendizagens pretendidas nos percursos de formação.  

Cumpre dizer que para além da lógica disciplinar dos programas de formação de 

professores presentes nos cursos de formação é preciso também criar possibilidades para a 

lógica profissional, mediada por epistemologias teóricas e práticas curriculares que sustentam 

o trabalho docente, mas que resultam num processo reflexivo e crítico (NÓVOA, 2002; 

2017). Assim, o currículo na formação de professores passa, necessariamente, pela reflexão 

sobre a identidade do professor e de sua prática, pois, “[...] não se pode pensar currículo sem 

se pensar o professor e a sua formação” (MOREIRA, 2001, p. 02). 

Por fim, compreendemos que o currículo que embasa a formação do professor precisa 

estar vinculado a uma construção contínua de sua própria identidade profissional. É 

necessário fazer parte de um movimento dinâmico e reflexivo sobre os conceitos e as práticas, 

em que a práxis seja o resultado constante da atuação e reflexão entre a teoria e a prática, 

mediante os itinerários pelos quais se deparam na condição do exercício docente.  
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5 ACOMPANHAMENTO CURRICULAR DO SUBPROJETO PIBID DE 

PEDAGOGIA A DISTÂNCIA  

 

A finalidade do PIBID é proporcionar maior contato de abrangência temporal e reflexiva do 

graduando com a Escola em interação com a Universidade. O educando participa das 

atividades pedagógicas na escola sendo acompanhado inloco pelo supervisor de área, que é 

um professor bolsista que atua na própria escola. Tanto supervisor quanto educando mantém 

constante diálogo com a Universidade por meio de um coordenador de área, que é um 

professor doutor do quadro permanente dessa instituição.  

 Como os pibidianos são acadêmicos pertencentes ao curso de Pedagogia na 

modalidade a distância, a coordenadora de área promove diálogos utilizando as tecnologias da 

informação e comunicação (TICs). Os meios tecnológicos digitais têm possibilitado a 

comunicação síncrona e assíncrona em várias esferas da atividade humana, seja por lazer, 

trabalho, ou processo formativo. O acesso ao conhecimento na era globalizada da informação 

digitalizada torna-se relativamente fácil, imediato, onipresente e acessível. A era da 

informação pode ser caracterizada como “uma época de rápidas mudanças, de aumento sem 

precedentes de interdependência e complexidade, o que está causando uma mudança radical 

na nossa forma de comunicar, agir, pensar e se expressar (na forma de aprender e ensinar)” 

(PÉREZ GÓMES, 2015, p.14). Vivemos num período marcado pela utilização generalizada 

das Tecnologias Digitais de Rede, especialmente a internet, relembram Riedner e Pischetola 

(2016). Ou seja, as relações sociais em tal contexto têm sido fortemente difundidas, 

influenciadas e transformadas com o uso das tecnologias digitais para aproximação das 

relações humanas que repercutem nos aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e, 

consequentemente, educacionais.  

A educação a distância é uma modalidade de ensino que, embora não necessite da 

relação face a face, exige um processo de interlocução permanente e próprio, que transcende a 

distância física, por meio do constante diálogo viabilizado por tecnologias digitais. 

Compreende-se que a EaD ocupa seu lugar nessa era digital para oferecer possibilidades de 

formação docente, mas é importante considerar que “a simples disponibilidade de alternativas 

interativas ou possibilidade de intervir no desenvolvimento das narrativas como um ‘usuário 

ativo’, não garante a qualidade dos resultados e nem sua transformação em diálogo, 

experiência ou pensamentos.” (SIBILIA 2012, p.186). Com base nessa premissa, busca-se 

verificar o acompanhamento das ações do PIBID desenvolvidas por alunos do curso de 

Pedagogia a Distância do ***** / *****, mediante o uso de diferentes TICs, que fomentem o 

diálogo e reflexão constantes para alcançar a finalidade do PIBID, tanto para formação inicial 

dos acadêmicos, como para a formação continuada dos educadores que participam do projeto 

de forma direta ou indiretamente. 

As mediações tecnológicas no AVA são de suma importância para a formação do 

estudante da EaD, para conhecer o educando, favorecer o diálogo e a aproximação entre 

discentes e docentes, ou seja, possibilitar a interação e consequentemente a aprendizagem 

significativa e colaborativa.  Segue abaixo a imagem da organização da sala do AVA-Moodle. 
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Figura 1 – Sala virtual do PIBID 2018/2019 Ambiente virtual de aprendizagem - Moodle/ XXXX 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados coletados, 2019. 

 

Na referida sala virtual organizada no AVA – Moodle há espaço para diálogos entre os 

professores e alunos que participam do projeto. Esse ambiente contém mural de avisos, fórum 

de dúvidas, link de chat e midiateca contendo textos e vídeos e webconferências 

interdisciplinares que auxiliam na reflexão e prática pedagógicas. Os pibidianos inserem seus 

relatórios semestrais, constroem os diários de bordo, onde colocam os relatos de suas 

observações, práticas e reflexões. Também há os espaços para fórum de dúvidas e mural de 

notícias. 

Além do AVA, também usamos tecnologias alternativas de comunicação, com as 

quais os acadêmicos e professores supervisores estavam mais familiarizados, como por 

exemplo o facebook e o aplicativo whatsApp no smartfone.  Nesse sentido, Riedner e 

Pischetola (2016) percebem que “[...] a cultura digital é a nova cultura da sociedade da 

informação. O digital é um elemento transformador da cultura contemporânea e se constitui 

como uma nova possibilidade de comunicação” (2016, p.40). A partir do uso desses recursos 

tecnológicos, que o grupo estava mais familiarizado, foi possível construir um ambiente 

favorável de interação, e discussões sobre o desenvolvimento do trabalho do PIBID.  

Foram organizados grupos no aplicativo whatsapp para cada Polo da UAB/ ***** / 

***** participante do PIBID. Nesse espaço são tiradas dúvidas pontuais que requerem 

respostas mais rápidas. Muitas vezes são reforçados anúncios das supervisoras, e também há 

postagens de fotografias das atividades desenvolvidas nas unidades escolares acolhedoras, 

com os alunos dos anos iniciais. Cabe ressaltar que embora as escolas tenham solicitado 

autorização de direito de imagem de seus alunos, há orientação para que preservem a 

identificação das crianças, e trabalhem com as imagens para que as crianças não venham a ser 

reconhecidas. 

Segue abaixo uma figura sobre a organização de grupos no aplicativo whatsApp com a 

intensão de ilustrar os diálogos e dinâmicas online desenvolvidas nos referidos grupos. 

 

Figura 2. Imagem de Grupos organizados no aplicativo whatsApp para cada escola envolvida. 

690



 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados coletados, 2019. 

 

 Na imagem à esquerda pode ser ler o registro de um diálogo entre a coordenadora de 

área do PIBID e a supervisora. É possível perceber que a coordenadora se compromete a 

entrar no whatsApp na hora da reunião presencial, via video para falar com a equipe. As 

reuniões entre supervisora e acadêmicos pibidianos ocorrem semanalmente para traçar planos. 

Com a coordenação de área o encontro é quinzenal, sendo que muitas vezes ocorrem online e 

em outras, de forma presencial inloco. A distância física entre coordenadora, supervisora e 

acadêmicos não causa dificuldades de comunicação e orientação, pois o uso das TIC’s 

favorece a aproximação.  

A atuação desses pibidianos ocorreu na escola de Educação Básica ***** 

**pertencente a Rede Municipal de ensino da cidade de ***** do ***** e na escola Centro 

***** de ***** ***** de ***** ***** Ambas instituições escolares se organizaram para 

acolher integrantes do programa PIBID no intuito de contribuir com a formação dos alunos da 

***** e de tê-los como apoio para um ambiente alfabetizador prazeroso para a criança e 

eficiente no processo ensino aprendizagem. Diante disto foram iniciadas estratégias 

multidisciplinares e interdisciplinares para que em conjunto fossem desenvolvidas atividades 

que contribuíssem com as séries alfabetizadoras.  

Entre as estratégias empregadas foi designada uma pibidiana por série alfabetizadora 

1º e 2ºs anos com o objetivo de auxiliar a professora regente com crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, sendo elas instruídas pelas professoras regentes na aplicação 

das atividades e na forma de fazer as intervenções pedagógicas necessárias para esses alunos. 

Também foi oportunizado aos alunos pibidianos desenvolverem uma sequência didática com 

o tema escolhido pela professora regente alfabetizadora, para serem aplicados com todos os 

alunos da sala atendida. Dessa forma foi possível vivenciar na prática as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos bem como as dificuldades de ensino que o professor enfrenta em 

seu dia a dia em sala de aula, para que a reflexão do processo de ensino aprendizagem fosse 
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concreta, aliando a teoria e a prática. Essa dinâmica foi organizada nas reuniões semanais. 

Conforme pode ser observado na ilustração abaixo. 

 

Figura 3 – Reuniões pedagógicas e atividades com alunos das séries alfabetizadoras 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados coletados, 2019. 

 

Todas as atividades e jogos são elaborados e praticados nas reuniões coordenadas pela 

professora supervisora e acompanhadas online pela Universidade através da coordenadora de 

área do projeto. 

Os pibidianos também trabalharam para oferecer reforço escolar a crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem nos 2º anos nas escolas. O número de habitantes na 

zona escolar atendida com dificuldades especificas cresceu significativamente nos últimos 

anos. Portanto, os pibidianos contribuiram para o preenchimento dessa lacuna e ofereceram 

atendimento pedagógico, uma vez por semana, visando auxiliar o desenvolvimento do sistema 

de leitura e escrita de alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem. O projeto 

aconteceu de forma lúdica com poemas, parlendas e canções utilizando o método fônico 

embasado no método da Iracema Meireles intitulado “Casinha Feliz”. Além do método fônico 

busca-se trabalhar de forma concreta e lúdica incluindo também os jogos pedagógicos, que   

são desenvolvidos e confeccionados pelos integrantes do grupo os quais têm suporte material 

para a confecção dos mesmos.  

Para atender com qualidade a todos os envolvidos no projeto são estudados artigos 

científicos e obras sobre a temática para contribuir com formação docente das pibidianas e 

professores das escolas e assim se enriquece seu currículo de formação de professores. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto objetivou refletir sobre as políticas curriculares e a formação inicial de 

professores, no âmbito do PIBID, vinculado ao curso de Pedagogia a distância da UDESC. 

Decorrente dos documentos analisados verificamos uma intensa discussão sobre a 
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reformulação de projetos-político-pedagógicos, focados em possíveis alterações na matriz 

curricular, que impactassem a articulação entre teoria e prática na formação do futuro 

professor. Outro fator que também foi relevante nesse processo de reformulação foi a 

constituição da identidade profissional do professor, no sentido de se repensar uma formação 

capaz de relacionar teoria e prática que articulasse os conhecimentos epistemológicos com os 

vividos nas práticas curriculares.  

Com a evolução das tecnologias e mídias digitais na contemporaneidade, os processos 

formativos avançam também para a ampliação dos cursos de licenciatura na modalidade da 

EaD, que vem agregando programas de incentivo à docência, como é o caso do PIBID, que 

passa a compor o processo curricular da formação do professor. Cumpre dizer que as 

experiências das interações dos profissionais e acadêmicos pibidianos têm ampliado as 

possibilidades das instituições formativas de vincular ao currículo dos cursos de licenciatura, 

também na modalidade da EaD, com escolas públicas da educação básica. Essas experiências, 

especialmente, com o PIBID têm promovido cada vez mais a interação da Universidade com a 

escola pública, e juntas tem criado espaços de reflexão e fomento para o fortalecimento da 

docência compartilhada, como previsto pelas diretrizes curriculares do Projeto Pedagógico do 

CEAD da UDESC (UDESC, 2014), pelo uso das tecnologias digitais.  

Concluímos efetivamente que o currículo, nesse contexto, só faz sentido, quando se 

pensa de forma reflexiva sobre o próprio professor e sua formação. Consequentemente, 

qualquer formação inicial de professor passa pelo vínculo de uma construção de identidade 

articulada entre a teoria e a prática, como um itinerário do fazer docente 
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RESUMO. O potencial das Tecnologias Digitais trouxe novos e estimulantes desafios para as escolas 

e para os professores, tornando essencial a aquisição de competências digitais que lhes permita usar de 

forma efetiva essas mesmas tecnologias. Neste artigo apresenta-se o questionário DigCompEdu 

CheckIn, preparado pelo Joint Research Centre (União Europeia), e que permite aos professores, de 

todos os níveis de educação, realizarem uma autoavaliação de suas competências digitais de forma 

abrangente, contemplando aspectos profissionais, pedagógicos e outros que buscam também as 

competências digitais dos estudantes. Este texto apresenta e descreve o projeto que trabalho que, 

através de uma metodologia quantitativa, exploratória e descritiva, tem por objetivo analisar o nível de 

proficiência em tecnologias digitais de professores, a partir do modelo deste questionário validado 

para a população portuguesa (DIAS-TRINDADE; MOREIRA; NUNES, 2019). 

Palavras-chave: Competências Digitais. Formação de Professores. Proficiência Digital. DigCompEdu 

CheckIn. 

 

ABSTRACT. Teacher digital proficiency level evaluation scale. The potential of Digital 

Technologies has brought new and exciting challenges for schools and teachers, making it essential to 

acquire digital skills that enable them to effectively use those technologies. This article presents the 

DigCompEdu CheckIn questionnaire, prepared by the Joint Research Centre (European Union), which 

allows teachers of all levels of education to carry out a comprehensive self-assessment of their digital 

competences, including professional, pedagogical and others that also seek students' digital 

competencies. This text presents and describes the project which, through a quantitative, exploratory 

and descriptive methodology, aims to analyse the level of teachers' proficiency in digital technologies, 

based on the model of this questionnaire validated for the Portuguese population (DIAS-TRINDADE, 

MOREIRA, NUNES, 2019). 

Keywords: Digital Competences. Teacher Training. Digital Proficiency. DigCompEdu CheckIn.  
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1. INTRODUÇÃO  

As novas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) têm influenciado 

o desenvolvimento do conjunto de competências profissionais e pedagógicas dos professores. 

Acredita-se que isso seja um reflexo da sociedade digital que vem se consolidando no mundo, 

a passos largos, na medida em que as pessoas percebem que o “tempo e o espaço” não 

possuem mais a mesma conotação de outrora, antes de GoogleTalk®, Skype®, Facebook®, 

WhatsApp®, YouTube®, Twitter®, entre outras ferramentas que surgiram a partir dos anos 

2000. 

A avaliação das habilidades e competências do docente é uma premissa no processo de 

formação continuada, ou melhor, é o ponto de partida, normalmente motivada por razões 

pessoais e/ou por fatores alheios aos desejos individuais situados no contexto sociopolítico-

econômico e cultural do ambiente profissional em que ele atua. 

Diante dessa realidade, o processo de formação de professores ganhou novas 

concepções na Europa em meados da década de 2000, com estudos desenvolvidos pela Joint 

Research Centre (JRC)
1
, que traduzindo significa Centro Comum de Investigação – CCI, o 

Órgão de Ciências da União Europeia (UE). Segundo Redecker; Punie (2017), a investigação 

do JRC sobre “aprendizagem e habilidades para a Era digital” teve início em 2005, com o 

objetivo de fornecer à UE e aos estados membros evidencias cientificas sobre como aproveitar 

o potencial das tecnologias digitais para inovar práticas de educação e formação, além de 

(...) melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida e lidar com o aparecimento 

de novas competências (digitais) necessárias para o emprego, desenvolvimento 

pessoal e inclusão social (REDECKER; PUNIE, 2017, p. 7, tradução nossa). 

Ainda de acordo com estes autores, o JRC ou CCI realizou mais de 20 grandes estudos 

sobre competências para a Era digital, dos quais resultaram mais de 120 publicações 

diferentes. O resultado prático desse esforço foi o desenvolvimento de quadros de referências 

para medir o nível de habilidades em TDIC de públicos distintos, como por exemplo: Quadro 

de Competência Digital para Cidadãos (DigComp), para Organizações Educativas 

(DigCompOrg); Consumidores (DigCompConsumers); Quadro para a Abertura das 

Instituições de Ensino Superior (OpenEdu); Quadro de Competência Digital para o 

Empreendedorismo (EntreComp). 

O presente trabalho irá enfatizar outro quadro recém-publicado pela Comissão 

Europeia, trata-se do DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para 

Professores
2
, divulgado no ano de 2017, de autoria dos pesquisadores Christine Redecker e 

Yves Punie e que se encontra já traduzido em várias línguas. 

No continente sul-americano há um espaço de coordenação das políticas educacionais 

denominado Mercosul Educacional, que reúne países membros e associados ao MERCOSUL 

para negociar políticas públicas que mirem o desenvolvimento da educação em toda a região. 

Para isto, no âmbito do Mercosul Educacional institui-se o Programa de Apoio ao 

Setor Educacional do Mercosul – PASEM, fruto de um processo de cooperação com a União 

Europeia. A finalidade do PASEM é desenvolver ações que contribuam para aperfeiçoar a 

formação inicial e continuada dos docentes da região, contendo entre seus objetivos 

específicos o desenho e a gestão de políticas públicas para o desenvolvimento profissional dos 

docentes e a alfabetização e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para 

o ensino e aprendizagem. 
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Portanto, verifica-se que tanto na Europa quanto na América do Sul as bases políticas 

multilaterais em favor do desenvolvimento das competências digitais dos docentes já foram 

estabelecidas. Todavia, no Brasil, ainda é restrito o volume de pesquisas sobre a avaliação do 

desempenho de indivíduos em TDIC e também sobre a elaboração de instrumentos que 

permitam realizar essa avaliação numa perspectiva de níveis/estágios de competências 

tecnológicas digitais a serem alcançados (JOLY et al., 2014). 

Neste quesito a realidade do estado de Tocantins é semelhante à nacional. Os poucos 

registros encontrados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal 

do Tocantins (UFT), são de trabalhos que abordam as TDIC na educação de forma 

abrangente, sem dar centralidade à avaliação do nível atual de competências digitais dos 

docentes e nem à projeção do caminho que ainda lhe resta para atingir o nível de fluência 

digital. Então, firmou-se como delimitação da proposta de pesquisa investigar o nível de 

proficiência dos professores em tecnologias digitais. Os ambientes da pesquisa serão os 

Campus das cidades de Palmas e Porto Nacional, e o período de realização entre os meses de 

junho a setembro de 2019. 

Esta proposta do trabalho divide-se em três partes: na primeira (justificação), 

apresenta-se o contexto do tema em questão, a problemática e os objetivos que nortearão o 

estudo, bem como a justificativa que demonstrará a sua relevância nos aspectos sociais, 

acadêmicos e profissionais; na segunda (referencial teórico) será apresentado um esboço da 

literatura que pretende-se fundamentar o presente estudo; e na terceira (metodologia), aborda-

se os aspectos metodológicos que ilustram as técnicas da pesquisa e os caminhos a serem 

percorridos para alcançar os objetivos estabelecidos. 

As habilidades e as competências para o século 21 estão assentadas nas Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. Seja no mundo real ou no virtual as 

tecnologias digitais são onipresentes na interação da sociedade com o Estado, com mercado, 

com o meio ambiente, ou com ela própria. 

Hoje, é notória a influência das TDIC na política, na economia, na gestão dos 

negócios, na cultura, sobretudo no comportamento das pessoas. Diante de uma gama de 

aplicativos digitais o indivíduo pode se comportar de forma passiva – apenas observando o 

que está acontecendo no mundo numa via de mão única de conteúdos – ou de forma ativa, 

interagindo numa via de mão dupla de conteúdos, seja para o bem ou para o mal, intencionado 

ou desatento. 

É claro que no contexto da vida em sociedade a educação não passaria despercebida, 

afinal, 

ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender - e - ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 

educação? Educações (BRANDÃO, 2007, p. 07). 

 Nesse sentido, envolvendo os temas: educação, tecnologias digitais e hábitos 

contemporâneos, inevitavelmente discutem-se a inserção da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem e os resultados práticos disso na formação de profissionais aptos para os 

desafios do século 21. O núcleo dessa transformação é o professor. Através dele é possível 

desenvolver novas pedagogias tecnológicas para capacitar os estudantes (futuros 

profissionais) a darem um nexo produtivo à sua literacia digital. 
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Para tanto, avaliar as competências e fluência digitais dos professores pode ser um 

ponto de partida para alcançar o resultado pretendido. Esta preocupação foi manifestada pelos 

governos brasileiro e português, através de um acordo de cooperação internacional para 

desenvolverem o estudo intitulado “Avaliação de desempenho docente em tecnologias da 

informação e comunicação: um estudo transcultural Brasil – Portugal”. De acordo com o 

relatório técnico publicado em 2014 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a investigação 

visou caracterizar e verificar diferenças de perfil do docente no Brasil e Portugal 

quanto ao seu desempenho relativo ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) e aplicação destas na educação utilizando-se de escalas de 

avaliação válidas e precisas para os dois países (JOLY et al., 2014, p. 4). 

Segundo Joly et al. (2014), no Brasil, as investigações sobre as competências digitais 

ainda são restritas, tanto no que diz respeito à aferição do desempenho em tecnologia da 

informação e comunicação – TIC quanto à elaboração e validação de instrumentos de coleta 

de dados para medir o nível de competências no uso de tecnologias digitais.  

Isto posto, neste trabalho será investigado o seguinte problema: Qual é o nível de 

proficiência em tecnologias digitais de professores do estado do Tocantins? 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral  

Analisar o nível de proficiência em tecnologias digitais de professores do estado do 

Tocantins, com base no modelo de avaliação DigCompEdu “Check-In”, validado por Dias-

Trindade, Moreira e Nunes (2019). 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Mensurar as competências digitais dos professores no contexto das relações 

profissionais; 

 Diagnosticar o nível das competências pedagógicas digitais dos professores; 

 Compreender as práticas dos docentes relacionadas à promoção das competências 

digitais dos estudantes. 

1.2 Justificativa 

Justifica-se a realização do presente estudo por três perspectivas: acadêmica, 

profissional e social. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho tem como diferencial a discussão sobre as 

competências digitais de professores, de diversas áreas de formação com análise relativa dos 

resultados de cada área, e de forma multidimensional (dimensões: profissional; pedagógico; e 

estudantes).  

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações frequentemente encontram-se 

estudos relacionados ao tema proposto, porém, com foco unidimensional, delimitando-se às 

habilidades dos estudantes em TDIC, ou às competências digitais de professores de uma área 

específica do conhecimento, ou ainda com foco na utilização de TDIC no processo de 

formação de docentes. 

No aspecto profissional, compreender o nível das competências digitais dos 

professores do Estado com base no modelo DigCompEdu – referência no continente europeu 

– torna possível subsidiar a gestão de uma importante instituição federal de educação 
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profissional e tecnológica, em decisões sobre o processo de formação continuada de seus 

docentes e sobre investimentos que melhorem as condições de preparação dos estudantes para 

o mercado de trabalho.  

Em termos sociais, o estudo contribui para estimular as instituições a desenvolverem 

ambientes de aprendizagem que ajudem os estudantes a elevar o seu nível de pensamento 

crítico e que dê aos mesmos a capacidade de extrair efetivamente as potencialidades das 

ferramentas tecnológicas disponíveis no seu cotidiano, em resposta às demandas de sua 

profissão no mundo real do trabalho e nas suas relações sociais. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Políticas públicas 

A revisão do conceito de políticas públicas será vista neste tópico. Além disso, serão 

discutidas algumas nuances deste tema que guardam relação com a proposta da presente 

pesquisa, a exemplo de: a formação da agenda no processo de elaboração de uma política 

pública; as políticas públicas e a responsabilidade social; acompanhamento, monitoramento e 

avaliação; e gestão do conhecimento na administração pública.  

2.2 Políticas públicas educacionais no Brasil, foco: TDIC. 

Neste ponto será desenvolvido um resumo sobre as principais experiências brasileiras 

em termos de políticas públicas educacionais, com foco em TDIC – Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação e o seu impacto nas competências do professor do século 21. A 

intenção é apresentar as ações do governo brasileiro frente às transformações culturais e 

tecnológicas na educação, a partir da década de 2000.  

2.3 Políticas públicas educacionais na Europa, foco: TDIC. 

A União Europeia (UE) é um bloco político-econômico formado pela união de 28 

países da Europa. Esses países, ou Estados-Membros, partilham objetivos e valores comuns 

em busca de estabilidade e prosperidade no continente europeu, sobretudo nos aspectos 

políticos, sociais e econômicos que envolvem seus cidadãos. 

No campo institucional o órgão executivo que defende os interesses gerais da UE é a 

Comissão Europeia, a quem cabe, por exemplo, apresentar propostas legislativas ao 

Parlamento Europeu, gerir políticas e desenvolver estudos científicos para subsidiar as 

políticas públicas regionais, planejar e controlar os orçamentos dos Fundos da UE, além de 

representar internacionalmente todos os Estados-Membros
3
. 

No que diz respeito às políticas educacionais neste continente, os sistemas de 

educação e formação são organizados e implementados individualmente por cada Estado-

Membro, embora a UE apoie seus países associados por meio da cooperação política e de 

instrumentos de financiamento que reforcem as ações regionais, a exemplo do Plano de Ação 

para Educação Digital apresentado recentemente pela Comissão (2018, p. 5) ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e demais instâncias da UE. As prioridades do Plano são: 

a) Prioridade 1: Melhor aproveitamento da tecnologia digital para ensino e 

aprendizagem; 

b) Prioridade 2: Desenvolvimento de competências e habilidades digitais relevantes 

para a transformação digital; e 

c) Prioridade 3: Melhorar a educação através de uma melhor análise de dados e 

previsão. 
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Segundo a Comissão Europeia (2018, p. 3), a cooperação “através do intercâmbio de 

boas práticas, da aprendizagem entre pares e da partilha de experiências é uma forma 

comprovada para apoiar os sistemas de educação e formação dos Estados-Membros”. A 

proposito, os quadros comuns desenvolvidos nos estudos da Joint Research Centre (JRC)
4
 

materializam essa afirmação, a exemplo do Quadro de Competência Digital para Cidadãos 

(DigComp) e do Quadro de Competências para Organizações Educativas (DigCompOrg). 

Os quadros comuns de competências digitais são o resultado prático do esforço da 

Comissão Europeia/JRC para desenvolver instrumentos de avaliação que sejam modelos 

comuns aplicáveis a todos os países da UE, ou seja, uma referência com linguagem e lógica 

comuns (REDECKER; PUNIE, 2017). Em 2017, a JRC publicou um novo quadro, o 

DigCompEdu: quadro europeu de competência digital para professores. 

O DigCompEdu, detalhado a seguir, integra o conjunto de quadros utilizados nos 

desafios da Prioridade 2 do Plano de Ação para Educação Digital (Comissão Europeia, 2018). 

Entende-se que esse instrumento reúne competências específicas para os professores, de modo 

que sejam capazes de usufruir o potencial das TDIC para inovar e melhorar a educação.  

2.3.1 DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Professores. 

É um modelo de avaliação que permite aos professores, de todos os níveis de 

educação, realizarem uma autoavaliação de suas competências digitais de forma abrangente, 

contemplando aspectos profissionais, pedagógicos e outros que alcançam também as 

competências digitais dos estudantes. 

O quadro de competências esta organizado em 3 dimensões, 6 áreas e 22 

competências, sintetizado na Figura 1.  

Figura 1 – As competências e suas ligações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DIAS-TRINDADE; MOREIRA; NUNES, 2019, p. 155. 

Observa-se na Figura 1, uma maior concentração de áreas (2 a 5) e competências (12) 

na dimensão pedagógica dos professores, o que reforça o objetivo do modelo em questão. 

Perifericamente, as dimensões profissionais (área 1) e estudantes (área 6), juntas, somam nove 

competências que se relacionam com as competências centrais. 
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2.3.1.1 Competências profissionais dos professores. 

A Dimensão “Competências Profissionais dos Professores” consiste na avaliação do 

uso das tecnologias digitais para comunicação, colaboração e desenvolvimento profissional 

dos docentes. Expressa a capacidade do professor de interagir com colegas de trabalho, 

estudantes e outras partes interessadas, por meio de tecnologias digitais. 

O foco da Área 1, única nesta Dimensão, é o “envolvimento profissional”, que 

compreende as quatro competências listadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – As competências da Área 1. 

Dimensão: Profissional  

Área 1: Envolvimento profissional  

Usar diferentes canais de comunicação para diferentes objetivos. 

Desenvolver continuamente o uso de ferramentas digitais. 

Participar em oportunidades de formação online. 

Procurar diferentes sítios web e estratégias para encontrar e selecionar recursos educacionais. 

Fonte: DIAS-TRINDADE; MOREIRA; NUNES, 2019. Adaptado.  

2.3.1.2 Competências profissionais dos professores. 

A Dimensão “Competências Pedagógicas dos Professores” abrange as Áreas 2 a 5 e 

consiste na avaliação do uso das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem. 

Busca-se identificar o nível de habilidade do docente para selecionar os recursos digitais 

adequados ao grupo de estudantes, considerando a abordagem pedagógica correta para o 

contexto e o objetivo específico da aprendizagem. 

As competências das Áreas que formam esta Dimensão – núcleo do modelo 

DigCompEdu – estão relacionadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – As competências das Áreas 2 a 5. 

Dimensão: Pedagógica 

Área 2: Tecnologias e recursos digitais 

Usar tecnologias e recursos digitais para trabalhar com colegas dentro e fora da instituição. 

Utilizar diferentes softwares e mecanismos de segurança para proteger conteúdo sensível. 

Área 3: Ensino e aprendizagem  

Considerar como, quando e porquê usar tecnologias digitais na sala de aula, para garantir que 

elas sejam usadas com valor acrescentado. 

Monitorizar a atividade dos estudantes nos ambientes digitais colaborativos que usam. 

Quando os estudantes trabalham em grupo, usam tecnologias digitais para gerar e documentar 

os dados que apresentam. 

Usar tecnologias digitais para desenvolver metodologias ativas. 

Estabelecer atividades de aprendizagem que implicam a criação de conteúdos digitais. 

Área 4: Avaliação 

Usar tecnologias digitais para permitir que os estudantes planifiquem, documentem e 

monitorizem as suas aprendizagens de forma autônoma. 
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Usar ferramentas de avaliação digital, ou testes e jogos, para verificar o progresso do 

estudante e fornecer feedback mais eficiente. 

Usar as tecnologias digitais para fornecer feedback efetivo. 

Área 5: Capacitação dos estudantes 

Analisar a informação disponível regularmente para identificar os estudantes que precisam de 

apoio adicional. 

Quando são criadas tarefas digitais para os estudantes, considera-se e procura-se resolver os 

problemas que possam ter com o formato digital. 

Fonte: DIAS-TRINDADE; MOREIRA; NUNES, 2019. Adaptado.  

2.3.1.3 Competências dos estudantes. 

A Dimensão “Competências dos Estudantes” diz respeito à capacidade do professor 

em desenvolver as competências digitais dos estudantes à medida que as TDIC são 

introduzidas no processo ensino-aprendizagem. Segundo Redecker e Punie (2017, p. 23), “a 

capacidade para promover a competência digital dos estudantes é uma parte integrante da 

competência digital dos professores”.  

O foco da Área 6, única nesta Dimensão, é a “promoção da competência digital dos 

estudantes”, que compreende as cinco competências listadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – As competências da Área 6. 

Dimensão: estudantes 

Área 6: Promoção da competência digital dos estudantes 

Utilizar tecnologias para promover competências digitais adaptadas às necessidades 

individuais dos estudantes. 

Ensinar os estudantes a verificar se a informação é confiável e a identificar informação errada 

ou contraditória através de notícias falsas. 

Estabelecer atividades que exigem que os estudantes usem ferramentas digitais para 

comunicar uns com os outros ou com um público externo. 

Ensinar os estudantes a comportarem-se de forma segura e responsável online. 

Encorajar os estudantes a usar tecnologias digitais de forma criativa para resolver problemas 

concretos. 

Fonte: DIAS-TRINDADE; MOREIRA; NUNES, 2019. Adaptado.  

2.4 A Formação do Professor: Da Literacia à Fluência Digital. 

Neste último tópico será abordada uma reflexão sobre os termos literacia e fluência 

digital – apoiada na produção científica de autores como: Sara Dias-Trindade; J. António 

Moreira; António Nóvoa; Rita Santos; entre outros (as) – relacionando-os com as 

competências para o século 21, difundidas no World Economic Forum (WEF) no ano de 

2015. Além dos conceitos dessas duas expressões, pretende-se destacar os estágios a serem 

percorridos pelo docente, entre a literacia (como ponto de partida) até a fluência digital (nível 

de competência perseguido). 

2.5 Metodologia. 

Posto que o objetivo deste trabalho seja analisar o nível de proficiência digital de 

professores do Estado do Tocantins, com base no DigCompEdu “Check-In”, torna-se 
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necessário explicar detalhadamente os caminhos metodológicos traçados para alcança-lo. Esta 

é a finalidade deste capítulo. 

Tabela 1: Objetos de estudo da pesquisa. 

Objeto de estudo População Amostra 

Prefeitura séries finais rede municipal. 830 270 

Professores ensino superior – IFTO Palmas e Porto Nacional. 289 168 

Professores rede estadual – ensino médio. 559 233 

Professores UFT, Campus Palmas. 410 215 

Total 2.088 886 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

O público alvo desta pesquisa são os docentes lotados nos respectivos locais citados na 

Tabela 1. Este capítulo está subdividido em três tópicos além desta apresentação. O primeiro, 

abordagem da pesquisa; o segundo, levantamento de dados; e o terceiro, aspectos 

quantitativos da pesquisa (estatística).  

Este trabalho tem uma abordagem quantitativa com objetivos que o levam a uma 

pesquisa de natureza exploratória e descritiva. É possível classificá-la como uma investigação 

exploratória, tendo em vista a realização de: (i) levantamentos bibliográfico; (ii) aplicação de 

questionário/ survey com ênfase na percepção de professores sobre sua proficiência em 

tecnologias digitais (objeto da pesquisa). E como descritiva, pois pretende descrever as 

características de uma amostra representativa da população estudada.  

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses. Seu 

planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados 

aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado (GIL, 2010, p. 27). 

De acordo com Gil (2010), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as 

características da população que se deseja estudar e pode ter como finalidade identificar 

possíveis relações entre variáveis.  

Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental etc. [...] São incluídas 

neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população. Também são pesquisas descritivas aquelas que visam 

descobrir a existência de associações entre variáveis [...] (GIL, 2008, p. 28). 

A característica quantitativa está evidenciada neste trabalho no uso de métodos de 

pesquisa que privilegiem a captação de informações conversíveis em números, para que, a 

partir de um tratamento estatístico posterior, seja possível esclarecer as variáveis relacionadas 

ao problema central deste estudo, inicialmente definido como: qual é o nível de proficiência 

em tecnologias digitais de professores do estado do Tocantins? Este nível será determinado 

conforme a pontuação alcançada pelos professores na escala numérica-conceitual do modelo 

de avaliação DigCompEdu.  

O tópico que segue dará amplitude de entendimento sobre os métodos de coleta de 

dados utilizados, bem como à técnica de análise de conteúdo.  

2.5.1 Levantamento de Dados.  

Serão adotados procedimentos formais e instrumentos estruturados para o 

levantamento de conteúdos, possibilitando a fundamentação teórica e inferências consistentes 

sobre o objeto de estudo proposto. 
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2.5.1.1 Pesquisa bibliográfica. 

Quanto à fundamentação teórica dos temas a serem abordados neste trabalho, 

pretende-se realizar um levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos nacionais e 

internacionais, teses e dissertações (stricto sensu), depositados em bibliotecas de digitais de 

teses e dissertações de universidades, na plataforma Periódicos CAPES/MEC, na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, nas bases de dados PQDT OPEN (ProQuest) e 

Scielo, além das produções cientificas encontradas por meio da ferramenta de busca Google 

Acadêmico. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008, p. 50).  

Algumas palavras-chave foram escolhidas na etapa de busca de conhecimentos já 

produzidos e publicados nas plataformas digitais citadas anteriormente. Isso, para entender 

diferentes percepções acerca do tema, uma vez que “a pesquisa bibliográfica não é meramente 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 

sob o novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 57).  

Quadro 4 – Palavras-chave pesquisadas (trilíngue). 

Em Português Em Inglês Em Espanhol 

Proficiência digital de 

professores. 

Digital teacher proficiency. Proficiência digital de 

profesores. 

Competências e fluência 

digital de professores. 

Skills and digital fluency of 

teachers. 

Competencias y fluencia 

digital de profesores. 

Literacia digital de 

professores. 

Digital literacy of teachers. Literatura digital de 

profesores. 

Avaliação das competências 

digitais de professores.  

Evaluation of the digital 

competences of teachers. 

Evaluación de las 

competencias digitales de 

los profesores. 

Docente e as tecnologias 

digitais 

Teacher and the digital 

technologies. 

Docente y las tecnologías 

digitales. 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

2.5.1.2 Instrumento de coleta de dados (Survey). 

O instrumento de coleta de dados será um questionário baseado no Quadro Europeu de 

Competências Digitais para Professores, conhecido como DigCompEdu e que foi já validado 

para a população portuguesa por Dias-Trindade, Moreira e Nunes (2019). Trata-se de uma 

ferramenta de avaliação que pode ser aplicada a qualquer nível de ensino, do fundamental ao 

superior.  

O DigCompEdu materializa o proposito da União Europeia (UE) em estabelecer uma 

base conceitual comum aos Estados-Membros para impulsionar estudos e discussões a cerca 

das aptidões e competências necessárias numa sociedade digital. Além disso, divulga-se que 

este esforço tem como finalidade fornecer um quadro referencial (ponto de partida) que apoie 

as iniciativas regionais, nacionais e locais no desenvolvimento de novos modelos de avaliação 

das competências tecnológicas digitais dos professores daquele continente.  

[...] DigCompEdu é um fundo cientificamente sólido que ajuda a orientar as políticas 

e pode ser diretamente adaptado à implementação de políticas regionais e nacionais, 

ferramentas e programas de treinamento. Além disso, fornece uma linguagem e uma 
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abordagem comuns que ajudarão o diálogo e intercâmbio de melhores práticas 

através das fronteiras [...] (REDECKER; PUNIE, 2017, p. 4, tradução nossa). 

O modelo europeu está estruturado em três dimensões: (i) Competências Profissionais 

dos Professores; (ii) Competências Pedagógicas dos Professores; e (iii) Competências dos 

Estudantes. Cada dimensão abrange pelo menos uma área específica perfazendo um total de 

seis áreas, conforme já sintetizado na tabela 1. 

Cada uma das seis áreas enfoca diferentes aspectos profissionais dos professores e 

juntas, compreendem um conjunto de vinte e duas competências a serem avaliadas pelos 

próprios participantes. 

Tabela 2 – Extensão das dimensões do Quadro Europeu de Competências Digitais: DigCompEdu. 

 Dimensões Áreas Competências 

1. Competências Profissionais dos Professores 1 4 

2. Competências Pedagógicas dos Professores 4 12 

3. Competências dos Estudantes 1 5 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

O resultado desta auto-avaliação posicionará o avaliado quanto ao seu desempenho 

nesse modelo de progressão de competências digitais que compreende os níveis: A1, A2, B1, 

B2, C1, C2, sendo que A1 é o nível mais baixo e C2 o mais avançado. Na Figura 2 esses 

níveis estão agrupados por práticas comuns aos avaliados. 

A descrição completa de cada área e as suas respectivas competências podem ser 

verificadas no subcapítulo 2.3. 

Figura 1 – Escala dos níveis de competência do DigCompEdu. 

Fonte: autores da pesquisa. Adaptado de REDECKER; PUNIE (2017). 

O questionário a ser aplicado é composto basicamente por duas partes, sendo a 

primeira com ênfase nos aspectos demográficos dos participantes, e a segunda (DIAS-

TRINDADE; MOREIRA & NUNES, 2019), contendo vinte e uma questões com opções de 

respostas de múltipla escolha, focadas no nível de desenvolvimento das habilidades 

profissionais e pedagógicas digitais dos docentes. 

A distribuição do questionário será realizada eletronicamente via plataforma digital 

Google Docs. Para isto, serão elaboradas duas listas de e-mails institucionais dos professores 

A1 – Recém-chegado (Newcomer); 
A2 – Explorador (Explorer); 

"Educators assimilate new information and develop basic digital practices”. 
Professores assimilam novas informações e desenvolvem práticas digitais básicas. 

B1 – Integrador (Integrator); 
B2 – Especialista (Expert); 

“They apply, further expand and structure on their digital practices”. 
Eles se aplicam, buscam expandir e estruturar ainda mais suas práticas digitais. 

C1 – Líder (Leader); 
C2 – Pioneiro (Pioneer).  

“They pass on their knowledge, critique existing practice and develop new practices”. 
Eles transmitem seus conhecimentos, criticam a prática existente e desenvolvem novas 
práticas. 
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lotados nos campi Palmas e Porto Nacional, que terão as mesmas condições de acesso ao 

formulário eletrônico digital.  

Ainda que não ofereça a garantia de que a maioria dos indivíduos da amostra participe 

efetivamente, espera-se que por meio desta técnica a pesquisa possa alcançar 100% da 

população pretendida que se encontra dispersa geograficamente num raio de 70 km na região 

metropolitana de Palmas/TO.  

De acordo com Gil (2008), estão entre as vantagens do questionário enquanto técnica 

de coleta de dados: baixo custo com despesas de pessoal; anonimato do respondente; 

conveniência quanto ao tempo para responder; e a isenção do pesquisador a possíveis 

influências pessoais sobre o participante. 

A expectativa é que o questionário traduza os objetivos da pesquisa em questões 

específicas e que as respostas possam elucidar a problemática delimitada. Para tanto, será 

realizado um pré-teste do questionário para evidenciar prováveis falhas na sua elaboração.  

2.5.1.2.1 O pré-teste do questionário 

Vários autores, a exemplo de Gil (2008) e Marconi; Lakatos (2010) recomendam a 

realização do pré-teste do questionário antes de sua aplicação definitiva, para garantir a 

validade e a precisão do instrumento. Então, serão convidados para participar do pré-teste 10 

(dez) indivíduos. 

Nesta etapa deverão ser identificadas eventuais disfunções na estrutura do 

questionário, imprecisão na redação e, sobretudo analisar se os termos e o vocabulário 

utilizados são acessíveis/significado claro para os respondentes, haja vista que refere-se a um 

modelo de avaliação internacional amplamente difundido no continente europeu, no entanto, 

pouco explorado na região norte do Brasil. 

Oportunamente será observado durante o pré-teste, se há necessidade de adaptações no 

questionário modelo, tanto em relação aos aspectos citados acima quanto à inserção de novos 

questionamentos em razão das características do público local e do ambiente da pesquisa. 

Essas possíveis adaptações serão submetidas à análise e validação de pelo menos três 

especialistas, pesquisadores e com publicações cientificas sobre o assunto em questão. 

2.6 Aspectos Quantitativos Da Pesquisa (Estatística). 

Segundo Gil (2008), normalmente as pesquisas sociais abrangem um universo de 

elementos muito grande, tornando-se impossível considerar a sua totalidade. Por isso, 

frequentemente trabalha-se com uma amostra, ou seja, uma fração dos elementos que 

compõem o universo. Para que esta amostra seja representativa, o autor ainda afirma a 

necessidade de observar os procedimentos da Teoria da Amostragem.  

A Teoria da Amostragem encontra-se hoje consideravelmente desenvolvida, ficando 

difícil a qualquer pesquisador justificar a seleção de uma amostra sem recorrer a 

seus princípios (GIL, 2008, p. 89). 

2.6.1 Amostragem. 

Para facilitar a compreensão do problema da amostragem na pesquisa social, Gil 

(2008, p. 89 - 90) define os seguintes conceitos básicos: 

a) Universo ou população: é um conjunto definido de elementos que possuem 

determinadas características. Comumente fala-se de população como referência ao 

total de habitantes de determinado lugar. Outros exemplos: total de estudantes 
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matriculados em um determinado período ou o número total de professores da 

universidade.  

b) Amostra: Subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população. Por 

exemplo: número de estudantes matriculados em um curso específico ou o número 

de professores que lecionam em um nível específico de graduação acadêmica.  

Nesta pesquisa será utilizado o modelo de amostragem probabilística do tipo 

estratificada proporcional, cuja seleção dos participantes ocorrerá aleatoriamente, 

“significando o aleatório que a seleção se faz de forma que cada membro da população tenha 

a mesma probabilidade de ser escolhido” (MARCONI; LAKATOS, 2012, p. 112). As autoras 

ainda afirmam que o modo probabilístico permite a utilização de tratamento estatístico para 

ponderar possíveis erros da amostra e sua representatividade. 
 
A amostragem probabilística permite ao pesquisador especificar que o processo de 

perda de dados que leva a observações omitidas é aleatório e que os dados perdidos 

podem ser considerados como erro de amostra nos procedimentos estatísticos. 

Assim, os dados perdidos das observações não constantes na amostra são ignoráveis 

(HAIR et al., 2009, p. 60). 

 

Segundo Barbetta (2012, p. 48), “a técnica da amostragem estratificada consiste em 

dividir a população em subgrupos”, denominados estratos. Os estratos guardam em si 

características mais homogêneas do que todo o conjunto da população. O autor ainda 

exemplifica que é possível estratificar a população “por nível de instrução, pelo nível 

hierárquico ou por setor de trabalho”. Assim, nesta pesquisa, a estratificação da população 

dar-se-á pelo critério ambiente de trabalho ou campus de lotação dos professores 

participantes. 

A condição de proporcionalidade será mantida na amostra, isso para garantir que cada 

participante tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra (BARBETTA, 2012). 

2.6.2 Definição do tamanho da amostra. 

Segundo Gil (2002), para que os dados de um levantamento sejam significativos o 

tamanho da amostra deve ser adequado quanto ao número de elementos. No entanto, é 

possível afirmar que os resultados deste tipo de pesquisa sempre carregam uma margem de 

erro em relação ao universo/população de onde dados foram captados, que tende a diminuir 

com o aumento do número do público participante. De acordo com Gil (2008), em pesquisas 

sociais, normalmente, trabalha-se com uma estimativa de erro de 3 a 5%.  

Com base nas afirmações acima e nos procedimentos de cálculos estatísticos de 

Barbetta (2012), considera-se razoável uma amostra de aproximadamente 168 participantes, 

para uma população de 289 professores. Isto, levando-se em conta um nível de confiança de 

95% (noventa e cinco por cento) e uma margem de erro tolerável de 5% (cinco por cento) ou 

0,05. 

Seguem abaixo as expressões matemáticas utilizadas para calcular e determinar o 

tamanho mínimo da amostra (BARBETTA, 2012, p.58):  

 N: tamanho (número de elementos) da população; 

 n: tamanho (número de elementos) da amostra; 

 n0: uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; e 

 E0: erro amostral tolerável. 

A amostra de cada objeto de estudo a ser pesquisado é a constante na Tabela 1, já 

descrita anteriormente. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O texto aqui apresentado descreve a organização de um projeto que visa analisar o 

nível de proficiência em tecnologias digitais de professores do estado do Tocantins, a partir do 

modelo deste questionário validado para a população portuguesa (DIAS-TRINDADE; 

MOREIRA; NUNES, 2019), buscando compreender o nível das competências digitais dos 

professores do Estado e, a partir daí, contribuir para estimular as instituições a desenvolverem 

ecossistemas que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Todo o corpo teórico do projeto é aqui apresentado, projeto esse que se dedica a uma 

temática hoje fundamental na Educação: as competências digitais docentes. Vivendo a Escola 

hoje, desafios que a levam a necessitar de ver desenvolvidas habilidades que se prolongam 

para além dos letramentos fundacionais, como saber ler e escrever, promovendo o 

desenvolvimento de outro tipo de habilidades, transversais, multidimensionais e que 

promovam comportamentos de ordem superior, assumindo-se como cada vez mais necessária 

a adoção de novas estratégias e de novas metodologias que promovam práticas pedagógicas 

da emancipação, nomeadamente com vista ao desenvolvimento das competências para o 

século 21 (WEF, 2015; CLARO et al, 2018).  

Seguindo esta corrente de pensamento, as tecnologias educativas digitais podem 

contribuir para a promoção dessas "novas" competências, pois podemos conseguir 

complementar as metodologias educativas já existentes com novas estratégias focadas em 

projetos, pesquisas ou métodos de aprendizagem adaptativos (DIAS-TRINDADE; 

MOREIRA, 2018). 

O trabalho desenvolvido pelo Joint Research Centre e a produção do questionário que 

este projeto usará como base são fundamentais neste processo, uma vez que contribuem não 

só para a definição das habilidades digitais já atingidas pelos docentes e aquelas que requerem 

maior trabalho para sua aquisição, mas apresentam sugestões de melhoria, exatamente em 

linha com o que defendem Koehler e Mishra (2009), a propósito da necessidade de integrar a 

tecnologia no ensino, mas sem deixar de lado a natureza complexa, multifacetada e situada do 

conhecimento dos professores. 

Tendo, pois, por base o questionário já validado por Dias-Trindade, Moreira e Nunes 

(2019), que demonstraram as qualidades psicométricas satisfatórias e com uma boa 

consistência interna do instrumento, torna-se possível o desenvolvimento de um trabalho 

fundamental, que irá interligar não só as competências digitais docentes, mas, também, o 

papel dos professores na promoção das competências digitais dos seus estudantes. A partir 

desta aferição, no Estado de Tocantins, será possível delinear estratégias de ação, concertadas 

e em função das necessidades específicas de cada uma das áreas do referido questionário. 
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PARA ALUNOS PRIVADOS DE LIBERDADE 
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RESUMO 

O artigo aborda a inclusão de alunos privados de liberdade no ensino superior via modalidade de 

Educação a Distância, sendo resultado de uma investigação iniciada em 2018, que historiou todo o 

processo, bem como investigou a compreensão dos sujeitos envolvidos acerca da experiência. A 

metodologia escolhida para a pesquisa foi a entrevista estruturada realizada com os colaboradores. A 

pesquisa aponta que apesar das dificuldades no percurso, a experiência está dando certo para quem não 

precisou interromper o curso e pôde dar continuidade. A implementação da EaD no sistema prisional 

comprova que é possível transcender muralhas e apontar caminhos através de reflexões e experiências 

vividas, e assim criar no espaço prisional projetos políticos pedagógicos eficazes para a consolidação 

do direito à educação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação para privados de liberdade; Educação a Distância; Inclusão. 

 

DISTANCE EDUCATION(DE) AS AN INSTRUMENT OF INCLUSION FOR 

LIBERTY-DEPRIVED STUDENTS 

ABSTRACT 

The paper has addressed the inclusion of liberty-deprived students in higher education via the Distance 

Education modality, resulting from an investigation started in 2018, which historically the whole 

process, as well as investigated the understanding of subjects involved about the experience. 

Methodology chosen for the research was the structured interview with the collaborators. Research has 

shown that despite difficulties in the route, the experience is working for those who did not need to 

interrupt the course and could continue. The implementation of DE in the prison system has proved that 

is possible to transcend walls and point paths through reflections and lived experiences, and thus create 

in prison space effective pedagogical political projects for the consolidation of right to education. 

KEY-WORDS: of liberty-deprived Education; Distance Education; Inclusio 
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1 INTRODUÇÃO  

A educação é um direito social do preso. A legislação brasileira prevê que toda pena 

deve possuir uma função social, qual seja, privar o condenado à liberdade e impor-lhe a 

possibilidade de reconstruir um novo projeto de vida contrário à criminalidade. A oferta de 

educação no ambiente prisional ainda não assumiu seu verdadeiro papel; é um direito não 

efetivado, mas que já é capaz de demonstrar significativas transformações na vida dos apenados 

nas experiências formatadas e disponibilizadas aos mesmos. Sobre uma dessas experiências 

trata esse artigo. 

O artigo discute a Educação a Distância como instrumento de inclusão para alunos 

privados de liberdade, sendo resultado de uma investigação iniciada em 2018, que historiou 

todo o processo, bem como investigou a compreensão dos sujeitos envolvidos acerca da 

experiência. Defendemos no texto a inclusão de pessoas privadas de liberdade no sistema 

educacional e a educação como direito humano. Nesse sentido, 
 

A questão que está em jogo é o direito social à educação. Como princípio 

extraconstitucional não poderia ser objeto de posições políticas, nem muito menos, 

sofrer argumentações de limitações orçamentárias. Entender esse pressuposto é 

começar a transitar por um universo de considerações legais-burocráticas que 

justificam e legitimam a educação como um bem público tutelado pelo Estado, e que 

leve em conta diferenças socioculturais dos educandos (LAWALL; FRAGA; 

MARTINS, 2018, p. 15). 

 

A Pesquisa foi desenvolvida no Curso de Graduação Tecnológica de Gestão Ambiental 

do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus 

Natal Zona Leste que tem a Modalidade EaD como mediadora do ensino. A instituição 

educacional de vertente pública, comprometida com a inclusão social, e, desse modo, não 

poderia se ausentar de refletir sobre como pode contribuir com a inclusão de pessoas que 

estão à margem da sociedade. Esta deve puxar para si a responsabilidade, de modo que 

possamos construir um caminho que torne acessível o direito à dignidade. 

Para realizar a investigação nos fundamentamos nos princípios da abordagem qualitativa 

de pesquisa e utilizamos a entrevista como  instrumento de coleta de dados. Nesse sentido, [...] 

os investigadores qualitativos assumem que o comportamento humano é significativamente 

influenciado pelo contexto em que ocorre, deslocando-se sempre que possível ao local de 

estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48). Os colaboradores da pesquisa foram: professores, 

coordenação do curso e alunos. Temos o Termo de Consentimento Livre dos colaboradores da 

pesquisa apesar de optarmos em não identificá-los. As entrevistas foram feitas em encontros 

previamente agendados; as perguntas eram dirigidas aos colaboradores, que apresentavam 

livremente suas ideias, de modo a compreendermos como entendiam o processo em questão. A 

análise das entrevistas partiu de uma concepção de análise do discurso, trazendo para o artigo as 

concepções evidenciadas pelos colaboradores da pesquisa a fim de empreendermos mais 

fidelidade ao pensamento destes, assim, “Como a interpretação tem uma relação fundamental 

com a materialidade da linguagem, as diferentes linguagens significam diferentemente: são 

assim distintos gestos de interpretação que constituem a relação com o sentido nas diferentes 

linguagens [...]” (ORLANDI, 2008, p. 19). 

O material encontrado tem nos ajudado a interpretar e assim aprofundar os estudos 

buscando construir encaminhamentos a uma prática pedagógica para privados de liberdade e 

mecanismos que colaborem com a regulamentação legal do ensino para essas pessoas com a 

reconstrução de políticas e de práticas pedagógicas. Desse modo, este artigo apresenta um 

pouco da problemática dos privados de liberdade e a educação prisional como um caminho 

para construímos pontes com esses sujeitos, e ainda trazemos a experiência desenvolvida via 
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Educação a Distância, que tem contribuído no pensar alternativas para esse atendimento. 

 

2 SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: ALGUMAS REFLEXÕES/ 

INDAGAÇÕES 
 

Dados do Conselho Nacional de Justiça, divulgados pelo G1 em julho de 2019, apontam 

que o Brasil tem, em 2019, uma população de 812 mil presos (BARBIÉRI, 2019). Essa 

população tem crescido assustadoramente – em 2014, era de 620 mil presos. O que esses 

números nos indagam? Encarcerar tem nos trazido uma diminuição da violência? Encarcerar 

tem contribuído na construção da paz? Dados de 2014, apontam que crimes relacionados às 

drogas/tráfico são os que mais levam pessoas às prisões. Estes representam 28%. Roubos e 

furtos chegam a 37%, e homicídios representam 11% dos crimes que causam prisões. 

A população carcerária é jovem, 55% têm entre 18 e 29 anos. Nas últimas décadas, as 

políticas públicas para atendimento à infância avançaram bastante, mas os dados nos 

dizem/mostram que o país não tem cuidado da juventude. Quanto à escolaridade, 75% da 

população prisional brasileira não chegou ao ensino médio. Menos de 1% dos presos tem 

graduação. Boiago recorrendo ao documento da UNESCO reflete: 

 
Pode-se constatar que a população carcerária é composta pelo segmento social 

marginalizado historicamente, o qual não teve, em sua condição de vida antes do 

encarceramento, acesso aos direitos sociais básicos, como saúde, trabalho e, em 

especial, educação. Em muitos casos, após o encarceramento muitos desses direitos 

continuam sendo negados aos reclusos (UNESCO apud BOIAGO, 2013, p. 32). 

 

Um jovem no ensino médio custa R$ 2,3 mil/ano, enquanto um preso custa R$ 23 mil 

ao Estado. Talvez sejamos repetitivos ao afirmar que a Educação é o caminho! Por que temos 

seguido o caminho contrário? O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

realizado pelo Ministério da Justiça (BRASIL, 2017), aponta que o Brasil tem hoje a terceira 

população carcerária do mundo. Cerca de 40% desses presos são presos provisórios, ou seja, 

ainda não possuem condenação judicial - mais um direito negado. Nossos presos têm classe 

social e cor. É a população pobre, é a população negra. Não podemos relativizar o que essa 

informação nos diz: desigualdade gera violência. Grande parte da população carcerária é 

constituída de pessoas a quem tudo foi negado. Por último, tiraram a “liberdade”, 

encarceraram-na em espaços desumanos. 

Dados de domínio público também corroboram para considerarmos os espaços 

prisionais brasileiros desumanos: estrutura física inadequada, superlotação, corpo prisional 

insuficiente e muitas vezes despreparado, violência e violação a qualquer direito humano. O 

encarceramento no Brasil é um ambiente inadequado e sem a menor condição de promover a 

“reinserção social", bem como uma pena com direitos efetivados. Os programas policiais das 

TVs brasileiras mostram esse quadro todos os dias. 

Precisamos de ações que interrompam esse ciclo/cenário. Somente generosidade, 

cuidado, ações sustentadas em políticas públicas voltadas para cuidar da criança, do jovem e do 

adulto, e políticas que combatam a desigualdade social poderão interromper esse ciclo que a 

cada ano cresce de proporções. O problema está no sistema como um todo. O sistema é o grande 

gerador da violência; o sistema é o grande gerador da população carcerária, mas também é no 

sistema que poderão surgir as soluções. 

Contrariamente a todo esse panorama temos a Lei de Execuções Penais – Lei 7.210/84 

(BRASIL, 1984), considerada uma das mais modernas do mundo, onde encontramos uma 

seção que trata especificamente da assistência educacional, bem como outras legislações que 

norteiam o tema. Salienta Lourenço e Onofre (2012) que mesmo com essas determinações da 
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Legislação Nacional criada, o reconhecimento prisional no Brasil ainda está em um “estado 

de invisibilidade”. 

No Artigo 10, está presente a disposição de que o Estado deve priva-lo da liberdade mas 

orientá-lo adequadamente para o retorno à convivência social, descrevendo a importância da 

assistência educacional: 
 

Seção V – Da Assistência Educacional 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa. 

Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e 

municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da 

União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de 

justiça ou administração penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus 

programas de educação a distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

[...] 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 

recreativos e didáticos (BRASIL, 1984). 
 

O direito à educação no espaço prisional brasileiro, como qualquer outro direito, dentro 

ou fora da prisão, perpassa a realidade histórica-social brasileira, na qual direitos garantidos 

não são direitos efetivados, tornando-se ainda mais grave na prisão, por se constituir um espaço 

extremamente punitivo, onde o acesso à educação, como qualquer outro benefício aos detentos, 

é considerado um privilégio. 

Podemos observar que o direito à educação em espaços prisionais foi consagrado nos 

principais documentos normativos brasileiros e em diversos tratados internacionais que o Brasil 

é signatário. Na República Federativa do Brasil, a violação de direitos se mantém e, 

infelizmente, é uma questão social onde não se vislumbra uma solução a curto, médio ou até 

mesmo longo prazo. O cenário muito nos entristece, haja vista o poder público e a sociedade, 

de um modo geral, ainda manterem conceitos e entendimentos de que a privação de liberdade 

não é punição suficiente para o apenado. E assim o país mantem praticas em seu sistema 

prisional há muito rechaçadas pela legislação internacional e mesmo a nacional. 

Diante dessa realidade, questionamos: como assegurar a afirmação de um direito 

humano tão elementar, como o acesso à educação formal, aos privados de liberdade? A 

educação ainda se apresenta como grande instrumento para a construção da cidadania. 

 
No ambiente prisional, com todo o seu real e imaginário mundo, marcado 

historicamente pela inexistência de ações institucionalizadas, o processo educativo 

encontra desafios ainda mais avassaladores no aspecto da oferta, permanência e 

compreensão política do seu impacto social (FREIRE, 2016). 

 

A aproximação com o objeto de estudo – Educação Prisional via EaD – criou em nós 

um vínculo. Hoje, acrescentamos aos nossos sonhos profissionais a inclusão social/escolar da 
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população carcerária. Vamos contribuindo com este sonho, do nosso lugar – seja no papel de 

pesquisadora ou professora. Enquanto esse sonho não se realiza, a atitude de impotência não 

deve ser entendida como saída; como Paulo Freire, pensamos que há condicionantes, e não 

determinantes sociais. Todavia, pensamos também que, na luta contra as condicionantes, 

podemos mais do que achamos que podemos. Entendemos que agir para acessar o direito à 

educação é também agir na sociedade. Assim, podemos contribuir com o surgimento de 

experiências pontuais de sucesso, que poderão se constituir no vir a ser, pois... “a esperança 

reside, agora como sempre, em nossa inteligência e em nossa vontade coletiva” (FERREIRA, 

2001, p. 101). 

Nesse sentido, como pesquisadora, apresentamos a seguir, o resultado da pesquisa que 

investigou aspectos de uma experiência de construção do atendimento a pessoas privadas de 

liberdade no ensino superior. Essas experiências de sucesso, ainda que tímidas, vão tecendo a 

construção efetiva desse atendimento. 

 

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL  

As tecnologias têm causado mudanças significativas em toda sociedade. Impacta todos 

os âmbitos da vida: pessoal e profissional. Impacta a forma como nos comunicamos, como 

convivemos. Existe outra sociedade se fizermos uma comparação como era a vida antes dos 

celulares e das redes sociais. As tecnologias também têm contribuído para diminuir distâncias 

entre o saber e quem o deseja. 

A educação a distância tem sido fortemente influenciada por todo avanço que as 

tecnologias têm causado às suas práticas. Não podemos esquecer que a EAD surge via 

correspondência, através dos correios. Depois, o rádio e a televisão abriram várias 

possibilidades para estruturação dessa modalidade, mas nada comparado ao momento que 

vivemos hoje, com a internet, que abre possibilidades para uma rede de educação nunca antes 

pensada. Hoje, as salas de aulas virtuais oferecem um cenário, onde o aprendizado se torna cada 

vez mais acessível. O aluno, nesse novo formato, torna-se bem mais interativo e autônomo. 

Nesse universo de possibilidades que a EaD nos oferece hoje, para incluir pessoas no 

processo de aprendizagem, visualizamos o segmento dos privados de liberdade como público 

que pode vir a ser atendido a partir dessa modalidade. Compartilhamos com Melgaré (2010) do 

entendimento que a EaD tem um importante lugar no processo educativo para pessoas privadas 

de liberdade. Isso posto, acrescentamos a EaD como instrumento de inclusão para essas pessoas. 

Partimos dessa defesa por entender as várias possibilidades que a EaD nos oferece para 

fazer chegar o conhecimento. Ultrapassando as mais variadas fronteiras, ela se apresenta como 

modalidade que tem muitas possibilidades para construirmos um atendimento educacional às 

pessoas privadas de liberdade. Assim, Ferreira e Silva (2018, p. 3) evidenciam que a EaD, 

 […] pode ser considerada a mais democrática das modalidades de educação, inclusive, 

em se tratando da educação como direito subjetivo para o sujeito preso, pois, em se 

utilizando de tecnologias de informação e comunicação se pode transpor obstáculos 

enfrentados pela sala de aula na rotina do Sistema Prisional. 
 

Nesse sentido, visualizando essas possibilidades, o Campus que tem como foco o 

atendimento via modalidade de Educação a Distância, iniciou, no segundo semestre de 2017, o 

atendimento na turma do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, oferecida via Universidade 

Aberta do Brasil, a alguns alunos advindos do Sistema Prisional. Esses alunos haviam sido 

aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio –ENEM, para Pessoas Privadas de Liberdade, 

ENEM PPL. As pessoas privadas de liberdade e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa realizam uma prova do ENEM, mas o que difere do exame tradicional é apenas 
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a data de aplicação. Os candidatos que se submetem ao ENEM PPL têm a nota final lançada no 

banco de dados dos alunos e podem concorrer a uma vaga de nível superior em qualquer 

instituição do Brasil. No caso, os alunos do Presídio Federal e do Presídio Estadual foram 

aprovados para um Campus do IFRN Mossoró,  onde o ensino era presencial, no Tecnólogo 

de Gestão Ambiental presencial. Por falta de condições de atendimento via Educação 

Presencial os alunos foram transferidos para Educação a Distância do Campus IFRN Natal 

Zona Leste, que trabalha com a Modalidade EaD. 

Conforme já evidenciado, temos realizado investigações acerca desse atendimento e os 

nossos achados encontraram uma experiência exitosa, que tem dado certo, apesar de todas as 

dificuldades postas. A estruturação dessa educação no âmbito da Instituição tem barreiras a 

serem ultrapassadas, como foi possível observar na investigação; muitas delas simbólicas. O 

estigma da prisão enquanto espaço de punição e sofrimento, às vezes impede a sociedade de 

perceber que a pessoa privada de liberdade é um sujeito de direitos e que a Lei impõe a oferta 

de educação para todos: livres, privados de liberdade, deficientes, hospitalizados, 

institucionalizados em comunidades. 

A investigação contou com a colaboração da coordenação do curso onde os alunos estão 

matriculados, professores desses alunos e os alunos privados de liberdade. Os colaboradores da 

pesquisa consideram a experiência bastante exitosa e o atendimento é visto como direito desses 

sujeitos. Para a coordenadora do curso, 

 

A educação é um direito de todos, apesar de estarem em privação de liberdade eles tem 

direito de estudar, de se instruir, até porque isso é um processo de ressocialização. 

Educação é uma oferta que se propõe a promover essa ressocialização, e eu vejo dessa 

forma como um processo de fazer como que esse indivíduo que errou no passado, não 

muito distante, mas que ele tenha o direto de fazer parte da sociedade novamente, não 

está à margem da sociedade, não ser mais um indivíduo marginalizado (Coordenação, 

2019, informação verbal). 

 

Na fala da coordenadora evidenciamos a premissa da educação como processo de 

ressocialização desses sujeitos. Nos diz Onofre (2007) que ao estudar sobre a educação de 

adultos presos, percebe que a educação tem como finalidade a formação do sujeito e sua 

ampliação de leitura do mundo, despertando a sua criatividade e participação na construção do 

conhecimento e superação da condição atual. 

A coordenadora também nos relatou que, apesar de perceber esse direito, não tem sido 

fácil organizar o curso, posto que, pela situação do Presídio Federal, por exemplo, onde as 

normas de segurança impõem aos apenados severas restrições, que impossibilitam o acesso de 

materiais didáticos diversos, equipamentos para aulas experimentais, aulas de campo, 

tecnologias interativas e, por último, mas não menos importante, a não utilização da plataforma 

(Moodle), que é o meio formal de comunicação entre professor - aluno - tutor. Também no 

Presídio Federal o material de uso do aluno tem um processo de impressão diferenciado, para 

atender às normas de segurança. As aulas presenciais acontecem sempre acompanhadas da 

pedagoga da instituição em um ambiente preparado para isso. 

Cabe ressaltar que, inicialmente, alguns professores demonstraram resistência em ter os 

alunos do sistema prisional em suas salas virtuais. Foi necessário um trabalho de sensibilização, 

de modo que esses professores percebessem seu papel no processo e pudessem quebrar essa 
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barreira. Aqueles que abraçaram a causa desde o princípio, nos relataram que foi um 

processo de aprendizagem, de aceitação e de sensibilização. Evidenciamos na fala do 

professor a seguir, que este compreende o projeto de ensino como também de sua 

responsabilidade. Para ele, 

 

É responsabilidade social, é a tentativa de uma oferta de prisões com mais dignidade 

e abrir caminhos pra uma nova forma de ressocialização, que ressocialização imposta 

nos dias de hoje ainda é medieval, as prisões parecem os calabouços da idade média. 

E inclusive assim, uma instituição como o ****, por mais que eu perceba um esforço 

enorme de muita gente pra que isso dê certo, eu encontro uma resistência muito 

grande, sabe? Nas entrelinhas das coisas, nas insinuações, na forma como as pessoas 

encaram essa oferta eu percebo, e é uma instituição, assim, muito séria, né, imagina 

no meio da rua o que as pessoas não pensam de uma oferta como essa, resistência que 

não se encontra (Professor, 2019, informação verbal). 

 

O professor evidencia a responsabilidade social do fazer docente mas percebe que 

para todos isso ainda não está claro. Destacamos que “tomando como referência o espaço 

prisional, é importante considerar que os professores passam por processo semelhante à 

chegada do novato na prisão, quando lhe são passadas as “regras da casa” (ONOFRE, 2011, 

p. 4). Assim iniciar como docente na educação prisional é trazer junto todos os estigmas 

construídos ao longo da vida. Entendemos que somente um processo de formação/reflexão 

mediado por formadores conhecedores do processo poderão criar as condições para o 

professor conseguir construir uma prática alinhado ao público do sistema prisional pois, 

 

[…] como professor em um espaço com características próprias e onde rapidamente 

deve aprender a sobreviver – ali ele percebe a importância de buscar saberes, não só 

para lidar com diferentes culturas, mas para lidar com conflitos e dilemas para os 

quais não foi preparado na formação inicial e nem em experiências em outros 

espaços escolares (ONOFRE, 2011, p. 4). 

 

Também na pesquisa dialogamos com os alunos do sistema prisional. Esse diálogo 

nos trouxe um processo rico de reflexão acerca da importância de espaços educativos em 

ambientes prisionais. Saímos das entrevistas com eles, tomados de muito conhecimento. 

Onofre (2007) nos fala que frequentar a escola na prisão tem vários significados: 

conhecimento, ocupação do tempo e também ser aprovado nos exames de comportamento de 

modo a ter sua pena abreviada ou ir para a situação do semi-aberto. “Mesmo não tendo 

consciência da função histórica da escola e de seu papel na construção da cidadania, o seu 

objetivo, ao freqüentá-la, é “acatar as regras da casa”, buscando todas as alternativas 

possíveis para abreviar sua estada na unidade” (ONOFRE, 2011, p. 8). Sobre isso o aluno 

nos fala: “Lá dentro foi preenchimento de tempo que tínhamos muito e por ser muito 

acessível a educação a distância para nós, assim nós que fomos os primeiros a começar uma 

faculdade lá dentro” (Aluno R, 2019, informação verbal). A legislação garante a 

possibilidade de ofertar educação e qualificar profissionalmente a população carcerária. 

Estudando também é possível promover a remição da pena. O instituto da remição, 

regulamentado na Lei de Execuções Penais, oferece 1 dia de pena reduzida para cada 12 

horas de frequência escolar-atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior. 
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Os alunos percebiam que essa experiência era nova, inovadora e que eles são fruto 

dessa experiência. Um deles nos relatou: os professores nem sabiam como começar (aluno 

R, 2019, informação verbal). De fato, o diálogo com as pessoas que estão à frente da 

experiência nos revela que o caminho tem sido feito caminhando. Começaram de maneira 

muito artesanal e no processo estão refazendo caminhos, refletindo, tomando decisões e, 

desse modo, construindo um percurso para oferecer educação prisional superior via EaD. 

O trabalho ainda se encontra em uma fase inicial, de construção de um projeto 

pedagógico que contempla a educação prisional. Os profissionais envolvidos no processo 

têm encontrado dificuldades. É importante ressaltar que, no processo de assistência 

educacional aos apenados privados de liberdade, a integração da educação e a segurança no 

espaço prisional não são antagônicos, porém um desafio para todos os envolvidos que 

precisam entender a oferta da educação a esses indivíduos como um direito básico de 

cidadania. 

Os programadores do Moodle da instituição destacam que estão dialogando para 

construção do Moodle off-line para substituir o sistema on-line, pois, pela situação dos 

alunos privados de liberdade não poderem acessar a internet, essa substituição seria bastante 

interessante. De acordo com Ferreira e Silva (2018, p. 14), 

 

A desconstrução de um sistema rígido de requisitos de qualidade pôde apontar novos 

caminhos para novas oportunidades para a construção do conhecimento na escola 

prisional por meio da implementação da EaD como modalidade de ensino. E, nesse 

sentido, de (re)adaptações e (re)construção de espaços nas escolas prisionais serão 

necessárias ações saneadoras a cada projeto pedagógico que será gerido nesses 

espaços, pois se faz necessário atentar que a própria EaD está em constante 

transformação e adaptação. 

 

Para os alunos, ingressar no ensino superior e poder participar das atividades têm 

sido algo marcante em suas vidas. Na entrevista eles relataram vários desses momentos. O 

caso a seguir é bem emblemático, quando um aluno narra o momento que tiveram a 

primeira aula de laboratório presencial: 

 

A primeira aula que nós viemos, eu lembro até a data dia 15 de dezembro (Alunos F). 

Nós acordamos ansiosos, que não sabíamos como era. Eu imaginava assim, na hora 

que chegar lá algemado na viatura, aquele monte de estudante, tão preso aí. Esses 

caras aí. Só que quando nós chegamos, não era o que eu imaginei, no estacionamento 

não tinha ninguém. Chegando lá tiraram nossas algemas e nós fomos escoltados para 

o laboratório de Química. Mesmo assim quando os alunos chegaram dois policiais 

aqui e tal, mais graças a deus foi tudo tranquilo (Aluno R, 2019, informação verbal). 

 

Na fala do Aluno R percebemos o quão importante essa inclusão tem sido em sua 

vida, como ela mexe, como ela tira esse sujeito daquele lugar e o torna aluno e isso alimenta 

sonhos e desejos de empreender novos rumos as suas vidas. Nesse sentido, Ferreira e Silva 

(2018, p. 6) recorrendo a Freire destaca: 

 

Nos dizeres de Freire (1999), a educação é uma das dimensões da cultura e, por ser 

uma construção humana, comporta em si um potencial de mudança social permeada 

de esperança e sonhos possíveis. Acredita-se, portanto, que é na experiência dialógica 

e dialética do processo educacional que são criados os alicerces para as próprias 
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mudanças educacionais e uma transformação sociocultural que promova a 

(re)construção da identidade e história de vida do educando, do sujeito educando 

preso. 

 

Na entrevista com os colaboradores alunos uma das coisas que mais nos marcou foi 

quando um deles nos disse “ enquanto você está lá dentro você pode abreviar a sua estadia 

lá dentro ou você também pode prolongar. Então eu escolhi abreviar” (Alunos F, 2019, 

informação verbal). Compreendemos que o acesso à educação proporciona ao aluno 

apenado uma mudança em sua perspectiva de vida. O aluno na prisão também funciona 

como referência para outros colegas. Na entrevista um aluno nos falou: 

 

Lá dentro quando começou a faculdade eu e F, saiamos quando retornávamos, todos 

ficavam perguntando como é lá, como é isto? Ou vou estudar para o próximo ano 

fazer Enem. Eu tinha 3 alunos lá dentro que eu ensinava as dúvidas deles e passava a 

tarde toda com eles e eu via o interesse deles, aí eu via essa resposta aqui porque aí eu 

dizia tenha calma, via tanto interesse que nós tínhamos vontade de ensinar a eles 

(Alunos R, 2019, informação verbal). 

 

O principal intuito da educação nas prisões, que é uma educação para jovens e 

adultos apenados, é proporcionar a ressocialização do apenado, possibilitando sua 

reintegração social. Antes de mais nada é necessário reconhece-los como indivíduos 

portadores de experiências de vida, respeitando as suas diferenças, como afirma Santos 

(2004), 

 

A educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do 

jovem adulto como sujeito; coloca-nos o desafio de pautar o processo educativo pela 

compreensão e pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a ser igual 

quando a diferença nos inferioriza e o de ser diferente quando a igualdade nos 

descaracteriza. Ao pensar no desafio de construirmos princípios que regem a educação 

de adultos, há de buscar-se uma educação qualitativamente diferente, que tem como 

perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária (SANTOS, 2004, p. 72). 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte , 

tem como princípio a defesa dos direitos humanos, a inclusão social de jovens e adultos, 

bem como o compromisso com a responsabilidade social. No princípio da responsabilidade 

social, especificamente, a Instituição começa a assumir também a cooperação com a 

educação dos apenados, de maneira que o retorno dessas pessoas para convivência social 

aconteça de forma digna, que sejam transformados e libertos pelo conhecimento. 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil das dívidas sociais com negros, pobres e também com apenados, que em 

muitas vezes foram excluídos antes de cometerem qualquer delito, tem um dos sistemas 

penitenciários mais cruéis, “ele destrói a subjetividade do homem, no sentido de não lhe 

oferecer nenhuma possibilidade de racionalização da situação em que se encontra. 

(FREIRE; BETTO, 2003, p. 41). 
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A investigação já aponta algumas veredas: os privados de liberdade têm direito a 

educação e a EaD é um caminho possível para acessar esse direito. Ainda que as regras 

rígidas de segurança exijam que práticas educativas e conteúdos abordados sejam 

readaptados e reconstruídos para atender a normatização do sistema prisional aos 

custodiados privados de liberdade; e estes poderem construir o conhecimento significativo, 

humanizado; é preciso persistir; avançar para garantir a educação; e contribuir com a 

reconstrução de sua história de vida e o seu retorno à sociedade fora da prisão.  

Nossa pesquisa tem avançado bastante, temos aprendido muito. Estamos finalizando 

um curso de formação continuada para oferecer aosprofessores da Educação Prisional, fruto 

da pesquisa e finalizando um manual com orientações básicas para o processo de 

implemntação da educação Prisional via EaD. Assim, a pesquisa teve um caráter 

investigativo/exploratório, mas também intenciona contribuir para a visualização de um 

quadro que nos apresente um caminho possível para inclusão de jovens e adultos apenados 

no processo educativo via EaD. Se defendemos a humanização do homem, a educação 

prisional deve ser uma de nossas tantas lutas. A luta com esperança do verbo esperançar 

como diz Freire, para ele, não existe luta sem esperança, sem esperança não existe busca 

porque a consciência de ‘estar sendo pode alimentar a vontade de ser mais’. A “Cela de 

aula” como nos diz Leme (2007) é um lugar ainda pouco investigado, assim é um lugar com 

muitas perguntas que aguardam respostas. Apesar de todo os cenários de desalentos, outros 

fins podem ser pensados/ sonhados. 
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RESUMO. O presente artigo intitulado, Avaliação da Aprendizagem em Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem(AVA): uma revisão da literatura, tem como objetivo identificar as 

possibilidades da avaliação formativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Metodologicamente, o estudo é de carácter teórico-descritivo, abordando, na visão de vários 

autores, os conceitos da avaliação, a sua importância, e o tipo de ferramentas que podem ser 

utilizadas neste processo. Nesse contexto,formulou-se a seguinte problema : qual das 

ferramentas apresenta maior potencialidade de avaliação formativa no AVA? No que se refere 

a avaliação da aprendizagem, algumas pesquisas de Piletti (1987), Luckesi (1990) e Perrenoud 

(1999), demonstram que a avaliação é um processo contínuo que permite avaliar 

conhecimentos, habilidades, atitudes e para Prata (2003) a avaliação é fundamental no ensino a 

distância, visto que os alunos, neste ambiente, necessitam ter uma certa autonomia para 

condução de seus estudos. Partindo desses autores, constatamos que a avaliação é parte 

integrante do processo de ensino/aprendizagem pois possibilita, melhorar as aprendizagens em 

curso.Os resultados deste estudo, revelaram que as interfaces fórum, chat, wiki, lição e tarefa  

apresentam possibilidades efetivas para criação de estratégias de avaliação da aprendizagem, e 

destaca – se o fórum por oferecer uma enorme capacidade para a realização da avaliação 

formativa e inclusiva da aprendizagem, uma vez que, através dessa ferramenta os estudantes 

podem explanar suas ideias, trocar informações e debater com os outros participantes do curso. 

Apresenta também  a vantagem de oferecer  tempo suficiente para reformular ideias, analisar 

conteúdos, refletir coletivamente e ainda construir do conhecimento colaborativamente. 

 

Palavras-chave: Educação a distância, Avaliação da Aprendizagem, Avaliação 

formativa, Ambiente Virtual de Aprendizagem
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ABSTRACT. This paper entitled Assessment of Learning in Virtual Learning Environments 

(VLE): Literature review aims to identify possible formative assessment in Virtual Learning 

Environment.  This is a descriptive and theoretical study informed by many authors and 

emphasizes on the concepts of assessment and its importance, types of tools used in the 

study.  In this regard, we have identified the following problem:  Which tool presents a more 

potential of formative assessment in VLE? Regarding the assessment of learning, some research 

by Piletti (1987), Luckesi (1990) and Perrenoud (1999), show that assessment is a continuous 

process that allows the assessment of knowledge, skills, attitudes and for Prata (2003). 

Evaluation is fundamental in distance education, since students in this environment need to 

have some autonomy to conduct their studies. From these authors, we find that the assessment 

is an integral part of the teaching / learning process as it enables to improve the current learning. 

The results of this study revealed that the forum, chat, wiki, lesson and task interfaces present 

effective possibilities for the creation of learning assessment strategies. through this tool 

students can explain their ideas, exchange information and discuss with other course 

participants. It also has the advantage of offering enough time to reformulate ideas, analyze 

content, reflect collectively and build knowledge collaboratively 

 

Keywords:  Distance Education, Assessment of Learning, Formative Assessment, Virtual Learning 

Environmen
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1. Introdução  

 

O tema avaliação continua sendo uma questão polêmica no meio acadêmico, 

gerando inúmeros debates e discordâncias. Actualmente existe uma busca por mudanças do 

paradigma de avaliação da aprendizagem pois ainda predominam, nos sistemas educativos, 

de modo geral, práticas de avaliação que têm como função a classificação do estudante e 

não o diagnóstico de suas aprendizagens e dificuldades.  

De acordo com Piletti (1987) avaliação é um processo contínuo de pesquisa que visa 

interpretar conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes, tendo em vista mudanças 

esperadas no comportamento, propostas nos objetivos educacionais, a fim de proporcionar    

condições para decidir sobre alternativas do planeamento do trabalho do tutor e da escola 

como um todo. Para Luckesi (1990) avaliar significa determinar, verificar, reconhecer, fazer 

ideia, calcular, apreciar, ajuizar ou refletir sobre algo.  Luckesi diz ainda que, a avaliação, 

é formulada a partir de métodos de atribuição de valor ou qualidade sobre alguma coisa, ato 

ou ação em curso e exige posicionamento do avaliador a favor ou contra o que está sendo 

avaliado. Segundo Perrenoud (1999) avaliação formativa consiste em toda prática de 

avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, 

qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do 

ensino. No caso específico da EAD, de acordo com Prata (2003), a avaliação da 

aprendizagem tem passado por uma fase de transformação sob o ponto de vista pedagógico 

com prevalência para a avaliação formativa. Para esse autor, este tipo de avaliação é 

fundamental no ensino a distância, visto que os alunos, neste ambiente, necessitam ter uma 

certa autonomia para condução de seus estudos.  

A nossa experiência como técnicas profissionais de EaD na Universidade 

Pedagógica de Maputo – Centro de Educação Aberta e a Distância (UP – CEAD), levou-

nos a escolha do tema “Avaliação da Aprendizagem em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem(AVA): uma revisão da literatura. Considerando essa ideia, propôs-se 

como problema inicial a seguinte questão: De que forma a utilização do Ambiente Virtual 

da Aprendizagem pode facilitar o processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes a 

distancia?  Para este estudo pesquisou – se alguns repositórios que tivessem artigos, teses e 

dissertações que falam do assunto aqui desenvolvido tais como, research gate, repositório 

da Universidade Aberta de Lisboa, da Universidade de Minho, Universidade Pedagógica de 
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Maputo e artigos existentes no Google académico, sendo assim, optou-se por desenvolver 

uma pesquisa bibliográfica de carácter teórico-descritiva.    

Na primeira parte do trabalho apresentaremos uma visão geral do tema em questão, 

a introdução que contempla a justificativa, o objetivo, a metodologia. Na segunda parte, 

apresentamos o desenvolvimento que contempla, a avaliação da aprendizagem na EaD, o 

processo da avaliação no ambiente virtual de aprendizagem e a avaliação formativa no 

AVA. Ainda neste capítulo, são detalhados os objetivos e as funções das ferramentas fórum, 

tarefa, wiki, chat e lição e a estreita relação de cada uma com a avaliação formativa e a 

ultima parte inclue, as conclusões onde faremos um desfecho em relação ao tema em estudo 

e a bibliografia onde listaremos os autores citados na pesquisa. 

 

2. Avaliação da Aprendizagem na EAD 

 Avaliação é um processo diário, onde o tutor, estudantes e todos os envolvidos no 

processo avaliam e se avaliam constantemente. 

 Avaliação da aprendizagem na EAD visa trabalhar competências cognitivas, 

transformando o aluno em autónomo, onde ele tenta construir o conhecimento, buscando os 

próprios caminhos para o estudo a distância.  Para Moran (2002), a avaliação on-line poderia 

ser definida como um conjunto de ações de ensino e aprendizagem cujo desenvolvimento é 

mediado por tecnologias de informação e comunicação, principalmente por intermédio da 

internet. A avaliação em EaD, como a própria modalidade indica, tem especificidades que são 

resultado do modelo educacional proposto para o ensino/ aprendizagem, portanto, avaliar no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem não se resume em verificar as quantidades de conteúdos 

aplicados no decorrer de cada lição, mas em detectar a qualidade do aprendizado nos estudantes.  

 

 Medeiros (1999) nos alerta para que cada Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

possue mecanismos que incentivam a aprendizagem autônoma e emancipatória. Esse tipo de 

aprendizagem sugere a existência, por parte do estudante e do tutor, de pontual participação, de 

compromisso e de colaboração; atitudes que pressupõem uma relação acadêmica pautada pela 

qualidade, pela autoridade, desde que a autoria e a autonomia grupal e individual se construam 

com argumentos interativos, uma vez que é com base nos argumentos que a aprendizagem 

aflora e nela, consequentemente, a avaliação se estabelece.   

 A avaliação na EaD é uma acção pedagógica necessária para o processo 

ensino/aprendizagem que resulta em um conjunto de conhecimentos, o qual o estudante adquire 
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mediante seu interesse e dedicação em cada tutoria apresentada. Desse modo, com a exigência 

do comprometimento com as actividades, participação, frequência e avaliação, o ensino na EaD 

é tão, ou mais, eficaz quanto o ensino presencial.  

  

2.1. O processo de avaliação no AVA 

  

 Segundo Santos (200), AVA é um espaço fecundo de significação onde toda 

organização viva de seres humanos e objetos técnicos estão fisicamente dispersos e que ocorre 

através dos ambientes virtuais de aprendizagem, a comunicação  síncrona e assíncrona. 

Síncrona quando a comunicação é em tempo real, possibilitando um rápido feedback, exemplo 

os Chats e assíncrona onde a comunicação entre o estudante e tutor não é em tempo real, ou 

seja, a comunicação da se em diferentes momentos, cuja vantagem e possibilitar o estudante 

uma maior reflexão permitindo o registo de informações para que possam ser analisadas. 

Interagem num processo complexo que se auto-organiza na dialógica de suas redes de conexões, 

portanto, AVA é uma ferramenta online que permite a troca e criação de novos conhecimentos 

estudantes e tutores possibilitando que ambos estejam conectados virtualmente, 

proporcionando, o estudante a construir o seu próprio ritmo de estudo, além de poder trocar 

informações e conhecimentos com outros colegas. 

O processo de avaliação no AVA nos remete a pensarmos quais metodologias iremos 

utilizar para sabermos se os estudantes estão adquirindo conhecimento.  

  Através do ambiente virtual de aprendizagem o tutor tem acesso as ferramentas que 

são uteis para a avaliação da aprendizagem, como por exemplo, chats, fórum, lição, wiki, tarefa 

entre outras. Por meio destas ferramentas utiliza-se dados colectados para fazer a avaliação da 

aprendizagem, pautado na interatividade que ocorre a partir da troca de mensagens postadas no 

AVA, estratégias de aprendizagem que potencializam a avaliação formativa, Miranda (2010). 

 

 Chat 

Para Pavezi et al.(2011), chat é uma ferramenta de comunicação síncrona utilizada 

como bate papo que permite que mensagens escritas sejam trocadas simultaneamente. Portanto, 

chat é uma ferramenta que permite a realização de discussões em tempo real e é utilizado para 

discussões, tendo como possibilidade avaliativa os factores comunicação, compreensão, 

interesse, envolvimento e participação do estudante. 
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Portanto, o chat  apresenta um potencial elevado para uma aprendizagem colaborativa, 

uma mais valia em termos de avaliação formativa pois, segundo Salvador et al., (2012),  

possibilita a interação e ajuste contínuo ao longo do desenvolvimento da aprendizagem, e não 

somente, restringindo-se à correção do produto final de uma actividade. 

A aprendizagem se faz colaborativa nas interações entre sujeitos mais e menos 

experientes em determinado tema do conhecimento, estabelecendo uma correta relação entre 

tutor e estudante. Ou seja, o chat permite uma avaliação formativa em tempo real uma vez que 

a interatividade ocorre no momento sem precisar esperar um período por uma resposta.  Silva 

(2010) faz um comparativo entre os tipos de questões propostas no chat: 

 Questão aberta: participação dos alunos; 

 Questão comparativa: promove movimentos intelectuais; 

 Questão de síntese e exploração: proporciona o processo de construção do 

conhecimento. 

Conclui-se que as discussões síncronas através do chat constroem o conhecimento e 

trazem o desenvolvimento cognitivo dos alunos através de questões bem elaboradas pelo tutor. 

Estas também permitem a interatividade entre os estudantes podendo, o tutor, interferir quando 

achar necessário, dando espaço para que os estudantes respondam aos questionamentos e 

compartilhem a troca de mensagens. 

 

 Fórum 

O fórum de discussão é uma ferramenta assíncrona cujas mensagens são organizadas 

por assunto em um local central e, normalmente, as respostas são encadeadas e alinhadas uma 

abaixo da outra, Salume at al, (2012). Neste contexto, diríamos que o fórum possui uma enorme 

potencialidade  para a realização da avaliação formativa e inclusiva , uma vez que, através dessa 

ferramenta os estudantes podem explanar suas ideias, trocar informações e debater com os 

outros participantes do curso com a vantagem de ter tempo suficiente para reformular ideias, 

analisar conteúdos, refletir coletivamente e ainda construir do conhecimento 

colaborativamente. 

O tutor deverá ter como objetivo, no que se refere à avaliação da aprendizagem, 

averiguar se suas práticas avaliativas dão-se de forma a favorecer o sucesso na construção do 

conhecimento por parte dos estudantes, uma vez que, no que tange ao fórum, a avaliação do 

tutor para com seus estudantes não parece tarefa fácil de ser realizada. 
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Neste momento a linguagem utilizada pelo tutor ao passar a informação, deve alimentar 

no estudante o diálogo com conteúdo, pois segundo Hadji apud Flores (2009) somente assim, 

a avaliação pronunciada pelo tutor poderá do ponto de vista da comunicação, tornar-se 

formativa. Outra questão a destacar é a importância dos fóruns na promoção da construção do 

conhecimento, num movimento dinâmico, em que há se bem conduzido, a participação activa 

dos estudantes em prol da formação de uma rede colaborativa de aprendizagem, com vista ao 

aprofundamento dos conteúdos trabalhados na sala de ambiente virtual e compartilhamento de 

experiências. 

 Lição 

A ferramenta lição também é um recurso importante no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, caracterizada como objeto de aprendizagem de estudo autônomo. Os autores 

Prado at al. (2011) definem como ferramenta de interatividade assincrônica, pois permite incluir 

conteúdo em um curso de maneira flexível, como uma página web e testes de conhecimento. 

Uma lição consiste em um número determinado de páginas, onde cada página termina 

com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta, passa para a 

próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. As questões são usadas para 

testar a compreensão do estudante sobre o conteúdo e requer roteirização detalhada. Oliveira 

(2012) classifica a ferramenta lição como linear e não linear, determinadas em função das 

respostas do aluno. Na configuração linear o estudante examina o conteúdo disponível e 

responde a uma pergunta e, se acertar avança para a seguinte. Se errar dever repetir a pergunta 

errada. Na lição não linear a sequência de visualização das questões varia de acordo com as 

respostas do estudante e permite adaptar o percurso de aprendizagem ao nível de conhecimentos 

demonstrado. 

Segundo Miranda (2010), é de grande relevância para a avaliação formativa a escolha, 

por parte do tutor, da quantidade de tentativas possíveis ao estudante para responder às questões 

(desde que não sejam discursivas). Através dos dados contidos no relatório de atividades, poder-

se-á verificar as questões que o estudante tentou repetidas vezes, a fim de trabalhar suas 

dificuldades e sanar suas dúvidas, buscando-se, com isso, o efetivo aprendizado do estudante. 

Este objeto de aprendizagem, bem utilizado, permite integrar textos, imagens e vídeos através 

de páginas web a aplicação de exercícios, com caráter avaliativo complementar. Servem para 

avaliar o entendimento do conteúdo, além de possibilitar ao usuário fazer intervenções de forma 

organizada, uma vez que ele terá tempo para sistematizar suas respostas Prado at. al. (2011). 
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Vale ressaltar que esta ferramenta potencializa o envolvimento dos alunos com os 

conteúdos aprendidos e também torna viável a consolidação da aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências, mas de forma sistemática e com pouco potencial interativo. 

 

 Wiki 

Esta ferramenta online feita para ser utilizada colaborativamente, pois visa a  construção 

conjunta de um produto final, que é em geral um texto, e à aprendizagem significativa, 

conforme o que é combinado entre professores e alunos. De acordo com Rosado at. al. (2007), 

nas wikis a regra geral é não existir controle central, pois se espera que as sucessivas 

contribuições dos internautas sobre o texto constituam com o tempo um consenso, um texto 

profundo e refinado a respeito do tema proposto”. Esta ferramenta possui um editor de texto 

com diversas opções de formatação e edição e a opção de desativar esse editor de texto de forma 

a trabalhar apenas com os códigos.  

Komosinski (2000) destaca vários benefícios desta tecnologia colaborativa como 

desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico por meio da discussão; a interação entre 

os envolvidos; desenvolvimento de habilidade de comunicação social; a satisfação do estudante 

ao reter as informações transformando-as em conhecimentos; estímulo ao trabalho de equipe 

com a participação individual sendo de extrema importância para o produto final. 

A necessidade de desenvolver processos formativos com base na reflexão sobre a 

própria prática é o destaque de Almeida (2005), que observa por meio das necessidades 

contextuais a criação de condições para a autoria coletiva. Do ponto de vista educacional a 

utilização da wiki é uma vantagem, pois alunos envolvidos neste trabalho podem assumir o 

papel ativo de construção e reconstrução do conhecimento. 

Assim o wiki possibilita a aprendizagem significativa contribuindo para uma avaliação 

contínua, formadora e auto-reguladora, o que permite o debate facilitando a criação do 

conhecimento. Como todo processo de aprendizagem verifica-se também no wiki, itens a se 

pensar quanto à eficácia da ferramenta, estudos apontam que a ferramenta só é útil se existir 

algum treino prévio. 

Aplicada ao ensino-aprendizagem, depende da participação de tutores e dos estudantes, 

o que pode gerar problemas como: as interferências pontuadas pelos colaboradores estudantes 

de um mesmo grupo podem não ser entendidas e causar desagrado, resistências em compartilhar 
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os trabalhos por receio de críticas, enfim os fatores psicológicos, sociais e culturais estão 

presentes nessa ferramenta digital, o que denota cuidados diferentes no processo avaliativo.    

Dessa forma Lèvy (1988) ressalta que wiki é um local propício para um pensar colectivo 

- Inteligência cocletiva - e, para pôr a funcionar "um cérebro cooperativo". Levando em 

consideração as análises de eficácia ou não dessa ferramenta, entende-se que não há como negar 

as contribuições benéficas que o wiki traz para a verificação da aprendizagem por meio da 

avaliação formativa. 

 

 Tarefa 

No AVA, a tarefa consiste na realização de uma actividade (textos, projetos, 

relatórios, vídeos, desenho, mapa conceitual, etc.) a ser desenvolvida pelos estudantes, 

disponibilizada em forma de arquivo, de maneira que somente terão acesso ao seu conteúdo 

o autor (estudante) e tutor, impossibilitando o compartilhamento com os demais 

participantes da comunidade virtual de aprendizagem. 

Segundo Lima (2012), a tarefa é uma ferramenta assíncrona para descrição ou 

enunciado de uma atividade a ser devolvida pelo cursista, que pode ser enviada em formato 

digital para o tutor. 

Assim como o fórum, a tarefa também é uma ferramenta valiosa para o processo 

avaliativo, possibilitando ao tutor acompanhar e avaliar o desempenho individual ou em 

grupo dos estudantes no processo de construção do conhecimento, e estão voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, sendo que os critérios de avaliação utilizados 

em cada disciplina ou curso são definidos pelo tutor responsável. 

O tutor quando trabalha com a avaliação formativa, deverá buscar oportunidades 

para apresentar ao estudante o seu feedback. Portanto, os critérios para a realização da 

avaliação formativa devem ser elaborados numa perspectiva qualitativa em que o conteúdo 

é sempre relevante, nesse ou em qualquer outro momento. 

Nessa vertente, cabe ressaltar que a tarefa poderá ser também utilizada como um 

meio de incentivar o estudante na busca do conhecimento através da pesquisa vista como 

princípio educativo, numa postura autodidata e autônoma. 
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Esta é uma ferramenta avaliativa interessante, pois permite que o tutor comente o 

desempenho do estudante e grave a sua nota; comentário e nota podem ser enviados 

automaticamente para o e-mail do aluno ou directamente na tarefa. 

 

 

2.1.1. Avaliação Formativa em AVA 

 

Falar da avaliação formativa em ambientes virtuais de aprendizagem significa 

compreender todas possibilidades que as tecnologias nos proporcionam.  Percebe - se uma 

busca incessante de muitos estudiosos em mudar o paradigma da avaliação em EaD. No modelo 

tradicional, o tutor limita-se a utilizar provas e testes para medir o que o estudante aprendeu 

(idêntico ao ensino presencial tradicional), nas novas formas de avaliar procura-se não só medir 

ou analisar momentos pontuais, mas principalmente acompanhar o percurso do estudante, 

através das suas interações com outros intervenientes do processo e com o tutor, do que 

produzir, de onde partiu e onde chegou.  Se analisarmos, por exemplo, o AVA, ele tem alguns 

recursos (fórum e chat) que facilitam o tutor a análise do caminho percorrido pelo estudante 

durante o curso.  

 

A avaliação da aprendizagem é reconhecida em três modalidades: avaliação 

diagnóstica ou inicial, avaliação formativa ou contínua e a avaliação final ou somativa e, 

todas constituem uma avaliação em processo, pois estão intimamente relacionadas. 

Segundo Perrenoud (1999), a avaliação pode ser entendida como toda prática de 

avaliação contínua que pretenda melhorar as aprendizagens em curso, contribuindo para o 

acompanhamento e orientação dos alunos durante todo o seu processo de formação. É formativa 

toda a avaliação que ajuda o estudante a aprender e a desenvolver, competências e habilidades 

dentro de um projecto educativo.  

 

Segundo Otsuka e Rocha (2002) novas tecnologias computacionais tais como os agentes 

de software, a mineração de dados e a visualização de informações vêm sendo pesquisadas, a 

fim de explorar melhor os registros das interações dos estudantes em ambientes de 

aprendizagem e prover suporte ao tutor na colecta, identificação, selecção e análise de 

informações relevantes à avaliação formativa.  
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A avaliação formativa constitui a modalidade fundamental de avaliação no ambiente 

virtual de aprendizagem ao "informar o estudante, os tutores e outros intervenientes, sobre a 

qualidade do processo educativo e de aprendizagem, bem como do estado do cumprimento dos 

objectivos do modulo. A nível de objectivos a avaliação formativa estabelece "metas 

intermédias que favoreçam a confiança própria no sucesso educativo" permitindo, "adoptar 

novas metodologias e medidas educativas de apoio, ou de adaptação curricular, sempre que 

sejam detectadas dificuldades ou desajustamentos no processo de ensino e de aprendizagem.". 

Esta é a modalidade de avaliação que acompanha permanentemente o processo de ensino 

aprendizagem, sendo fundamental para a qualidade da aprendizagem.  

 

A avaliação formativa, ao apreciar o modo como decorre o processo de ensino-

aprendizagem, permite, ainda, na opinião de Scriven (1967), que o tutor adapte as suas tarefas 

de aprendizagem, introduzindo alterações que possibilitem uma maior adequação das mesmas. 

Porem, não se trata, apenas, de uma avaliação simplesmente informal e permanente; a sua 

planificação deve permitir a existência de momentos organizados de avaliação formativa, 

devendo planear-se momentos para averiguar os resultados obtidos, recolhendo informações 

com regularidade acerca do processo de aprendizagem.  

     A avaliação formativa visa desta forma regular o processo de ensino-aprendizagem, 

detectando e identificando metodologias de ensino mal-adaptadas ou dificuldades de 

aprendizagem nos estudantes. Ao optar-se por uma avaliação formativa, na opinião de 

Perrenoud (1982), são afectados no processo educativo: a organização das sessões, os métodos 

e as práticas de ensino, a construção de uma cultura comum entre o tutor e as instituições de 

ensino, a sua política, o programa e os objectivos, bem como o sistema de selecção e orientação 

e a satisfação profissional e pessoal.             

           Para Bloom at al. (1971) nunca se devem utilizar os dados da avaliação formativa 

como base para a classificação; na realidade, em situação de avaliação formativa, os alunos 

devem responder sem se confrontarem com a ameaça da classificação, sem os elevados níveis 

de stress e ansiedade associados a essas situações (que podem prejudicar a revelação das suas 

reais capacidades), não minando a necessária confiança dos estudantes e o clima de intimidade 

necessário para que o estudante se abra, mostre as suas dificuldades, aceite errar, evitando 

estratégias de ocultação das dificuldades. 

Assim sendo, a avaliação é elemento indispensável para a optimização do uso dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e se bem planeada e organizada conduz à aprendizagem 

significativa, o sucesso do ensino aprendizagem. 
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2.2. Ambientes Virtuais da Aprendizagem 

Sempre que pensamos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, aparece a ideia de 

um computador, internet, docente e estudantes, mas para quem trabalha nesta área sabe que é 

muito mais que essas quatro componentes acima referenciadas, existe uma grande logística para 

que haja uma educação a distância de excelência. 

O ambiente virtual de aprendizagem, recurso importante do ensino a distância, é um 

espaço de mediações, onde a educação cooperativa encontra lugar para seu desenvolvimento. 

Através de uma diversidade de mídias, tem objetivado, entre outros, a promoção de 

modalidades de aprendizagem e, se apresenta como ambiente propício à interatividade e à 

construção colaborativa Alves at al. (2009) 

No AVA identifica-se um espaço de interação envolvendo estudantes, tutores e agentes 

de software, além de outros recursos pedagógicos. Neste cenário, o mecanismo de feedback 

ganha amplitude e importância no atendimento aos estudantes.  

O AVA está ambientado com distintas ferramentas, como fóruns, chats, web 

conferência, troca de mensagens, tarefas, questionário online, que podem ser utilizados em 

diferentes momentos. A questão que se apresenta é entender como essas ferramentas se 

constituem em meios eficazes para permitir o acompanhamento, a participação e a colaboração 

no grupo. Portanto, o AVA deve ser flexível, participativo, centrado na interação, na construção 

do conhecimento e no trabalho cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732



 

3. Conclusão 

Na EaD utilizamos vários recursos avaliativos dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem tais como: chats, fóruns, wikis, tarefa, lição entre outros.  

Após esta pesquisa, verificou - se que, existem várias possibilidades metodológicas 

(chats, fóruns, wikis, tarefa, lição) para realizar a avaliação da aprendizagem dos estudantes que 

fazem cursos na modalidade EaD, é preciso ter em mente que avaliar é um processo que resulta 

de todo processo de ensino aprendizagem, moldado pelos recursos tecnológicos que estão 

disponíveis.  

Este artigo, foi desenvolvido com o objetivo identificar as possibilidades da avaliação 

formativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

A avaliação vem sendo um tema muito discutido e polêmico entre educadores, que 

muitas vezes se esquecem do seu real significado e revelou-se como um instrumento valioso no 

processo de ensino aprendizagem, possibilitando um possível diagnóstico do estudante sobre 

os conhecimentos adquiridos em um determinado período.  

Neste estudo, percebeu-se que fórum demonstrou ter uma enorme capacidade para a 

realização da avaliação formativa e inclusiva, uma vez que, através dessa ferramenta os 

estudantes podem explanar suas ideias, trocar informações e debater com os outros participantes 

do curso com a vantagem de ter tempo suficiente para reformular ideias, analisar conteúdos, 

refletir coletivamente e ainda construir do conhecimento colaborativamente. 

Na Educação á Distância(EaD), o Ambiente Virtual de Aprendizagem com suas 

diversas ferramentas proporciona o diálogo permanente, permeando a aprendizagem e o 

processo de avaliação. Ele, favorece a avaliação formativa na medida em que prioriza as 

diferentes formas de construção do conhecimento, tanto individuais como em grupo. 

É necessário continuar aprofundando o estudo sobre a avaliação formativa no AVA, 

mostrando a importância que tem este tema dentro do processo de ensino e aprendizagem na 

EAD e o enorme potencial que têm as diferentes ferramentas do AVA como apoio a esta 

actividade didática. 

Finalmente, conclui-se que a prática da avaliação da aprendizagem no AVA, centrada 

em suas estratégias e interfaces, exige de todos os envolvidos uma capacidade para desaprender 

e desconstruir a cultura avaliativa baseada na autoridade do docente, cuja formação permanece 

falha, para criar novos rumos alicerçados na troca, colaboração, negociação, mediação, na visão 

de Hoffmann (2004). 
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O USO DO FORMS COMO FERRAMENTA DE INCREMENTO NO ENSINO 

DA MATEMÁTICA E COM FOCO NOS DESCRITORES DA PROVA BRASIL 
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RESUMO. É urgente a inserção da escola no meio digital tão presente no cotidiano dos alunos. Não se pode 

ensinar uma geração digital com aulas que utilizam apenas quadro e giz/pincel. Nesse contexto, o presente 

trabalho objetiva a utilização de questionários on-line criados a partir da plataforma Forms com alunos do 8º 

ano do Ensino fundamental da Escola Municipal Nelson Mandela, localizada em Valparaíso de Goiás, com o 

intuito de tornar o estudo da Matemática mais atrativo, dinâmico com foco nos descritores de aprendizagem. 

Esta ferramenta digital possibilita a verificação mais rápida dos resultados do que teríamos aplicando um mé-

todo tradicional, permitindo uma correção de rotas mais rápida de modo a otimizar as competências trabalha-

das. Os questionários são disponibilizados via link para todos os alunos do oitavo ano via facebook, whatsapp 

e pelo google sala de aula.   

Palavras-chave: Forms. Questionário. Aprendizagem. Descritores.  

 

ABSTRACT.  THE USE OF FORMS AS A INSCREASE TOOL IN MATH TEACHING AND WITH 

FOCUS ON THE DESCRIPTORS OF PROVA BRASIL 

.  It’s urgently the insertion of school to digital environment that is so present in the students’ daily lifestyle. it 

cannot be teached a digital generation just using a blackboard and a chalk / brush . In this context , this present 

work discuss about the use of online questionnaire  built from the platform “Forms” with student from 8th 

grade of elementary Nelson Mandela Municipal School located  in Valparaiso-GO with the aim of make the 

study of Mathematics more attractive, dynamic focuses in learning’ descriptors . This digital tool enables a 

faster verification of results compared to a traditional method. It also permits the corrections of tests faster in 

a way of optimize the skills. The questionnaires are available via link for all the 8th grade students by Face-

book, WhatsApp and Google Classroom. 

 

Keywords:  Forms. Quiz. Learning. Descriptors.. 

 

 

 

 

 

  

 

736

mailto:dalvirenebraga@gmail.com
mailto:rseimetz@unb.br


 

1. INTRODUÇÃO    

O início de um ano letivo é sempre um período de reconhecimento dos espaços escolares 

tanto para professores quanto alunos no aspecto educacional. É momento para os professores fazerem 

avaliações diagnósticas com o intuito de traçar o perfil de cada turma e a partir desse ponto elaborar 

seus planos de curso e de aula de modo a transformar aquelas vidas por meio do conhecimento, sendo 

que:  

[…] A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 

satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante 

aprender aquilo que se ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador 

condições de compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista trabalhar 

com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em termos dos 

conhecimentos necessários (LUCKESI, 2008, p. 81).   

Ou ainda, na fala de Hoffmann: “[...] A avaliação é a reflexão transformada em ação, essa, 

que nos impulsiona a novas reflexões” (1994, p. 18). Entretanto, as dificuldades apresentadas pelos 

alunos como “aversão” a Matemática estimula o professor a procurar novas metodologias para 

auxiliar no ensino-aprendizagem e possibilitar um maior interesse dos alunos pelo conteúdo.  

O uso de softwares e outras tecnologias representam uma alternativa didática, que está 

diariamente ganhando força no ambiente escolar e que algumas das interfaces on-line mais 

conhecidas são chat, fórum, lista, blog, site e LMS ou AVA. Realizando uma breve pesquisa sobre os 

softwares disponíveis que possibilitassem o uso pela internet, ou seja, de modo on-line, encontramos 

dois sistemas muito parecidos para a elaboração de questionários chamado Forms. Neste sentido, 

surgiu a ideia do desenvolvimento de questionários relacionados aos conteúdos abordados no 8ºano 

do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nelson Mandela, localizada em Valparaíso de Goiás - 

GO como possível ferramenta de avalição diagnóstica e suplementação da aprendizagem em 

matemática.  Estes questionários on-line foram desenvolvidos utilizando o Google Forms e Microsoft 

Forms, que, segundo a própria Microsoft (2017), é:  

uma tecnologia de cliente inteligente para o .NET Framework, um conjunto de bibliotecas 

gerenciadas que simplificam tarefas comuns de aplicativos como leitura e gravação para o 

sistema de arquivos. Ao usar um ambiente de desenvolvimento como Visual Studio, você 

pode criar aplicativos de cliente inteligente dos Windows Forms que exibem informações, 

solicitam entrada de usuários e se comunicam com computadores remotos em uma rede. 

O objetivo da utilização deste recurso web é a disseminação dos conteúdos estudados em 

sala de aula de modo a aumentar a proficiência dos alunos nas avaliações de larga escala em 

matemática, bem como a efetividade e fortalecimento da aprendizagem dos conteúdos por meio dos 

descritores e por permitir uma rápida análise dos acertos e erros, servindo de diagnóstico, pois: 

[...] na atualidade, o que se desloca é a informação. E desloca-se em dois sentidos: o primeiro 

da espacialidade física em tempo real, sendo possível acessá-la por meio das tecnologias 

midiáticas de última geração. O segundo, por sua alteração constante, pelas transformações 

permanentes, por sua temporalidade intensiva e fugaz. (VIRILIO, 1993, p. 12) 

 Com o objetivo de promover esse deslocamento da informação no sentido de tecer uma 

rede do conhecimento, vemos que essa alternativa pedagógica tende a aumentar o interesse pelas 

aulas e pelo conteúdo abordado já que o aluno poderá vivenciá-lo de uma maneira dinâmica e 
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diferente do habitual, interagindo com o professor de modo diferente, promovendo: 

uma mudança de atitude em relação à participação e compromisso do aluno e do professor, 

uma vez que olhar o professor como parceiro idôneo de aprendizagem será mais fácil, porque 

está mais próximo do tradicional. Enxergar seus colegas como colaboradores para seu 

crescimento, isto já significa uma mudança importante e fundamental de mentalidade no 

processo de aprendizagem (MASETTO, 2000, p. 141).  

Essa parceria entre professor e alunos visa construir um processo de auto-organização 

para produção de conhecimento significativo e relevante. O aporte da educação para a inserção do 

educando na cibercultura, no sentido de aprendizado, requer uma dedicação prévia por parte do 

professor redefinindo seu papel: "... mais do que ensinar, trata-se de fazer aprender (...), concentrando-

se na criação, na gestão e na regulação das situações de aprendizagem" (PERRENOUD, 2000, p. 

139).  

Uma vez que não é suficiente para o professor indicar um site aos alunos -com objetivo 

de  acarretar inclusão na cibercultura, é necessário perceber pelo menos quatro exigências da 

cibercultura favoráveis à educação cidadã que são: a  transição da mídia clássica para a mídia on-line; 

o hipertexto próprio da tecnologia digital; a interatividade como mudança do esquema clássico da 

comunicação e a potencialização da comunicação e da aprendizagem utilizando interfaces da Internet. 

Neste sentido encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, que:  

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda a escolhê-los em 

função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria concepção de conhecimento e de 

aprendizagem, distinguindo os que se prestam mais a um trabalho dirigido para testar 

conhecimentos dos que procuram levar o aluno a interagir com o programa de forma a 

construir conhecimento ( BRASIL, 1997, p.47). 

Por possibilitar essa interação com os alunos e uma velocidade maior na análise dos 

dados, o Forms se mostrou uma ótima opção de trabalho. Para realização dessa pesquisa trago como 

questão geradora: A utilização de questionários on-line trará melhoria da proficiência em 

Matemática? E questões específicas: Esse recurso aumentará a participação dos alunos nas atividades 

propostas e o interesse pela Matemática? O desempenho bimestral dos alunos em Matemática será 

melhor? 

E no intuito de responder às questões acima o objetivo geral é: contribuir para a melhoria 

da proficiência dos alunos em Matemática e os específicos: melhorar a participação e rendimento 

escolar bimestral em Matemática e melhorar progressivamente os resultados das avaliações de larga 

escala. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Descritores  

Os descritores educacionais de Matemática utilizados na Prova Brasil são competência  e 

habilidades desejáveis para cada aluno e para cada disciplina. Essas competências e habilidades são 

subdivididas em partes menores em que cada uma especifica os itens que serão avaliados. Esses 

descritores, revelam uma associação entre os cálculos mentais realizadas pelos alunos e os conteúdos 

programáticos, assim, são capazes de especificar a implicação de cada habilidade na construção dos 

itens a serem usados nas avaliações e de quantificar em uma escala de proficiência o rendimento dos 
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alunos, seja de forma individual ou coletiva. Essa proficiência é estabelecida por meio da divisão dos 

conteúdos curriculares e de suas respectivas habilidades e competências em níveis progressivos de 

dificuldade de modo a se adequar a cada ano de ensino. Quanto maior o nível de dificuldade, maior 

a pontuação na escala de proficiência. A Escala de Proficiência tem como sentido principal permitir 

que os resultados dos testes sejam traduzidos em forma de diagnósticos qualitativos. Através desta 

escala, o professor pode orientar seu trao pedagógico no que tange às competências que já foram 

desenvolvidas pelos estudantes, permitindo visualizar os resultados a partir de uma espécie de régua, 

com valores ordenados e categorizados. Além disso, um determinado assunto pode integrar mais de 

um nível na escala, de acordo com sua complexidade. Assim, podemos entender que competência: 

 é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Para enfrentar uma situação, geralmente, colocam-

se em ação vários recursos cognitivos complementares, entre os quais os conhecimentos. 

Quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes elementares e esparsos, 

outras vezes complexos e organizados em rede (PERRENOUD, 1999,  ). 

 

Essas competências contidas nos níveis de proficiência da escala visam mostrar o que os 

alunos realmente sabem e são capazes de fazer, ou seja, o conhecimento, o nível de desenvolvimento 

cognitivo e as habilidades instrumentais adquiridas na sua passagem naquela ano. São exemplos de 

utilização desse parâmetro para avaliar os sistemas educacionais o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) de nível nacional, o Sistema de Avaliação da Educação de Goiás (SAEGO) 

de nível estadual e o Sistema de Avaliação e Desenvolvimento da Educação de Valparaíso de Goiás 

(SADEV) de nível municipal. As duas últimas (SAEGO e SADEV), também realizam avaliações nos 

6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental a fim de preparar e os alunos para a Prova Brasil,  com o intuito 

de mensurar a aprendizagem dos alunos durante o ano letivo, de modo a verificar se elesestão 

realmente aprendendo os conteúdos de forma eficiente e de modo a garantir um melhor resultado na 

avaliação de nível nacional.   

Os descritores de Matemática para o ensino fundamental estão divididos em quatro temas: 

Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Números e Operaçoes e Tratamento de Informações (PCN, 

1999). Já na Base Nacional Comum Curricular –BNCC  os temas passam a se chamar: grandezas e 

medidas, álgebra,  probalidade e estatística, geometria e números (BRASIL, 2017, p. 269) Ao todo 

são trabalhados 37 descritores distribuídos dentro destes 4 temas. As questões elaboradas a partir dos 

mesmos são pontuadas de acordo com o nível de entendimento necessário para sua resolução, assim 

quanto mais complexo o entendimento, maior sua pontuação atribuída. Tal pontuação é distribuída 

de acordo com uma escala de proficiência que está dividida em 12 níveis que variam de menor que 

ou igual a 125 (no nível zero) até maior que 400 (no nível 12). 

2.2 Metodologia 

As tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, principalmente com a 

difusão dos smartphones e tablets, que nos permitem estar constantemente conectados, facilitando a 

comunicação, a organização de tarefas e até mesmo dos estudos, que agora podem ocorrer em 

qualquer lugar ou horário a partir de um “clique”. Sob essa perspectiva vemos que: 

as tecnologias redimensionaram o espaço da sala de aula em pelo menos dois aspectos. O 

primeiro diz respeito à possibilidade de acesso a outros locais de aprendizagem –com os quais 

alunos e professores podem interagir e aprender e um segundo aspecto é o próprio espaço 

físico da sala de aula que se altera (KENSKI, 2004, p.?), 
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Nesse contexto tecnológico, e tendo em vista que os alunos desta geração já “nasceram 

conectados” e estão cada vez mais informatizados, precisamos de mecanismos para atrair a atenção 

destes estudantes para as aulas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) abordam que o uso de 

softwares pode auxiliar a aprendizagem como meio para desenvolver autonomia possibilitando 

pensar, refletir e criar soluções, portanto o objetivo do recurso abordado neste trabalho é a facilitação 

e potencialização da aprendizagem pelos alunos de modo mais significativo e dinâmico. 

A abordagem dos descritores educacionais de Matemática foi realizada através de 

questionários on-line utilizando o Forms com o intuito de fortalecer a aprendizagem, preparar os 

estudantes para as avaliações de larga escala e reavaliar pois, Segundo Vasconcelos (1998), a 

avaliação é um processo que abrange a existência humana e implica reflexão sobre a prática, no 

sentido de diagnosticar seus avanços e dificuldades e, a partir dos resultados, planejar tomadas de 

decisão sobre as atividades didáticas posteriores. 

 No intuito de facilitar e tornar mais rápida a tomada de decisões e correção de rotas 

pedagógicas foram criados questionários semanais com 10 questões cada, tendo sua base nos 

conteúdos estudados durante cada semana e nos descritores relacionados a estes conteúdos  sendo os 

questionários  disponibilizados via link por meio das redes sociais facebook e whatsapp na quinta-

feira de cada semana e sendo dado o prazo de 4 dias, ou seja, até a noite do domingo seguinte para 

que respondam cada questionário. O público alvo é formado pelos alunos do 8º ano A da Escola 

Municipal Nelson Mandela localizada no Município de Valparaíso de Goiás – GO. A turma foi 

escolhida por apresentar estudantes com mesma faixa etária e sem repetência escolar, assim temos 

um público homogêneo nestes critérios para análise. Foi escolhido um aplicativo do pacote Office 

365 que é o Microsoft Forms, uma ferramenta de criação de questionário on-line e está disponível 

apenas para as pessoas que tiverem uma conta do Office 365 educacional e também o Google Forms 

que é um aplicativo da plataforma da Google e é disponibilizado de forma gratuita para todas as 

pessoas que possuem uma conta de e-mail da Google.  

Nestas plataformas é possível a inserção de links em seus questionários, para questões 

um pouco mais complexas ou sobre temas que geraram dúvidas em sala tornando possível uma 

revisão dos temas. É possível acrescentar no próprio enunciado da questão, um link de vídeo contendo 

explicação sobre o assunto ou até mesmo uma solução similar para auxiliar a resolução das questões.   

Para embasar esta escolha do recurso, temos que o:   

questionário seria uma forma organizada e previamente estruturada de coletar na população 

pesquisada informações adicionais e complementares sobre determinado assunto sobre o qual 

já se detém certo grau de domínio.” Os autores também citam o conceito proposto por Tull 

(1976) para a pesquisa do tipo survey: “coleta sistemática de informações a partir dos 

respondentes com o propósito de compreender e/ou prever alguns aspectos do 

comportamento da população em estudo” (SILVA et al 1997, p. 410). 

Sendo o questionário on-line uma boa ferramenta de coleta de dados para análise mais 

rápida e dinâmica da aprendizagem dos alunos, a proposta do uso de questionários foi apresentada 

para a turma, juntamente com a verificação de que quase a totalidade dos estudantes possuem acesso 

à internet, seja via smartphone ou computador. Os alunos também foram questionados se gostariam 

de responder atividades via internet, a proposta obteve adesão total e gerou um certo entusiasmo nos 

alunos uma vez que eles poderão responder as atividades de suas próprias casas sem a preocupação 

do tempo de término e ainda podendo consultar seus materiais de estudo. Após essa verificação de 
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disponibilidade dos alunos foi criado um calendário de aplicação dos questionários de modo facilitar 

a organização e também a cobrança quanto à participação dos estudantes na resolução. 

Após a data fim de cada questionário, o Forms gera um , sa respeito de cada questão, 

mostrando a resposta de forma individual e coletiva, trazendo quantos alunos marcaram cada 

alternativa em cada questão, o que possibilita o estudo do erro e sua correção. Neste sentido, os 

resultados de cada questionário serão discutidos em sala de aula juntamente com os alunos no intuito 

de fazê-los entender porque erraram e evitar ou minimizar os erros cometidos por falta de atenção na 

leitura das questões. 

Para este trabalho, os dados foram analisados por bimestre, o que permitiu estabelecer 

comparações entre os alunos que participaram da resolução dos questionários em mais de 50% e os 

alunos que não responderam ou responderam menos da metade deles, tanto no quesito desempenho 

bimestral como na avaliação de larga escala, possibilitando verificar se houve crescimento ou 

melhoria da proficiência em matemática. Quanto à avaliação do SADEV será possível também 

comparar os dados da turma com a rede municipal. 

2.3 Análise dos dados 

Apresentamos a análise dos dados coletados com relação à participação dos alunos na 

resolução dos questionários do Forms, ao aproveitamento escolar e em relação à avaliação de larga 

escala SADEV. Os dados foram analisados por bimestre, o que permitiu uma análise criteriosa do 

desenvolvimento dos alunos bem como do aproveitamento e influência dos questionários no 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Durante o primeiro bimestre foram aplicados 4 

questionários pelo Forms sobre os seguintes descritores:D6, D17, D21, D22, D23, D24, D25, D26, 

D27.    

 Para análise dos dados os alunos foram separados em três grupos principais:  

- Responderam mais de 50% dos questionários e foram aprovados; 

- Responderam mais de 50% dos questionários e não foram aprovados; 

- Responderam nenhuma ou responderam menos de 50% dos questionários. 

 

 A turma é composta por 32 alunos. Durante o primeiro bimestre tivemos participação de 23 

alunos que responderam a 50% ou mais dos questionários e 8 alunos que responderam menos que 

50% dos questionários. Analisaremos os dados de acordo com a tabela e os gráficos a seguir: 

Gráfico 1 - Participação nos questionários. 
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Fonte: autores da pesquisa 

 

 Durante o primeiro bimestre apenas 1 aluno não respondeu a nenhuma lista e conseguiu 

ser aprovado. Vale ressaltar que o estudante em questão é muito participativo e realiza as atividades 

em sala de aula. Por outro lado, os alunos que responderam menos de 50% dos questionários ou não 

responderam, obtiveram média insuficiente no bimestre, ou seja, inferior a 5,0 pontos. Do total de 

alunos participantes dos questionários on-line 17 foram aprovados no bimestre com média superior 

ou igual a 5,0 pontos e 6 alunos não conseguiram aprovação ficando com média inferior a 5,0 pontos. 

Dessa forma temos aproximadamente 74% de aprovação dentre os alunos que responderam aos 

questionários on-line do Forms.   

 

 

 
Tabela 1- aproveitamento dos alunos nos questionários on-line 1º Bimestre 

1º BIMESTRE 

    LISTA 01 LISTA 02 LISTA 03 LISTA 04 MÉDIA  PARTICIPAÇÃO   1ª SADEV 

ALUNO 1 X X X X 5,5 100 6,3 

ALUNO 2     3,4 0 3,6 

ALUNO 3  X X X 5 75 5,7 

ALUNO 4 X X X X 5 100 3,6 

ALUNO 5 X X X X 6,7 100 4,7 

ALUNO 6 X X X X 8,9 100 6,3 

ALUNO 7 X X X X 4,4 100 2,6 

ALUNO 8 X X   2,9 50 3,1 

ALUNO 9 X X X X 5 100 4,7 

ALUNO 10     4,2 0 4,2 

ALUNO 11 X X X X 5 100 2,6 

ALUNO 12 X X X  5,9 75 4,7 

ALUNO 13     2,9 0 4,2 

ALUNO 14 X X X  5,9 75 5,2 

ALUNO 15 X X   6,4 50 6,8 

ALUNO 16 X X X X 7,4 100 4,2 

ALUNO 17 X X X  9,3 75 6,8 
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ALUNO 18 X X X X 6,3 100 2,6 

ALUNO 19 X X X  5,7 75 7,3 

ALUNO 20 X X X X 6,6 100 5,7 

ALUNO 21 X  X  3 50 4,2 

ALUNO 22 X X X X 4,1 100 4,7 

ALUNO 23     4,5 0 4,7 

ALUNO 24 X  X  4,4 50 3,6 

ALUNO 25 X X X  5,6 75 6,8 

ALUNO 26 X X X X 6,6 100 6,8 

ALUNO 27 X  X  4,4 50 4,2 

ALUNO 28     3,9 0 3,6 

ALUNO 29  X X  2,7 50 2,6 

ALUNO 30     2,8 0 4,7 

ALUNO 31  X   4,1 25 3,6 

ALUNO 32  X   2,8 25 4,2 
Legenda: “X” realizada 

Fonte: autores da pesquisa  

 

Analisando os dados do 1º Bimestre, de modo geral, temos que: 

75% dos alunos responderam em alguma quantidade os questionários; 

53% responderam mais da metade dos questionários e foram aprovados; 

70% dos alunos participantes foram aprovados no bimestre. 

 
Gráfico 2 - Comparativo 1º Bimestre 

 
   Fonte: autores da pesquisa  

743



 

De acordo com os dados contidos no gráfico 3 acima, os alunos que responderam mais 

de 50% dos questionários tiveram uma média bimestral 0,8 pontos maior do que a média de todos os 

alunos que responderam aos questionários e uma média 2,6 pontos superior em relação aos alunos 

que não responderam ou responderam menos de 50% dos questionários, ou seja, os alunos que 

responderam mais da metade dos questionários tiveram um desempenho em média 72% superior ao 

dos alunos que não responderam ou responderam menos da metade.  

Se estabelecermos uma comparação entre quem participou e quem não participou, a 

diferença é de 65%, o que mostra que a participação nos questionários on-line influenciou de forma 

positiva o rendimento dos alunos no bimestre. 

Analisando os dados referente a SADEV, podemos ver que o desempenho dos alunos que 

responderam mais da metade dos questionários foi 20% superior ao daqueles que não responderam 

ou responderam menos da metade dos questionários e 10% maior que a média da turma, além disso 

podemos ver pelo relatório abaixo que houve uma correspondência de 44% entre os descritores 

trabalhos nos questionários do Forms e os descritores cobrado na prova de larga escala SADEV o que 

correspondeu a 7 questões da prova, ou seja, 35% da prova. 

Realizando uma comparação da turma com as médias da rede municipal a partir do gráfico a 

seguir vemos a maioria das escolas estão no nível crítico que varia de 30% a 59% sendo a nota 

máxima da rede de 46,87% e a nota da turma de 45,02% o que corresponde a 96% da nota máxima. 

 
Gáfico 3 - Comparativo Rede - turma

 
Fonte: de olho na rede 

Durante o segundo bimestre, assim como no primeiro, foram realizados 4 questionários 

sobre os seguintes descritores: D8, D12, D13, D30, D32, D33, apresentados nas 19 e 20. 

Novamente os alunos foram separados em três categorias: 

- Responderam mais de 50% dos questionários e foram aprovados; 

- Responderam mais de 50% dos questionários e não foram aprovados; 

- Responderam nenhuma ou responderam menos de 50% dos questionários. 

 Neste bimestre, 50% dos alunos participaram de pelo menos um questionário on-line no 
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Forms.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - aproveitamento dos alunos nos questionários on-line 2º Bimestre  

2º BIMESTRE 

   Lista 01 Lista 02 Lista 03 Lista 04 MÉDIA PARTICIPAÇÃO 2ª SADEV 

ALUNO 1 X X X X 6 100 4,2 

ALUNO 2  X     2,7 25 2,1 

ALUNO 3         4,5 0 4,7 

ALUNO 4 X       2,6 25 0 

ALUNO 5 X X X X 6,2 100 4,2 

ALUNO 6 X X X X 8 100 3,6 

ALUNO 7 X X X X 5 100 2,1 

ALUNO 8   X     2 25 3,1 

ALUNO 9   X   X 3,5 50 3,6 

ALUNO 10   X     7,6 25 4,7 

ALUNO 11 X   X X 2 75 4,2 

ALUNO 12     X   5,5 25 5,2 

ALUNO 13         3 0 3,6 

ALUNO 14     X X 5 50 4,2 

ALUNO 15 X       8 25 4,2 

ALUNO 16   X X   6,4 50 3,6 

ALUNO 17 X X     9 50 6,8 

ALUNO 18 X X X X 6,1 100 4,7 

ALUNO 19   X     4,5 25 3,6 

ALUNO 20 X X     5 50 4,2 

ALUNO 21         3,4 0 4,2 

ALUNO 22 X X X   5,3 75 4,2 

ALUNO 23   X     3,2 25 5,2 

ALUNO 24         4 0 4,2 

ALUNO 25   X   X 7,2 50 5,7 

ALUNO 26 X X X   8,2 75 0 

ALUNO 27     X   3,6 25 4,2 

ALUNO 28         5 0 3,6 

ALUNO 29     X   3 25 3,1 

ALUNO 30         3,1 0 4,7 

ALUNO 31         3 0 2,7 

ALUNO 32 X X X X 6,2 100 4,7 
Legenda: “X” realizada 

Fonte: autores da pesquisa  

 

 

745



                            

 

 

                   Gráfico 4 - Comparativo Rede - turma 

 

                                               

                            Fonte: autores da pesquisa 

 

No 2º Bimestre, dos 16 alunos que participaram dos questionários on-line 14 conseguiram 

nota bimestral acima da média 5,0 pontos, o que corresponde a aproximadamente 87% de aprovação 

entre os alunos participantes e apenas 2 alunos que participaram dos questionários não conseguiram 

média acima de 5,0 pontos o que corresponde a aproximadamente 13% dos respondentes. Se 

estabelecermos uma comparação com a turma veremos que o total de aprovados com média igual a 

ou maior que 5,0 pontos foi de 15 alunos, ou seja, apenas 1 aluno que não respondeu a nenhum 

questionário conseguiu média bimestral superior a 5,0 pontos, o que nos garante que 

aproximadamente 93% dos aprovados no bimestre participaram dos questionários. Vale falar aqui que 

o aluno aprovado sem responder os questionários é o mesmo do 1º bimestre. Em contrapartida, dos 

16 alunos que não participaram dos questionários 15 não conseguiram média superior a 5,0 pontos, 

ou seja, do total de alunos que não obtiveram média suficiente no bimestre, que somam 17 alunos, 

88% não respondeu a nenhum questionário.   
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Gráfico 5 - relação participação - aprovação 

 
Fonte: autores da pesquisa 

                           Gráfico 6 - Comparativo 2º Bimestre 

 
   Fonte: autores da pesquisa 

 

Fazendo a análise do 2º Bimestre a partir das informações contidas no gráfico 6 acima, 
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podemos ver que a média dos alunos que responderam mais de 50% dos questionários foi 0,5 pontos 

maior quando comparada com a média de todos os alunos que participaram dos questionários e 3,1 

pontos maior que a médios dos alunos que não responderam aos questionários ou responderam menos 

de 50% .  E  ainda 1,6 pontos maior que a média da turma no bimestre, ou seja, os alunos que 

responderam mais da metade dos questionários obtiveram nota média 91% maior do que a médios 

dos alunos que não responderam aos questionários ou responderam menos de 50% e 32% maior que 

a média da turma no bimestre. O melhor desempenho também é verificado na SADEV onde os alunos 

que responderam mais da metade dos questionários tiveram média 0,6 pontos maiores do que aqueles 

que não responderam ou responderam menos da metade dos questionários, o que corresponde a um 

desempenho 17% melhor para aqueles que respondem mais da metade dos questionários. 

Ainda analisando os dados da prova SADEV abaixo, verificamos que na segunda 

avaliação, dos 7 descritores cobrados apenas 2 estavam dentro dos conteúdos trabalhados e que o 

primeiro descritor da tabela: resolver situação-problema envolvendo equação do 2º grau, é referente 

a conteúdo do 9º ano. Além disso, um deles é referente ao 3º bimestre e os demais referente à 

conteúdos de anos/séries anteriores. 

Realizando uma comparação da turma com as médias da rede municipal a partir do 

gráfico a seguir vemos a maioria das escolas estão no nível crítico e que houve um aumento das 

escolas no nível muito crítico e uma redução na nota máxima do nível crítico que varia de 30% a 59% 

sendo a média da rede igual 37,5% e a nota da turma igual a 39,89% ou seja, superior a nota da rede 

. 

 

                      Gráfico7 - Comparativo Rede – Turma 

 

                             Fonte:  autores da pesquisa 

 

A partir das análises dos dados do 1º e 2º bimestres é possível verificar que os alunos que 

responderam mais da metade dos questionários on-line criados no Forms tiveram desempenho 

bimestral em média 81,5% superior ao dos alunos que não responderam ou responderam menos de 
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50% dos questionários. Esse desempenho superior também pode ser observado em relação à avaliação 

de larga escala feita pelo Município de Valparaíso de Goiás - GO, (SADEV) na qual os alunos 

participantes de mais da metade dos questionários tiveram desempenho médio 18,5% superior àqueles 

que responderam menos da metade ou não responderam.  

Estabelecendo agora uma comparação com a média bimestral da turma, verifica-se que 

os alunos participantes de mais de 50% dos questionários tiveram desempenho médio 22,5% superior 

e em relação à SADEV o resultado foi em média 10% maior.   

Percebe-se aqui que os questionamentos iniciais do projeto foram respondidos de forma 

positiva uma vez que a utilização do Forms trouxe ganhos significativos ao aprendizado dos 

estudantes visto que as médias bimestrais dos alunos participantes foram maiores que a média da 

turma. No tocante à participação em sala de aula também houve melhoras, pois, os alunos após 

responderem os questionários on-line traziam dúvidas e se sentiam mais confiantes para responder às 

perguntas durante as aulas.    

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo acerca da utilização de formulários 

eletrônicos pelo Forms no processo de ensino aprendizagem dos estudantes do 8º A (oitavo ano A). 

A primeira etapa foi uma pesquisa com os estudantes sobre a disponibilidade de acesso à 

internet, algo essencial para o desenvolvimento da pesquisa. Visto que a grande maioria dos alunos 

dispunha desse acesso foi possível iniciar a elaboração dos questionários on-line.  

Um fato impulsionador da pesquisa foi o de os questionários serem usados 

preponderantemente para pesquisas e formação empresarial ou de adultos de modo geral, assim, usá-

lo para suplementar os estudos em matemática seria algo novo tornando interessante sua investigação.  

 Após a realização de cada questionário os dados eram levados para sala de aula e 

discutidos com os alunos para que eles entendessem o “porquê” do erro cometido e pudessem fazer 

questionamentos sobre as questões que geraram dúvidas ou que eles não conseguiram responder, o 

que aumentou consideravelmente a participação dos alunos nas aulas de Matemática.  

Como o foco da pesquisa era trabalhar os descritores por meio dos questionários do Forms de 

modo a influenciar na melhoria do desempenho destes alunos no aproveitamento bimestral, bem 

como, nas avaliações de larga escala. Verificamos que os questionários geraram resultados positivos, 

uma vez que os alunos que participaram efetivamente dos questionários, tiverem rendimento superior 

aos demais, indicando que a pesquisa deve ser estendida de modo a abranger novas turmas e escolas 

a fim de verificar se a melhora do rendimento alcançará todas as turmas de um mesmo ano/ e em que 

pontos essa influência se dará. Outra abordagem possível é com a utilização do laboratório de 

informática da unidade escolar, caso esse exista, tendo uma resolução simultânea dos questionários 

pelos alunos, o que garantirá a participação da totalidade dos estudantes. Assim, pode se estabelecer 

uma comparação entre os resultados. Seria interessante verificar se o uso de outras plataformas on-

line, como o GeoGebra, também traz melhorias no rendimento e na proficiência em Matemática dos 

estudantes.   
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RESUMO 

O artigo apresenta a análise de experiências das atividades integradoras para o desenvolvimento da 

Prática como Componente Curricular no curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Estadual 

de Santa Cruz na modalidade a distância. Um dos objetivos da inclusão das atividades integradoras é o 

de integrar os diversos conteúdos e áreas de conhecimento através de um projeto interdisciplinar, além 

de possibilitar aos alunos a vivência de agregar os conhecimentos tratados em cada um dos Módulos 

(semestres). Assim, as atividades integradoras são propostas com base em um eixo integrador ou tema 

transversal que norteia as ações. Apresentamos um resumo dos oito projetos integradores realizados ao 

longo da formação de professores de uma turma, seus objetivos e contribuição para a formação 

docente. Avaliamos a realização das atividades integradoras como essenciais para o caráter 

interdisciplinar do curso, com desenvolvimento da relação entre teoria e prática e o envolvimento dos 

alunos com a sua própria aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Atividade Integradora. Prática como Componente Curricular. Ensino de Biologia. 

 

ABSTRACT 

The integrative activities of the e-learning Biology course in the UESC. The article presents the 

analysis of experiences of the integrative activities for the development of the Practice as Curricular 

Component in the Degree in Biology of the State University of Santa Cruz in the distance modality. 

The objectives of the inclusion of the integrative activities is to integrate the various contents and areas 

of knowledge through an interdisciplinary project, as well as allowing students to experience the 

aggregate knowledge addressed in each of the modules (semesters). Thus, the integrative activities are 

proposed based on an integrative axis or transversal theme that guides the actions. We present a 

summary of the eight integrative projects carried out during the training of teachers in a class, their 

objectives and contribution to teacher education. We evaluate the completion of the integrative 

activities as essential for the interdisciplinary character of the course, developing the relationship 

between theory and practice and the involvement of students with their own learning. 

 

Keywords: Integrative Activity. Practice as a Curriculum Component. Biology Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO  

O curso de Licenciatura em Biologia na modalidade a distância da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) foi concebido no ano de 2007 com uma proposta curricular 

modular e interdisciplinar. Cada Módulo (semestre) propõe uma temática central que norteia 

as discussões das diferentes áreas de conhecimento acerca dessa temática. Nos estudos de 

cada Módulo, a Prática como Componente Curricular (PCC) tem a função de desenvolver a 

prática docente através de um projeto integrador que proponha a discussão do tema central 

numa visão interdisciplinar, atendendo às Resoluções Normativas CNE/CP N
o
 1/2002 (Brasil, 

2002) e CNE/CP N
o
 2/2015 (Brasil, 2015). 

Em nosso curso, a PCC está distribuída em todos os semestres letivos em Unidades 

denominadas Prática Curricular Integradora (PCI) que têm por um de seus objetivos integrar 

os diferentes conteúdos tratados pelas demais Unidades (disciplinas) do curso, através de um 

projeto interdisciplinar, por meio da proposição de atividades integradoras (AIs). Outra 

questão considerada é levar o futuro professor a pensar na atividade docente e, desta forma, 

permitir que o licenciando analise e desenvolva atividades relacionadas ao ambiente escolar. 

As AIs têm se difundido em inúmeros cursos de graduação (SANTOS et al., 2016); CURI & 

GALVÃO, 2017), a maioria com relatos bem sucedidos de práticas integradoras que 

permitem encontrar pontos de convergência entre os diversos conteúdos estudados, ainda com 

a possibilidade de relacionar os conteúdos com questões de relevância econômica, social, 

ambiental, etc. 

Objetivando divulgar as experiências vivenciadas no curso de Licenciatura em 

Biologia na modalidade a distância da UESC, e contribuir para a reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas por nossos alunos, ao final de cada semestre, realizamos o último encontro 

presencial na Universidade, quando os alunos apresentam os resultados das atividades de PCI, 

a partir de um processo reflexivo orientado pelos professores responsáveis pela Unidade.  

Desta forma, reconhecemos a importância de relatar nossa experiência no 

desenvolvimento das AIs para o desenvolvimento da interdisciplinaridade do nosso curso, 

também como parte da Prática como Componente Curricular, na unidade que denominamos 

Prática Curricular Integradora (PCI).  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A prática na formação inicial de professores tem sido debatida por diversos autores 

(CAMPOS, 2006; TARDIF, 2007; PEREIRA, 1999; SACRISTÁN, 1999; PIMENTA e 

LIMA, 2010) assim como pelos documentos que regularizam esta formação. O Parecer 

CNE/CP n
o
 9/2001 define a prática da seguinte forma: 

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como 

uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de formação nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como 

durante o estágio nos momentos em que se exercita a atividade profissional 

(BRASIL, 2001, p.22). 
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A prática promovida no curso de formação de professores é institucionalizada e 

promovida pela ação de sujeitos, num processo que poderá concretizar objetivos e finalidades 

educacionais, definidas em um currículo, implementadas pela ação pedagógica e, em face 

desta, pela ação de ensinar, como possibilidade (CAMPOS, 2006). É possível verificar, 

portanto, que a prática nos cursos de formação inicial, o contato com a escola e com os 

professores é de extrema importância já que um dos objetivos dos cursos de licenciatura é 

promover uma formação sólida e eficaz. No caso de nosso curso, está inserida no currículo 

por meio da PCI e dos estágios curriculares supervisionados (ensinos fundamental e médio) 

A prática é mobilizadora para o professor em processos de formação inicial no sentido 

de que: 

[...] na articulação e na construção de saberes para responder às situações concretas 

de sala de aula, instando-o a transformar o conhecimento científico em saber 

articulado às reais condições de prática pedagógica vivenciada na escola. Nesta 

concepção, o professor produz, no exercício da profissão, os saberes necessários à 

sua ação, reelaborando e reconstruindo sua intervenção pedagógica, uma atitude 

crítico-reflexiva, produzindo modos de ser e de agir essenciais no desenvolvimento 

de suas ações docentes (BRITO; OLIVEIRA, 2002, p.8). 

 

Neste sentido, apresentamos os oito projetos de AIs realizados ao longo de uma turma 

do curso de licenciatura da UESC, entre os anos de 2015 e 2018, objetivando demonstrar a 

prática na formação inicial. Ao final de cada atividade desenvolvida nos oito Módulos do 

curso como descrito na sequencia deste texto, apresentamos algumas considerações tomando 

por base as observações de aspectos relativos à avaliação de cada encontro presencial nos 

quais os resultados da PCI eram apresentados pelos alunos. Dentre eles, podemos citar: as 

análises dos professores e tutores decorrentes das observações realizadas por eles quando da 

apresentação e desenvolvimento das atividades nos encontros presenciais; relatórios finais da 

PCI entregues pelos alunos e avaliados pelos tutores a partir de balizadores produzidos pelos 

professores; e ainda a partir de informações contidas no Diário de Bordo dos alunos. Optamos 

por não apresentar neste artigo produções dos alunos. 

 

2.1 Módulo I – Origem e evolução da célula (2015.1) 

Considerando o tema “O contexto da vida” do Módulo I, muitos professores de 

Ciências e Biologia recorrem a explicações de cunho religioso para a origem da vida, 

atribuindo a uma entidade superior e/ou princípio vital que manteria os seres vivos 

(CORRÊA; MEGLHORATTI, CALDEIRA, 2009; GRIMES e SCHROEDER, 2013). Neste 

Módulo, a AI teve a “Evolução” como tema integrador e objetivou: 1. desenvolver a 

capacidade de identificar, relacionar e aplicar os conhecimentos adquiridos dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar e de ensino; e 2. incentivar e habilitar o aluno a buscar e mobilizar 

informações dos elementos envolvidos nas situações problema apresentadas. Grupos de 

alunos elaboraram um texto a partir de revistas, vídeos, artigos, livros e reportagens com o 

registro individual de suas impressões e reflexões em um Diário de Bordo e elaboraram uma 

apresentação para discutir a questão do conceito de vida e das condições que a permitem.  

A origem e evolução da vida é uma temática bastante investigada e discutida no meio 

científico, entretanto com questões ainda não elucidadas. Esta constatação abre a 

possibilidade de ampliar as discussões e reflexões sobre esta temática. Assim, a AI 

desenvolvida foi instigadora para os alunos, recém ingressos no ambiente universitário, pois 

proporcionou a exposição de suas concepções relativas a origem e evolução da vida, seja de 

cunho religioso, de senso comum, ou de conceitos trazidos do ensino médio e confrontá-los 
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com conhecimentos apoiados em base científica ou mesmo com novas teorias como a do 

designer inteligente. Este fato foi corroborado por Nicolini (2006), que constatou entre 

licenciandos de Ciências Biológicas que os conceitos sobre a origem da vida apresentam 

elementos do senso comum, religiosos e científicos, sendo estes oriundos de meios diferentes, 

como os meios de comunicação de massa, o espaço escolar, o ambiente familiar, locais 

religiosos, etc.  

Consideramos que a atividade integradora aqui proposta cumpriu com seus objetivos, 

uma vez, que a ideia foi de promover a aprendizagem a partir de uma comparação e análise 

das diferentes teorias sobre origem e evolução da vida, considerando o conhecimento prévio 

do aluno para que houvesse avanço no processo de construção conceitual. As reflexões sobre 

esta atividade feitos pelos alunos no Diário de Bordo indicaram a necessidade de buscar, 

mobilizar e interpretar informações para a construção e significação do conhecimento 

científico. Em consonância com estes resultados Pozo e Crespo (2009) ressaltam que:  

 
Os alunos, como qualquer um de nós, interpretam qualquer situação ou conceito que 

lhes for apresentado a partir de seus conhecimentos prévios, sua física, química ou 

biologia pessoal ou intuitiva. E, como consequência disso, o ensino da ciência 

praticamente não muda esses conhecimentos prévios, a partir dos quais os alunos 

interpretam os conceitos científicos que lhes são ensinados, visto que em vez de 

reinterpretar seus conhecimentos prévios em função dos conceitos científicos, 

costumam fazer o contrário: assimilar a ciência aos seus conhecimentos cotidianos 

(POZO e CRESPO, 2009, p. 87). 

 

Além disso e tomando como base a Evolução Química, hipótese mais aceita pela 

Ciência na atualidade, podemos afirmar que os alunos conseguiram integrar os conteúdos 

trabalhados nas unidades de Astrobiologia e Química, dentro da perspectiva interdisciplinar 

do curso.  

 

2.2 Módulo II – Pesquisa de Artigos em Educação (2015.2) 

Como o Módulo II discute sobre os “Processos biológicos na captação e 

transformação de matéria e energia”, propôs-se a realização de uma pesquisa bibliográfica 

com os objetivos de 1. diferenciar pesquisa científica de outros tipos de pesquisa; 2. 

compreender algumas das especificidades da pesquisa científica; 3. entrar em contato com 

possíveis fontes de pesquisa; e 4. refletir sobre o papel de diferentes fontes de pesquisa no 

ensino. Os alunos definiram pesquisas científicas e não científicas, com características da 

metodologia, sistematização e apresentação dos dados, fontes de pesquisa e normas da ABNT. 

Outra tarefa dos alunos foi pesquisar sobre alimentação, transformação de energia e 

metabolismo, explorando e relacionando os conteúdos, além de observarem pesquisas 

científicas e não científicas sobre as temáticas em estudo e as características dessas pesquisas, 

tendo em mente alguns pontos relevantes: 1- Qual fonte de dados utilizaram? Revistas? 

Artigos? Reportagens? Blogs? 2- Os materiais selecionados colocaram explicitamente os 

objetivos das pesquisas? 3- Existiu uma coleta de dados? Qual? 4- Os artigos possuíam 

“linguajar científico”? Como essa linguagem foi identificada e qual a opinião do grupo sobre 

essa linguagem? 5- Os autores dos artigos fizeram referência a artigos de outros autores? Ao 

final, os alunos apresentaram os resultados como uma tabela “comparativa” entre os dois tipos 

ou um texto que falou sobre ambas. 

Considerando que parte dos conhecimentos prévios que os alunos trazem em sua 

bagagem foi gerada a partir da pesquisa de senso comum, compará-la com a pesquisa 

científica, usando palavras chaves relativas à temática central propiciou aos alunos o 
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discernimento entre os tipos de pesquisa em seus vários aspectos. Além disso, permitiu aos 

alunos iniciarem um processo de apropriação da linguagem científica não só para a produção 

escrita, mas também para a análise e compreensão de resultados oriundos da pesquisa. 

 

2.3 Módulo III – Doenças: dengue, zika e chikungunya (2016.1) 

Esse Módulo discute sobre os “Processos de manutenção da vida”, sendo que a AI 

propôs integrar os conteúdos a partir da interface com as epidemias transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya, que estavam epidêmicas em 2016), com 

objetivo de 1. permitir que os conhecimentos fossem pensados como um todo, de forma 

interligada; e 2. possibilitar que o discente (re)pensasse sua formação, principalmente no 

desenvolvimento do Diário de Bordo, para buscar desenvolver suas atividades com autonomia 

e competência a partir da reflexão da sua própria prática. Assim, como os jornais e mídias 

noticiavam essas doenças maciçamente, levantamos a discussão: 1- Essas epidemias são 

novas? 2- As sociedades nunca sofreram com doenças disseminadas antes, principalmente 

ligadas ao crescimento populacional? Os dados sobre a investigação histórica das epidemias 

geraram informações como: nome da doença, época e local em que ela surgiu, forma de 

transmissão, sintomas, profilaxia, fator de mortalidade, se atinge um grupo específico da 

população e outras informações relevantes. Todos os registros foram feitos no Diário de 

Bordo que foram individuais e avaliativos. A investigação histórica e os registros no Diário de 

Bordo foram apresentados e discutidos no encontro presencial, o que permitiu o 

compartilhamento das informações colhidas, o esclarecimento de dúvidas e de questões éticas 

surgidas das discussões. 

A AI do MIII teve como tema norteador doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti que vêm afligindo uma parte da população brasileira portanto que fazem parte do 

universo de interesses dos alunos. Este fato motivou a produção de um diário de bordo 

reflexivo, onde os alunos relacionaram o conhecimento científico com o cotidiano e com a 

atuação docente. 

Na concepção de Brasil (2006):  

 

Uma possibilidade de ação é o estabelecimento, pelo professor, de vínculos diretos e 

claros entre o conteúdo e a realidade. Trata-se da contextualização. O ponto de 

partida para o estudo e a compreensão da Biologia, portanto, deve ser o contexto do 

aluno e da escola. Se a realidade dos alunos, seus conhecimentos e vivências prévias 

forem considerados como ponto de partida, o ensino da Biologia fará sentido para o 

aluno e a compreensão dos processos e fenômenos biológicos será possível e efetiva. 

(BRASIL, 2006, p. 34). 

 

A contextualização no processo ensino e aprendizagem e o fato de tentar dar sentido às 

inúmeras situações que vivenciamos, demonstra a importância de considerar os 

conhecimentos que os alunos já possuem. Nesta atividade em especial, consideramos ainda a 

experiência direta da epidemia em questão, que afetava diretamente a vida das pessoas. Neste 

contexto fez sentido para eles, a proposta da produção de um levantamento histórico sobre 

outras epidemias que a sociedade já vivenciou e isto os auxiliou a compreender a importância 

do conhecimento científico para a compreensão da realidade. 

 

2.4 Módulo IV – Biotecnologia (2016.2) 
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O “Crescimento e desenvolvimento” dos organismos é o tema do Módulo IV, onde são 

apresentados os processos celulares de divisão e diferenciação que embasam todo crescimento 

e desenvolvimento dos diferentes grupos de organismos, considerando a necessidade de 

incorporação da matéria, apresentando as diferenciações presentes nos diferentes grupos 

resultantes dos processos evolutivos. A AI proposta teve por objetivo 1. discutir esse conteúdo 

a partir da sua relação com a biotecnologia; 2. utilizar como ferramenta a criação de 

sequências didáticas investigativas (SEIS), recomendando-se a leitura de artigos científicos e 

reportagens; e 3. desenvolver a capacidade e habilidade de argumentação. As informações 

foram organizadas (Quadro 1) para apresentação no encontro presencial, como um 

levantamento de dados sobre a sequência didática e os eixos estruturantes da Alfabetização 

Científica. 

 

Quadro 1: Sequencias didáticas e eixos estruturantes colhidos dos artigos ou reportagens. 

Artigo escolhido 

Termos 

científicos mais 

importantes 

Conceitos 

científicos 

fundamentais 

Fatores éticos e 

políticos 

envolvidos 

Relações entre 

C&T, sociedade 

e meio ambiente 

     

Fonte: Atividade PCI. Módulo IV. Licenciatura em Biologia EAD. UESC. 

 

O uso de SEIS no ensino de Biologia tem sido cada vez mais utilizada em cursos de 

formação de professores (VINTURI et al., 2014; MOTOKANE, 2015; NASCIMENTO et al., 

2017) como uma ferramenta importante para despertar a necessidade argumentativa, porém 

com argumentos válidos, baseados em conhecimento científico. Entretanto, a utilização das 

SEIS requer um preparo docente prévio sobre o tema determinado, para que ele tenha pleno 

domínio dos conceitos.  

Assim, Motokane (2015) afirma que:  

 

Outra questão que nos parece importante é que, para a construção das sequências 

didáticas investigativas, há um estudo prévio dos conhecimentos científicos, o qual 

deve ser feito pelo professor ou pesquisador que fará a elaboração das atividades. 

Essa é uma etapa fundamental, pois o planejamento da construção do argumento só 

será possível se o professor tiver clareza da complexidade dos conhecimentos 

científicos a serem ensinados (MOTOKANE, 2015, p. 134). 

 

Além do preparo prévio do professor, pode-se encontrar resistência ou dificuldades 

dos alunos na análise das pesquisas, na superficialidade das argumentações que Nascimento et 

al. (2017) argumentam que: 

 

Esta dificuldade em argumentar, recorrente em todas as turmas para as quais a 

atividade foi aplicada, parece ser um problema generalizado na educação básica. As 

escolas parecem postergar o ensino da argumentação para os últimos anos do ensino 

médio, por considerarem que esta seja uma competência complexa e que requer o 

amplo domínio da língua. Isto acaba dificultado todo o processo de expressão dos 

saberes pelos alunos, tanto oralmente quanto na escrita (NASCIMENTO et al., 2017, 

p. 734). 
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Tendo em vista a dificuldade que os alunos normalmente apresentam em termos de 

argumentação, esta atividade contribuiu no sentido de permitir a eles que aprofundassem seus 

argumentos a partir das conclusões e análises das pesquisas apresentadas nos textos 

estudados. Ainda de acordo com os autores supracitados, destacamos a importância do 

desenvolvimento desta atividade, que levou o aluno a participar ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem, auxiliando na construção de sua autonomia ao atribuir mais sentido 

aos conteúdos trabalhados. 

 

2.5 Módulo V – Seleção Artificial (2017.1) 

Como o tema do Módulo V versa sobre os “Processos Reprodutivos dos seres vivos”, 

a AI desenvolveu o projeto Seleção artificial para 1. discutir e compreender os processos de 

seleção artificiais que os humanos realizam com plantas e animais, desde os mais simples até 

os mais modernos; 2. estudar as síndromes e heranças cromossômicas ou não; 3. discutir 

sobre questões éticas relacionadas diretamente aos processos reprodutivos; e 4. problematizar 

o mecanismo de aconselhamento genético. Para isso, propôs-se a organização de uma linha do 

tempo sobre seleção artificial, desde as primeiras seleções artificiais realizadas por humanos 

até as mais complexas que envolvem manipulação, melhoramento genético e engenharia 

genética. Para cada evento da linha do tempo, foram respondidas questões como: quando e 

onde surgiu; se existe registro de quem a realizou primeiro; por que foi desenvolvida; qual a 

forma de manipulação; como ela ocorre; quais tecnologias foram desenvolvidas 

(equipamentos, ferramentas etc) e outras informações que julgaram importantes. 

Esta atividade enfatizou a interferência humana e o uso de tecnologias das mais 

simples as mais avançadas na produção de organismos com características específicas e as 

questões éticas envolvidas nesses processos. Assim se constituiu numa fonte importante para 

ampliar os conhecimentos científicos e incrementar o debate ético. 

Utilizamos a construção de uma linha do tempo sobre o tema Seleção Artificial como 

um instrumento através do qual os alunos pudessem pesquisar os eventos relacionados a este 

tema, apropriando-se dos conhecimentos à medida que ordenavam os acontecimentos, 

observando a evolução dos conhecimentos e tecnológica ao logo do tempo. Na construção da 

linha do tempo, os alunos estabelecem vínculos temporais e contextualizam os eventos ao 

momento histórico (https://ensinarhistoriajoelza.com.br/linha-do-tempo-quem-usa-para-que/). 

O uso da linha do tempo, além de possibilitar um diálogo entre a seleção artificial e a 

interferência humana nesta questão, situou o aluno em um contexto histórico marcante, para 

auxiliar na compreensão de fenômenos relativos à Ciência ou ao próprio ser humano. Ao 

observar os acontecimentos pontuados na linha do tempo, é possível ainda aos alunos, 

verificar que os fatos relatados nela, refletem a realidade que os pesquisadores vivenciavam 

naqueles momentos, e que hoje se revelam fundamentais para explicar fenômenos, 

acontecimentos, conceitos (KLEIN et al, s/d). 

 

2.6 Módulo VI – Educação Ambiental (2017.2) 

Para o Módulo VI, que discute o tema “Mecanismos de ajustamento ambiental e 

colonização”, desenhamos uma AI para a elaboração um projeto de educação ambiental que 

tratasse de espécies exóticas invasoras que no nosso ambiente próximo, dirigido a um espaço 

formal (ensino fundamental II) ou espaço informal de ensino, de forma que os alunos 

tivessem a oportunidade de 1. compreender a realidade biogeográfica da terra; 2. identificar os 

fatores para a dispersão e estabelecimento de uma espécie num ecossistema; 3. identificar as 
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espécies exóticas invasoras no seu entorno; 4. reconhecer as causas e consequências das 

mudanças nos ecossistemas locais geradas por espécies invasoras; e 5. elaborar uma proposta 

de educação ambiental para divulgar o conhecimento adquirido sobre uma espécie exótica 

invasora local. O projeto foi apresentado na Jornada Baiana de Biologia, evento bianual 

promovido pelo Colegiado de Biologia EaD, na forma de artigos científicos, avaliados por 

uma comissão científica, com certificação dos trabalhos aprovados. 

O resultado desta AI atendeu às expectativas desejadas, uma vez que o produto 

gerado, o artigo científico, aliou a compreensão de questões interdisciplinares envolvendo o 

estudo de espécies exóticas invasoras a uma proposta de educação ambiental. Dias (2004) 

ressalta que a educação ambiental é um: 

 
Processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 

seu meio ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas 

ambientais, presentes e futuros (DIAS, 2004, p 523). 

 

Neste sentido, e considerando que a educação ambiental deve contemplar práticas que 

desenvolvam uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, podemos afirmar que a 

AI oportunizou aos alunos o exercício da prática na docência, uma vez que o projeto foi 

concebido com um olhar voltado para um espaço formal ou para um espaço informal de 

ensino. Isto permitiu apresentar e discutir conhecimentos com públicos alvos e realidades 

diferentes que requerem estratégias pedagógicas distintas.  

Os processos educacionais não podem ser restringidos à escola, porque os processos 

de aprendizagem ocorrem em diferentes espaços não formais. Para Gohn (2006) a educação 

não formal é aquela que se aprende no mundo da vida, diante de processos de socialização e 

de experiências, em espaços com ações coletivas cotidianas.  

 

2.7 Módulo VII – Museu Virtual (2018.1) 

Como AI para o Módulo VII “Soluções adaptativas e filogenia”, organizou-se a 

construção de um Museu Virtual como ferramenta para uma Educação Não Formal. Propôs-se 

inicialmente a elaboração de uma resenha crítica do texto “A aprendizagem num museu de 

ciência e o papel do monitor” (CARVALHO e PACCA, 2015), refletindo sobre o papel do 

monitor em um Museu de Ciências, como veem seu discurso e o que pensam sobre o 

aprendizado de ciências nesses espaços. Para montagem do Museu Virtual foi sugerido um 

tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=aufDpWV7y94), com a preocupação de definir a 

linha do Museu, o tipo de público, os materiais que iriam compor o museu (fotos históricas, 

fotos/esquemas de maquetes, fotos de animais fixados); a missão do museu, ou seja, para que 

ele foi criado. Importante foi também observar a criatividade, a estética, a linguagem (público 

alvo) e uso correto da língua portuguesa na criação do museu.  

Esta AI envolveu a educação não formal com a criação de um museu virtual 

enfatizando a sistemática e filogenia dos organismos. Nesta atividade os alunos usaram a 

interatividade e as diferentes linguagens (escrita, sonora e visual) para disponibilizar 

representações tridimensionais e animações vinculadas ao tema. A percepção visual é o 

sentido mais desenvolvido e um dos principais meios que contribui para a aprendizagem do 

homem. Assim a utilização de uma combinação de estímulos verbais e visuais, promove a 

retenção do conteúdo como memória de longo prazo. (McCLEAN et al., 2005). 

758

https://www.youtube.com/watch?v=aufDpWV7y94


 

Ressalta-se que o Museu Virtual foi apresentado em uma Feira de Ciências organizada 

na escola do Polo de apoio presencial, visitado por alunos do ensino médio da escola, 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem do público alvo, mas, antes de tudo, 

uma experiência de metodologia de ensino não-formal para o processo de formação docente. 

 

2.8 Módulo VIII - Memorial das Atividades Integradoras (2018.2) 

Esta atividade foi proposta no último semestre do curso, no Módulo VIII que trata dos 

“Processos emergentes e biodiversidade”, com o objetivo de que os alunos tivessem a 

oportunidade de revisitar as AIs anteriores para uma análise crítica e que realizassem as 

adaptações que considerassem necessárias. Formamos sete grupos que iniciaram uma 

pesquisa bibliográfica para elaboração de um relatório parcial sobre as AIs já 

trabalhadas/pesquisadas/estudadas. Em seguida, cada grupo descreveu um resumo/síntese de 

um Material Textual e atividades didático-pedagógicas a serem aplicadas em sala de aula ou 

espaços não formais (folders, vídeos, feiras de ciências, exposições, jogos, banners, cartilhas, 

livretos, experimentos, modelos, etc) que consideraram mais adequados ao conteúdo, nível 

(fundamental, médio e superior) e espaços (escolas, praças, etc) para aplicação das propostas 

nos Polos de apoio presencial. Para cada proposta/atividade foi realizada uma aplicação/teste 

do material, seguido de um amplo registro por meio de fotografias, vídeos, entrevistas, 

questionários, etc, com o público e espaço escolhido por cada grupo e proposta. Por fim, a 

atividade foi apresentada no momento que denominamos de “culminância” do projeto 

integrador para socialização de todo o material produzido nos grupos, por meio de uma 

exposição e apresentação ao final do semestre letivo, reunindo os alunos de todos os Polos de 

apoio presencial na UESC.  

A culminância teve a participação de grande parte dos professores que, a cada 

semestre, coordenaram e participaram dos projetos de AIs. Observamos a preocupação dos 

alunos em aprimorar a AI do seu grupo, corrigindo ou aperfeiçoando as lacunas que foram 

identificadas quando da primeira vez que foram realizadas, o que nos permitiu avaliar a 

proposta deste Memorial como bastante exitosa no cumprimento do seu objetivo inicial de 

observar o crescimento e amadurecimento dos nossos alunos na compreensão do papel do 

professor. 

Pena (2011), é uma autora que nos auxilia a compreender os processos de 

aprendizagem da docência. Ela apresenta uma discussão sobre a aprendizagem da docência e 

a forma como ela vem sendo marcada a partir de uma contextualização de estudos que 

abordam a formação docente e os processos de aprender a ensinar.  

Os alunos entram nos cursos de licenciatura com algumas ideias pré-estabelecidas 

sobre o que é ser professor, advindas de suas crenças pessoais sobre o que é ensinar, imagens 

do que é ser um bom professor e de que professor ele seria e, ainda a memória deles mesmo 

enquanto alunos. Na etapa de formação inicial situações de socialização profissional e de 

construção da identidade dos futuros professores se mostram como um momento importante, 

já que:  

 

É neste momento da formação que os modelos de práticas docentes pré-existentes 

são aprimorados, remodelados, apreendidos e/ou refutados, seja por meio dos 

conhecimentos veiculados nos cursos de formação, seja pelas experiências, 

interações, vivências variadas às quais, nessas situações, os estudantes ficam 

expostos (MARLI; HOBOLD; PASSOS, 2011, p.1533). 
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Em demais estudos que tratam da aprendizagem da docência (MARCELO, 1998; 

2009; MIZUKAMI, 2004; SCHULMAN, 2005), há destaque para os seguintes aspectos: 

influência da história de vida pessoal e profissional na configuração de sua prática docente; 

existência de uma base de conhecimentos para o ensino (específicos e pedagógicos); 

importância dos processos formativos; dentre outros.  

Lelis (2010), defende que a aprendizagem da docência é construída por um conjunto 

de determinações sociais e não se dá por um processo linear. As determinações sociais as 

quais os futuros professores estão sujeitos, expressam os espaços que foram importantes no 

estabelecimento de disposições para ensinar. Os temas que atualmente se sobressaem no que 

se refere à construção de conhecimentos sobre aprendizagem da docência se relacionam à 

prática; a escola como locus de formação docente e a construção da identidade docente em 

sua trajetória profissional.  

Outro aspecto destacado relaciona-se ao fato do professor ser considerado como um 

profissional que mobiliza determinados saberes na sua prática, espaço em que entra em 

confronto com situações complexas. Tais situações requerem posicionamentos muitas das 

vezes imediatos e que se apoiam sobre um repertório que é construído em seu fazer cotidiano 

e no conhecimento adquirido em processos de formação inicial.  

 

Nesse sentido, os docentes são considerados como pessoas que produzem um saber 

específico sobre o seu trabalho, a partir do conjunto de conhecimentos oriundos de 

diferentes espaços de formação e de reflexão sobre a própria prática (PENA, 2011, 

p.102). 

 

Por meio de sua base de conhecimentos para o ensino, o professor desenvolve sua 

capacidade de transformar os conteúdos em formas de melhor ensinar os alunos e, a partir do 

conhecimento pedagógico do conteúdo, ele desenvolve os conhecimentos para o ensino.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de Licenciatura em Biologia da UESC apresenta uma concepção modular e 

interdisciplinar, e as atividades integradoras (AIs) são realizadas com o propósito de 

desenvolver a PCC na formação docente, além de integrar os diversos conteúdos e áreas do 

conhecimento que se inserem nas temáticas de cada módulo/semestre. 

As AIs são realizadas como projetos inter e transdisciplinares da disciplina de Prática 

Curricular Integradora (PCI), a qual consta da grade curricular do curso com 50 horas 

semestrais, perfazendo 400 horas. A cada semestre, sob a coordenação do professor da PCI, 

um projeto interdisciplinar é proposto a partir das discussões de planejamento do semestre, 

com a participação coletiva dos professores das demais Unidades (disciplinas), sendo este 

responsável por coordenar o desenvolvimento e execução do projeto integrador, para que a 

formação dos alunos ocorra de maneira que ele se torne um professor comprometido com a 

profissão e apto a refletir sobre sua prática. 

Temos observado que as atividades integradoras têm um papel essencial no caráter 

interdisciplinar do nosso curso, oportunizando discutir e estabelecer estratégias que auxiliem 

o professor a pensar o seu planejamento de ensino de modo a contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade do aluno de refletir, mobilizar e relacionar conhecimentos de 

várias áreas com a finalidade de identificar e resolver um problema ou compreender um 

fenômeno sob diferentes pontos de vista e de modo sistêmico. 
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O projeto da atividade integradora, definido em cada Módulo (projeto de investigação, 

plano de intervenção, análise de livro didático ou de currículo, planejamento de práticas de 

ensino, entre outras), deve se constituir no meio através do qual os alunos possam situar um 

problema ou conhecimento no seu meio ambiente cultural, social, econômico político e 

natural. Outro aspecto importante da atividade integradora é que ela deve estar alicerçada na 

associação ensino–pesquisa, de modo que o processo de investigação contribua para os 

diversos “olhares”, interpretação e compreensão da situação problema. 

Deve-se ressaltar que o desenvolvimento de trabalhos desta natureza, além de servir 

como método de ensino e aprendizagem, e instrumento de avaliação do aluno, promove ainda 

alguns aspectos importantes, tais como: a integração entre os conteúdos das diferentes áreas 

do conhecimento do curso; a relação entre teoria e prática; o envolvimento dos alunos nas 

atividades e com a sua própria aprendizagem; o desenvolvimento de habilidades para 

trabalhar em equipe; a aplicação dos conteúdos estudados; e o desenvolvimento de trabalhos 

com maior abrangência e profundidade. 
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Resumo 
 

 
Neste artigo, discutimos o impacto da Educação a Distância (DE) aplicada à disciplina Atenção 

Primária à Saúde da Mulher, oferecida pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A disciplina é ministrada em Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), com o objetivo de capacitar os alunos para atendimento ambulatorial de 

acordo com a nosologia vigente, priorizando a atividade prática com mais autonomia, mas com a devida 

supervisão dos professores. No entanto, as UBSs oferecem uma variedade de outras atividades clínicas, 

educacionais e de promoção da saúde à comunidade e não estão bem adaptadas para esse ensino 

acadêmico. Na maioria das UBSs, as estratégias são realizadas em locais, sem espaço físico para 

acomodação adequada de alunos e professores. Pensando em melhorar a logística nas UBSs, abordando 

o conteúdo teórico da disciplina, com a qualidade necessária do curso médico, foi projetado um projeto 

piloto com todo o conteúdo programático teórico da disciplina, apresentado na forma de vídeo, casos 

clínicos, textos científicos e testes objetivos. O projeto foi aprovado pela Câmara Departamental da 

Faculdade de Medicina e CEGRAD, sendo executado durante 2017 e 2018. Um questionário para 

avaliação dos alunos da estratégia foi inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e os 

resultados analisados com o pacote SSPS 2015. Também investigamos a melhor metodologia aplicada, 

onde os alunos executavam suas tarefas e o sistema operacional preferido, dentre outras questões. Os 

resultados mostram que a estratégia de EAD empregada foi bem aceita pelos alunos e melhorou tanto a 

maneira de aprender quanto o conhecimento sobre as UBSs. Nossos resultados estimularam, mesmo que 

modestamente, a modalidade EAD na prática docente do curso de medicina. 
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Abstract 

In this article we discuss the impact of Distance Education (DE) applied to the discipline Primary Health 

Care for Women, offered by the Department of Gynecology and Obstetrics of the Faculdade de Medicina 

of the Universidade Federal de Minas Gerais. The discipline is taught in Basic Health Units (UBSs) with 

a view to training students for outpatient care according to the prevailing nosology, prioritizing practical 

activity with more autonomy but with proper teacher supervision. However, UBSs offer a variety of 

other clinical, educational and health promotion activities to the community and are not well adapted to 

this academic teaching. In most UBSs, strategies are carried out in spaces without physical space for 

proper student and teacher accommodation. Thinking about improving the logistics at the UBSs, while 

addressing the theoretical content of the discipline, with the necessary quality of the medical course a 

pilot project was designed with all the theoretical programmatic content of the discipline, presented in 

the form of video, clinical cases, scientific texts and objective tests. The project was approved by the 

Departmental Chamber of the Faculty of Medicine and CEGRAD being executed during 2017 and 2018. 

A questionnaire for student assessment of the strategy was inserted on the Virtual Learning Environment 

Moodle and the results analyzed with package SSPS 2015 version. It has been also investigated about 

the best applied methodology, where the students performed their tasks and the preferred operating 

system among other issues. The results show that the employed DL strategy was well accepted by the 

students and improved the way of learning as well as the knowledge about the UBSs. Our results have 

stimulated, even though shyly, the EAD modality in the teaching practice of the medicine course. 

Keyword: Distance learning, Medicine, Moodle, Methodology 
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1. INTRODUÇÃO  

A disciplina Atenção Primária à Saúde da Mulher ofertada pelo Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais tem como característica ser teórico prática. Essa disciplina é ministrada nas unidades 

básicas de saúde (UBSs) da cidade de Belo Horizonte. O principal objetivo da disciplina é 

capacitar o aluno para o atendimento ambulatorial conforme a nosologia prevalente, 

priorizando a atividade prática com mais autonomia sem, no entanto, deixar de ser 

supervisionado pelo professor. Além disso, cabe ao professor discutir os casos do dia, 

reforçar o conteúdo teórico e avaliar de forma objetiva o desempenho individual de cada 

aluno no aspecto humanizado do atendimento e nas habilidades adquiridas.  

No entanto, as UBSs oferecem diversas outras atividades clínicas, educativas e de promoção 

de saúde à comunidade e muitas unidades não são adaptadas ao ensino acadêmico. Há 

defasagens de salas específicas e local apropriado onde se possa discutir os casos clínicos e 

o conteúdo teórico da disciplina. Na maioria das UBSs, essas estratégias são realizadas 

dentro dos consultórios, com carência de espaço físico para acomodação de alunos e 

professor. Além disso, a grande quantidade de alunos que circulavam a cada semestre dentro 

dos postos levava a necessidade de novas adaptações por parte dos funcionários que 

trabalhavam nessas unidades de saúde.  

Pensando em melhorar a logística da vivência alunos, professor, pacientes e funcionário na 

UBSs, sem deixar de abordar o conteúdo teórico da disciplina, com a qualidade necessária 

do curso médico, buscou-se na Educação a distância (EaD) uma forma de melhorar a 

dinâmica comum e otimizar o atendimento ao paciente[1,2]. Foi desenvolvido um projeto 

piloto da disciplina na modalidade EaD utilizando a plataforma Moodle da UFMG. 

Colocamos uma página ativa com os conteúdos teóricos da disciplina de forma muito 

diversificada, acrescentamos as avaliações objetivas e um questionário de satisfação 

discente nos anos de 2017 e 2018. Como a atividade no Moodle foi avaliativa, retirou-se do 

curso a avaliação intermediária, que em anos anteriores fazia parte das avaliações 

semestrais. Esse projeto foi aprovado pela Câmara Departamental da Faculdade de 

Medicina e pelo CEGRAD antes de entrar em vigor e está em fase de consolidação como 

metodologia de ensino, a exemplo do que ocorreu com as disciplinas do ciclo básico de 

física na UFMG [2,4], mas guiado agora pela nova legislação sobre a oferta por Instituições 

de Educação Superior – IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de 

graduação presencial (Brasil 2017, 2018). 

2. Objetivos 

Priorizar o atendimento, retirando dos ambulatórios o conteúdo teórico programático da 

disciplina com intuito de dar flexibilidade de estudo ao aluno e priorizar as atividades 

práticas. 

Objetivos específicos 

Ofertar maior número individual de consultas médicas por aluno  

Otimizar o trabalho do professor,  
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Evitar alunos ociosos dentro das UBSs, 

Evitar desvio de função do aluno dentro das UBSs 

Melhorar a convivência entre alunos, professor, usuários e funcionários das UBSs. 

3. Metodologia 

Criou-se uma página virtual na plataforma Moodle da UFMG com assessoria do Centro de 

Apoio à Educação a Distância (CAED) e nela todo conteúdo programático teórico e parte 

da avaliação da disciplina Atenção Primária à Saúde da Mulher foi exposto de várias formas. 

Uma Metaturma foi criada para que todos os alunos do semestre tivessem acesso ao 

conteúdo da página, de forma similar à realizada nas disciplinas do ciclo básico ofertadas 

pelo Departamento de Física da UFMG [2,4]. 

No segundo semestre de 2017 foram matriculados no 80 período 160 alunos e no primeiro 

semestre de 2018 um total de 157 alunos. Durante o curso de medicina os alunos do semestre 

são inseridos em turmas A, B, C e D e cada turma é subdividida em A1, A2, A3, A4 e assim 

por diante de modo que cada subturma tenha em torno de 10 a 12 alunos.  Para nossa 

estratégia cada subturma foi novamente dividida em metade e enquanto metade da turma 

atendia mulheres no ambulatório a outra estudava a distância (Fig. 1). Assim, reduziu-se o 

número de alunos circulando nos postos de saúde e aumentou de forma efetiva o número de 

pacientes por aluno. De maneira que todos os alunos tivessem acesso ao ambulatório e à 

plataforma Moodle houve revezamento semanal dos alunos. O conteúdo da semana ficava 

acessível durante 15 dias. Finalizada a etapa informativa e avaliativa desse período, a página 

era “retirada do ar” e novo assunto exposto. 

 

 

 

 

Figura 1.  Exemplifica a divisão de cada subturma e a modalidade da atividade a ser 

realizada durante a semana.  

 

 

 

 

767



 

4. Conteúdo programático do semestre 

Os conteúdos teóricos abordados na disciplina Atenção Primária à Saúde da Mulher são:  

1. Rastreamento do Câncer de Colo do útero e Úlceras genitais, 

2. Planejamento familiar / Contracepção, 

3. Corrimentos vaginais / IST,  

4. Assistência Pré-Natal e Estratificação de risco gestacional, 

5. Desordens hipertensivas da gravidez,  

6. Rastreamento do câncer de mama,  

7. Climatério,  

8. Puerpério. 

A forma de exposição dos temas teóricos do semestre na plataforma Moodle se deram de 

maneira variável, ora casos clínicos, ora vídeos na forma de aulas expositivas. 

 

5. Modo de manusear o Ambiente Moodle   

Ao acessar o portal “Minha UFMG” o aluno visualizava a Metaturma da Disciplina Atenção 

primária a saúde da mulher. O primeiro conteúdo exibido foi a apresentação de toda estratégia 

do semestre, de forma explicativa através de mini vídeo.  

Era necessário clicar na aba “Semana 1” para ter acesso ao conteúdo exposto e à esquerda da 

página ficavam as etapas a serem cumpridas, que eram o pré-teste com 5 questões objetivas, o 

caso clínico ou a vídeo-aula e em seguida o teste final com 10 questões de múltiplas escolhas. 

As etapas eram interligadas e dependentes uma das outras, ou seja, para fazer o teste final era 

preciso fazer o pré-teste e estudar o conteúdo teórico. Por ter caráter avaliativo o pré-teste 

poderia ser tentado duas vezes, mas o teste somente uma vez. Ao término do teste, a resposta 

correta da questão era apresentada e comentada. A nota final e individual do aluno e o tempo 

da realização da tarefa também eram exibidos.  

O pré-teste foi uma estratégia criada para motivar o aluno a buscar o conhecimento prévio sobre 

o conteúdo abordado. Vale lembrar que nos períodos anteriores todos os alunos cursaram e 

foram aprovados nas disciplinas de ginecologia básica e obstetrícia básica e assim deveriam ser 

capazes de responder a questões fundamentais sobre esses tópicos. 

No final do semestre foi disponibilizada a avaliação discente geral da disciplina, que já é rotina 

do nosso departamento e a avaliação da nova metodologia de ensino EAD. Foi aberto também 

um espaço livre para comentários, onde os alunos emitiam opinião e sugestões sobre pontos 

que não foram contemplados na avaliação discente e sobre a nova metodologia de ensino. Desse 

modo, identificaram-se as mudanças a serem implementadas, no semestre seguinte, com o 

objetivo de aprimorar a metodologia. 
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6. Divisão das turmas 

Tendo em vista a estratégia de divisão da turma por semana, foi necessário manter o conteúdo 

da página por mais que sete dias, uma vez que parte dos alunos da subturma estava em 

atendimento e precisava fazer as atividades pontuadas no Moodle em outro momento durante a 

semana.  

A metodologia utilizada no segundo semestre de 2017 se diferiu do primeiro semestre de 2018. 

Atendendo as sugestões dos alunos. Dividimos as vídeo-aulas em mini vídeos, introduzimos o 

“quiz" e reformulamos alguns casos clínicos. Outro fato foi a reformulação das questões do pré-

teste e do teste. Em 2017 as questões do pré-teste eram inseridas no teste e em 2018 as questões 

do pré-teste se diferiam daquelas do teste. 

7. Resultados  

Os itens do questionário da avaliação discente do segundo semestre de 2017 e primeiro semestre 

de 2018 foram analisados usando o programa estatístico SSPS, versão 15.  Considerou-se como 

diferença significativa p ≤ 0.05. 

Gráfico 1- Distribuição da Idade os Alunos em anos    

 

 

 

 

  

Os alunos foram divididos em grupos por faixa etária. O gráfico 1 mostra a distribuição dos 

alunos e a semelhança dos grupos formados nos semestres de 2017 e 2018. 

 

Gráfico 2- Contato Prévio com a Plataforma Moodle 

    

Foi investigado o contato prévio dos alunos com a Plataforma Moodle durante o curso médico 

(Gráfico 2). A maioria deles tiveram contato prévio em alguma disciplina da graduação, 

disciplina eletiva e optativas. Poucos alunos não tiveram contato com o Moodle.  Houve 

semelhança nesse parâmetro avaliados nos semestres de 2017 e 2018. 
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8. Gráfico 3- Local de Acesso à Internet  

 

 

O gráfico 3 aponta o domicílio como local onde os alunos acessaram mais à internet para a 

realização das tarefas no Moodle.     

 

9. Gráfico 4- Nível de Dificuldade do Aluno em Manusear a Plataforma Moodle 

    

 

As linhas de tendências do gráfico 4 apontam que a maioria dos alunos não encontrou 

dificuldades em manusear a plataforma Moodle e esse comportamento foi semelhante nos 

grupos estudados. 

Gráfico 5-Opinião do Aluno em Relação a Distribuição da Avaliação Semestral em 

Semanas  

 

O gráfico 5 mostra que dividir a avaliação semestral em semanal foi bem aceita pelos alunos 

em geral, mas em 2018 essa estratégia foi ainda mais positiva. 
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Gráfico 6- Preferência dos alunos do Modelo Didáticos apresentado na Plataforma 

Moodle 

  

O gráfico 6 mostra a preferência dos alunos pelo conteúdo misto de aprendizagem. No entanto, 

mais alunos de 2018 apontaram as vídeo-aulas como modelo de ensino em relação ao ano de 

2017. Essa diferença foi estatisticamente significante (p < 0.03). 

 

Gráfico 7.  Relação entre o Moodle e o Aprendizado Adquirido 

  

O gráfico7 mostra que houve diferença significativa no modelo de aprendizado apresentado no 

ano de 2017 em relação ao ano de 2018 e essa diferença foi estatisticamente significativa (p < 

0.05).    Observando as linhas de tendências nos semestres estudados, o Moodle foi muito bem 

avaliado em relação ao aprendizado. 

Gráfico 8- Motivação aos Estudos Utilizando Pré-Testes e Testes Avaliativos na 

Plataforma Moodle 

 

 

O gráfico 8 mostra que de forma geral os alunos entendem os pré-testes e testes avaliativos 

como estratégia muito boa e boa em relação a motivação para buscar o conhecimento abordado.  
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Gráfico 9- Opinião dos Alunos em Relação a Divisão do Conteúdo Teórico da Prática 

Ambulatorial 

 

 

 

De forma geral os alunos consideraram a retirada do conteúdo teórico dos ambulatórios de 

assistência médica uma estratégia positiva e houve uma melhoria significativa dessa percepção 

no ano de 2018 (p < 0.09). 

 

 

Gráfico 10- Opinião do Aluno em Relação a Substituição do Formato de Aula Teórica 

Presencial Pela Plataforma Virtual Moodle 

 

O gráfico 10 mostra que houve uma melhora significativa (p>0.03) em relação substituição das 

aulas teórica pelo conteúdo da plataforma Moodle. 
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Gráfico11- Opinião dos Alunos em Relação a Subdivisão de Turmas e Aprendizado nos 

Ambulatórios  

 

 

O gráfico 11 mostras que foi positiva a subdivisão das turmas para o aprendizado em 

ambulatório.  

Gráfico12 - Os temas teóricos na plataforma virtual Moodle apresentam relação com a 

prática ambulatorial 

  

No gráfico 12 a grande maioria dos alunos considerou que os conteúdos teóricos na plataforma 

Moodle tiveram muita relação com a vivência no ambulatório. 

 

 

Gráfico 13- Opinião dos Alunos em Relação ao Fórum de Discussão no Moodle  

 

 

O gráfico 13 mostra que a maioria dos alunos entendem ser o fórum de discussão uma estratégia 

boa, muito boa e excelente. Essa opinião foi melhor antes da criação do fórum. 

773



 

10. Discussão 

Empregamos na disciplina Atenção Primária à Saúde da Mulher em 2017 e 2018 uma educação 

hibrida, cuja modalidade traz o melhor dos dois mundos: o online e o off-line. Trata-se de um 

elo entre os dois modelos de aprendizagem, o presencial no atendimento ambulatorial e o online 

na plataforma Moodle [3,4,5]. 

Para que esse projeto piloto pudesse ser colocado em prática consideramos as dificuldades que 

estávamos vivenciando nas UBSs, outras experiências já em prática no curso de Física da 

UFMG [2,4] e as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

C) /IBGE de 2017 que mostrou dados dos brasileiros em relação ao uso da internet.  Em 2016, 

mais de 116 milhões de brasileiros estavam conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da 

população com idade acima de 10 anos.   O percentual de 85% da população entre 18 a 24 anos 

faziam uso da internet. Outro dado interessante foi que 95,1% das pessoas com curso superior 

incompleto usam esse recurso. Segundo a fonte citada, das tecnologias usadas o celular 

representa 94,6% do montante estudado [3, 5] 

Em relação ao nosso estudo a maioria dos alunos não encontrou dificuldades em manusear a 

plataforma virtual de ensino e tal fato pode ser atribuído a prática dos jovens estudantes com 

tecnologias EAD. Em percentual, 91,1% dos alunos tiveram pouca ou nenhuma dificuldade 

com a plataforma Moodle.  Esse fato possibilita dar mobilidade ao aluno na sua forma de 

adquirir conhecimento.  Os alunos eram semelhantes quanto a faixa etária e contato prévio com 

a plataforma Moodle (Gráficos 1 e 2). 

A maioria dos alunos matriculados na disciplina em análise, nos semestres estudados de 2017 

e 2018, usaram a internet no domicílio e o computador de mesa foi usado por 55% dos 

estudantes. O smartphone foi usado por 40,6%7% e o tablete por 4,4 por cento. Ainda 

observamos que o acesso ao conhecimento ultrapassa as fronteiras da academia. A 

Universidade passa a ser uma forma de extensão de informação para o ambiente domiciliar. 

Portanto, as tecnologias da educação a distância devem ser consideradas como uma forma 

viável de informação de qualidade para a população brasileira. É a chamada “educação não 

formal”, que a academia não consegue mensurar a sua total importância ou efeito. Quando 

alunos conversam entre si sobre o conteúdo médico acessando celular ou quando enviam sites 

de assuntos relacionados ao que viram na disciplina em seu smartphone, em casa e fora da 

faculdade, o ensino está sendo repassado. Exemplo disso é o relato de aluno que ao estudar as 

vídeo-aulas mostravam o conteúdo aos familiares, que debatiam o tema. Essa é uma experiência 

nova não acontecida antes da era digital.  

A subdivisão dos grupos e a redução do número de alunos por estratégia oferecida na disciplina 

melhorou os atendimentos nos ambulatórios nos dois semestres de aplicação dessa estratégia 

nos anos de 2017 e 2018. 

A retirada do conteúdo teórico do ambulatório foi bem aceita nos dois semestres, mas após as 

melhorias do conteúdo da página, essa aceitação foi significativamente melhor (Gráfico 9). Os 

alunos otimizaram o tempo no ambulatório e tiveram liberdade de estudarem, ainda que de 

forma dirigida pela plataforma Moodle, em momento determinado por ele. 

Quanto ao modelo didático colocado no Moodle, os alunos foram unânimes em optar pelo 

chamado conteúdo misto apresentado na forma de textos didáticos e miniaulas. Em 2018, uma 

parte considerável de alunos aprovou a fragmentação das vídeo-aulas em mini vídeos de 

aproximadamente 5 minutos. É fato que a fragmentação de vídeos de 40 a 50 minutos em 
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miniaulas proporciona mais liberdade ao aluno durante o seu aprendizado, diminui o tempo de 

download, e facilita o manuseio do vídeo. Reiteramos que o conteúdo dos vídeos e miniaulas 

eram os mesmos, houve somente a fragmentação das vídeo-aulas. 

Quando questionamos as metodologias de ensino colocadas na plataforma Moodle, tivemos em 

geral uma aceitação positiva, mas vivenciando a prática acadêmica observamos que são 

esperados estudantes que indicariam a opção “nenhum” método.  Isto é válido, real, 

compreensível e um desafio para os educadores. Por isso, reforçamos a importância do uso de 

diversos recursos e estratégias de ensino. Sejam esses recursos oferecidos pela tecnologia ou 

diretamente em sala de aula e na prática nas UBSs. É preciso frisar ainda que existem aqueles 

alunos que buscam formas próprias de aprendizado que esse estudo não contemplou. 

Um fato positivo e relevante foi a percepção pela maioria dos alunos de que o conteúdo teórico 

colocado na plataforma Moodle teve relação com as experiências práticas vivenciadas nos 

ambulatórios. O curso médico é teórico/ prático e dessa forma foi possível mostrar através dos 

dados analisados que essa modalidade de ensino contempla as diretrizes curriculares do ensino 

médico. Alguns alunos não omitiram opinião sobre esse tópico, mas atribuímos o fato às 

dificuldades pontuais e especificas em certa UBS. O percentual de 16% dos alunos no ano de 

2017 e 15,6% em 2018 não encontrou relação entre a teoria colocada no Moodle e a vivência 

na pratica ambulatorial.  Vale destacar que os cenários e a nosologia prevalente das regionais 

de Belo Horizonte podem se diferir. Alguns UBSs oferecem mais gestantes para os alunos 

enquanto em outras predominam as consultas de ginecologia. 

Em relação ao quesito avaliação objetiva do conteúdo programático da disciplina optamos por 

dividir a prova intermediária em questões semanais. Em 2017, 89% dos alunos consideraram a 

estratégia boa, muito boa e excelente. Em 2018, esse percentual foi de 90% para as mesmas 

respostas. Conclui-se que essa estratégia foi considerada positiva e bem aceita pela maioria dos 

alunos. Ressaltamos que a avaliação foi realizada no Moodle fora da instituição. O aluno tinha 

liberdade para consultar os textos e as miniaulas durante todo o semestre (Gráfico 5).  

Os números colhidos em 2017 foram apresentados e discutido com os professores e 

coordenador da disciplina e equipe envolvida na manutenção e criação dessa estratégia 

específica. Tivemos algumas dificuldades e nos empenhamos em buscar melhores soluções 

pedagógicas. Com a análise deste cenário investimos na metodologia com o objetivo de reduzir 

o percentual de “piorou muito” conforme apresentado no gráfico 7. Essas inovações reduziram 

pela metade a categoria “piorou muito” e dobrou a “melhorou muito” de forma significativa. 

Buscando formas de instigar o interesse do aluno pela EAD [5,6,7] na Disciplina Atenção 

Primária à Saúde da Mulher, implementamos novas estratégias para o semestre de 2018. 

Segundo análise dos dados, o resultado melhorou significativamente em 2018 (Gráfico 8). 

Houve uma tendência de interesse pelos pré-teste e teste maior no primeiro semestre de 2018, 

onde 58.3% dos alunos optaram pelas categorias “bom”, “muito bom” e “excelente”, como 

aponta a linha de tendência do gráfico 8.    

Dividimos a vídeo-aula em miniaulas como já comentado, implementamos o quiz e mais um 

profissional participou da gravação de miniaulas. 

Outra estratégia de melhoria na EAD para 2018 foi a inserção de fórum de discussão entre os 

professores e suas respectivas turmas. Os alunos demostraram boas expectativas e consideraram 

a estratégia positiva, mas, no entanto, depois de ativado o fórum não se obteve o resultado 

esperado. Os professores não aderiram ao fórum, talvez pela pouca divulgação da estratégia ou 
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talvez pelos professores já possuírem outros canais de comunicação com os alunos. Vale relatar 

que poucos alunos, menos de 5%, entraram no fórum e colocaram suas dúvidas e discutiram 

entre si para resolver incógnitas sobre os casos e as questões colocadas no Moodle. Não fizemos 

o levantamento de quantos alunos buscaram respostas para suas dúvidas diretamente com o 

professor. O coordenador da disciplina acompanhou o fórum durante os semestres. 

No ano de 2018 essa aceitação de substituição de aula teóricas presenciais pelo Moodle foi 

melhor avaliada pelos alunos. Os quesitos “bom”, “muito bom” e “excelente” foram a opção de 

78,7% deles e esse aumento foi significativo em relação à 2017. 

A lei que permite o uso do ensino a distância em cursos de graduação se encontra no link abaixo 

conforme a PORTARIA No 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, 

por Instituições de Educação Superior – IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos 

de graduação presencial. 

Acreditamos na continuidade da modalidade EAD com o apoio do CAED e esperamos a 

ampliação para mais áreas do curso de Medicina da UFMG. 

 

11. Considerações Finais 

A tecnologia virtual de EAD deve ser vista como uma aliada da educação médica e, na verdade, 

não como uma atividade substitutiva. Metodologias de ensino não consistem apenas em 

apresentação de textos, vídeos, fóruns e outros recursos tecnológicos. A metodologia consiste 

em analisar a motivação do aluno, seu comportamento e a maneira como ele se sente diante do 

desafio do aprendizado.  O professor deve estar totalmente envolvido nesse processo por ser o 

elo fundamental entre aluno e o conhecimento, para que esse se transforme em sabedoria.  

O uso da internet é hábito inquestionável de busca por informações entre educadores e 

aprendizes. Portanto, é imperativo sedimentar tecnologias digitais de qualidade no meio 

acadêmico tendo ciência de que essas informações virtuais e a distância ultrapassam as 

fronteiras da Universidade. 

Em nosso estudo os acertos foram bem maiores que as dificuldades e com o apoio do CAED a 

tendência é a sedimentação e crescimento da modalidade EAD dentro da Faculdade de 

Medicina da UFMG, que com certa timidez faz uso dessa modalidade de ensino nas disciplinas 

estruturantes do curso. 
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RESUMO. Objetivou-se apresentar dados oriundos da forma diferenciada como o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido em dois cursos do Centro de Educação Aberta e a Distância 

da Universidade Federal do Piauí. Foram investigadas nove turmas dos cursos de Ciências Biológicas e 

Ciências da Natureza, de quatro polos, situados em diferentes regiões do estado do Piauí, atendendo um 

total de 215 alunos (turmas com entrada em 2014.2). De início, foi desenvolvido um curso de 

nivelamento com três encontros presenciais diários (carga horária total de 36 horas). O restante do 

planejamento, acompanhamento e avaliação seguiu-se no ambiente virtual de aprendizagem (SIGAA) 

da UFPI e com as atividades do orientando e orientador, e as defesas ocorreram em forma de evento 

científico (mostra), simultaneamente nos quatros polos. Os TCCs abordaram variadas temáticas, com 

taxa de sucesso de 93% (201 defesas aprovadas). É notória a contribuição da metodologia adotada no 

êxito do TCC, assim como no aprendizado otimizado nos aspectos acadêmicos, profissionais e sociais. 

Palavras-chave: Ensino a Distância. Reforço metodológico. Formação docente. 

 

ABSTRACT.  Differentiated Development of Undergraduate Thesis in Biological Sciences and 

Natural Sciences Graduation Courses (CEAD/UFPI, Brazil). The objective was to present data from 

the differentiated form such as the Undergraduate Thesis, developed in two graduation courses of Open 

and Distance Education Center of Federal University of Piauí State, Brazil. We investigated nine classes 

of Biological Sciences and Natural Sciences graduation courses, from four centres, located in different 

regions of Piauí State, with a total of 215 students (classes starting in 2014.2). Initially, we developed a 

leveling course with three regular daily meetings (total of 36 hours). The rest of the planning, 

monitoring, and evaluation followed at UFPI virtual learning environment (SIGAA) and with orientation 

activities, and defenses occur in a scientific event (exposition), simultaneously at the centres. The papers 

approached various thematic, with a success rate of 93% (201 defenses approved). Noteworthy the 

methodology adopted contributed for the success of the thesis conclusion, as well as for the optimized 

learning in the academic, professional and social aspects. 

Keywords: Distance learning. Methodological reinforcement. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nos cursos de Educação a 

Distância (EaD), deve ser planejada e instrumentalizada por meio de múltiplas ferramentas, 

virtual e presencialmente, para que possam mediar a orientação e acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades dos alunos. Loureiro (2018) recomenda que a orientação da 

aprendizagem do aluno de EaD no TCC aconteça de forma receptiva e respeitosa, levando em 

consideração as diversidades culturais e regionais, para que possa buscar e garantir motivações, 

confiança e empatia entre os atores envolvidos no processo. 

As relações de comunicação entre os alunos, tutores e professores orientadores devem 

ser estabelecidas para superação da distância física e obtenção de bons resultados na 

aprendizagem. Nesse contexto, tem-se o tutor como um importante mediador nas orientações, 

em decorrência de estarem mais próximos dos alunos (MASSI; SANTOS, 2014). Na relação 

professor orientador e orientando, é fundamental que ambas as partes tenham compromisso, 

responsabilidade, organização e satisfação durante as atividades (NASCIMENTO et al, 2018).  

Na elaboração do TCC no ensino a distância, o planejamento deve ser pensado com 

utilização metodológica presencial inicialmente, a fim de envolver a presença física dos alunos 

e dos profissionais de formação, visando a organizar e orientar as atividades inerentes à 

disciplina. Isso segue o que Moran (2009) discute de forma generalizada para a EaD com 

qualidade, com maior frequência de encontros presenciais no primeiro ano de curso, e um 

desenvolvimento gradual de atividades virtuais nos demais períodos, para que o aluno adquira 

independência nos estudos, começando com o que lhe é mais familiar. 

Como meio de comunicação virtual na EaD, inclusive para a construção do TCC, são 

utilizados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), como o Moodle (BASTOS et al, 

2016), onde se pode construir espaços específicos para orientação (REAL; COBERLLINI, 

2011; CASTRO et al, 2015) e que contam ainda com outras ferramentas como fórum do 

orientador e seus orientandos e tarefas para construção de etapas do projeto de pesquisa 

(PEREIRA; MENDES; SPANHOL, 2017), além da disponibilização de videoaulas, de apoio 

ao material textual escrito (MARTINS; BELINSKI, 2015). 

A escrita científica é outro ponto desafiador no desenvolvimento do TCC nos cursos de 

EaD. Sobre essa questão, Kersch e Santos (2017) discutem que há uma necessidade de estimular 

os alunos a adquirirem hábitos de leitura e produção textual desde os primeiros períodos do 

curso. Nesse contexto, a intensidade das leituras é fundamental, para aperfeiçoar a facilidade 

na escrita, evitando a prática de plágios (voluntários ou involuntários) ou apenas a reprodução 

de textos de outros autores. 

Poucos são os planejamentos que envolvem atividades para o fortalecimento da 

aprendizagem e construção do TCC, não somente na EaD mas também em cursos presenciais.  

Partindo do questionamento de que tipo de suporte e relação poderia ser estabelecida entre os 

atores envolvidos no TCC para um aprendizado mais efetivo, e de como preparar melhor 

(nivelar) os graduandos que começam a planejar o TCC, ao longo do tempo, os cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e Ciências da Natureza, do Centro de Educação Aberta e 

a Distância (CEAD) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) foram se estruturando e 

modelando estratégias direcionadas para a superação das dificuldades. 

Este trabalho objetivou demonstrar resultados alcançados com o TCC de graduandos da 

oferta 2014.2 dos cursos em pauta, já com as melhorias implementadas, bem como expor tal 
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experiência como possível sugestão metodológica, incluindo estratégias presenciais e 

atividades no ambiente virtual. 

A estruturação deste trabalho contém, além da introdução contextualizada com revisão 

de literatura do tema, problemática e justificativa da pesquisa, apresentação da experiência com 

passo a passo dos métodos e técnicas aplicadas presencialmente no curso preparatório (de 

nivelamento) da disciplina de TCC nas turmas dos quatro polos de apoio presencial nos quais 

os cursos em questão foram disponibilizados na oferta 2014.2 , o acompanhamento no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPI, os resultados analisados e 

discutidos e, por fim, as considerações da pesquisa. 

2 DESIGN METODOLÓGICO  

Este trabalho apresenta uma pesquisa de abordagem tanto quantitativa como 

qualitativa/descritiva sobre os resultados alcançados com a disciplina de TCC para os 

graduandos da oferta 2014.2 dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Ciências da 

Natureza do CEAD/UFPI, bem como a descrição da forma diferenciada como essa disciplina é 

trabalhada. 

Aliada à abordagem qualitativa, segundo Gil (2010), a qualitativa propicia o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas 

relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada. Para 

Chizzotti (2001), nesse tipo de estudo, os pesquisadores devem participar, compreender e 

interpretar os dados coletados. As pesquisas descritivas buscam descrever um fenômeno ou 

situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, com exatidão, 

as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação 

entre os eventos, contribuindo para proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida 

(SELLTIZ et al, 1965; GIL, 2010). 

O universo investigado constituiu-se de seis turmas de Ciências Biológicas e três turmas 

de Ciências da Natureza, com aproximadamente 30 alunos cada, em quatro Polos UAB situados 

em diferentes regiões do Estado do Piauí, onde acontecem os encontros presenciais, sendo estes 

situados nas seguintes cidades piauienses: Buriti dos Lopes, Canto do Buriti, Gilbués e Simões 

(Figura 1). Os alunos foram orientados para a elaboração do TCC, entre os meses de março a 

dezembro de 2017, ao longo das disciplinas: TCC I (projeto de TCC), ofertada em 2017.1, e 

TCC II (execução da pesquisa e apresentação), ofertada em 2017.2, conforme os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
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Figura 1 – Mapa do estado do Piauí com indicação da localização dos polos de apoio presencial onde os 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI) são ofertados. 

 
Fonte: PPCs 2018 dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e em Ciências da Natureza 

(CEAD/UFPI). 

 

Para as turmas da oferta 2014.2, foram selecionados em torno de cinco orientadores para 

o curso de Ciências Biológicas e quatro para Ciências da Natureza por polo em um total de 36 

orientadores e 215 alunos dos dois cursos. Os orientadores começaram a orientação no TCC I 

e seguiram com os mesmos orientandos até o TCC II, de forma a garantir a continuidade no 

planejamento. Cada polo também conta com um tutor presencial específico para TCC. Real 

(2011) afirma que, em cada caso específico, apresenta-se uma experiência de 

docência/discência no contexto da disciplina de TCC, o que foi estabelecido de forma 

diferenciada nos cursos em questão. 

Para a realização deste trabalho, foram coletados dados por meio de duas fontes 

principais: (a) observação direta e (b) análise documental feita a partir dos planejamentos 

elaborados, relatórios e planilhas de notas das disciplinas de TCC. Segundo Lakatos e Marconi 

(2007) a observação direta é um método que pode ser definido como um acompanhamento 

presencial do processo a ser modelado que sujeita o pesquisador a um contato mais direto com 

a realidade e para Ludke e André (1986), a pesquisa documental se caracteriza pela coleta de 

dados 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. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Curso de nivelamento que antecede o TCC 

De uma forma geral, os graduandos, seja em cursos presenciais ou cursos EaD, têm um 

primeiro contato com a Metodologia Científica no primeiro período do curso e, quando chega 

o momento de desenvolver o TCC, nos últimos períodos, passa por inúmeras dificuldades na 

hora de planejar e executar uma pesquisa cientifica, bem como no momento de escrever. Um 

outro problema é que muitas vezes acabam plagiando outros autores, inclusive em muitos casos 

de forma inconsciente.  

Pensando nessa problemática e na ansiedade e medo que os graduandos têm do TCC, 

foi desenvolvido um curso de nivelamento que antecedesse a disciplina de TCC com foco na 

ampliação dos conhecimentos já adquiridos no intuito de auxiliar os alunos a dirimir as dúvidas 

que permeiam a disciplina de TCC. Foi formulado um curso intitulado “Reforço a metodologia 

científica e tabulação, análise e apresentação de dados científicos”, realizado nos quatro Polos 

UAB onde os cursos em questão foram ofertados para alunos com entrada 2014.2, contando 

com carga horária total de 36 horas, separadas em encontros semanais com duração de 8 horas 

cada. Durante os encontros, os alunos regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas e em Ciências da Natureza e os tutores da disciplina de TCC 

participaram das atividades do curso, juntamente com os professores responsáveis pelo projeto, 

cujo conteúdo programático pode ser visto no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Conteúdo Programático do Curso: “Reforço a metodologia científica e tabulação, análise e 

apresentação de dados científicos”. 

Curso: Reforço a metodologia científica e tabulação, análise e apresentação de dados científicos 

1º encontro 
Reforço à Metodologia Científica; Tipos de pesquisa científica; Normas de citação e 

referência; Como evitar plágio; Elementos do Projeto de TCC; Etapas do TCC. 

2º encontro 
Simulação de resultados; Gráficos no Excel (escolha do tipo, montagem e elementos); 

Criação e apresentação de slide e banner. 

3º encontro 
Tabelas e quadros; Interpretação e apresentação de gráficos; Escrita dos resultados; 

Escrita da discussão. 

Fonte: Coordenação de TCC do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI). 

 

No primeiro encontro do curso de nivelamento, foram realizadas atividades que 

incluíram uma oficina intitulada “Como se preparar para desenvolver uma pesquisa científica”, 

na qual os alunos foram orientados a analisar vários artigos científicos com temáticas variadas 

e conhecer os procedimentos metodológicos usuais de pesquisas científicas envolvendo a área 

das Ciências Biológicas e Ciências da Natureza, conforme os PPCs dos cursos, evitando-se 

temática pedagógica/educacional, bastante desenvolvida durante o Estágio Supervisionado do 

Curso e nas Práticas como Componente Curricular (PCCs) de várias disciplinas da matriz 

curricular. 

Os alunos participantes, o professor formador e a tutora presencial da disciplina 

interagiram entre si, discutindo aspectos importantes sobre os objetivos da pesquisa, os 

procedimentos, bem como buscando se informar de procedimentos e técnicas de coleta de dados 

que pudessem ser aplicados em suas pesquisas. Também foram caracterizados os elementos 

básicos de um projeto de pesquisa, oferecendo aos alunos subsídios para sua preparação 

baseado no que foi descrito por Castro et al (2015) e pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) nas normas para Trabalhos Acadêmicos NBR 15287 (2011). Além disso, foi 

estimulada a escolha do tema da pesquisa pelo aluno, do qual precisaria apontar uma temática 

do seu interesse que pudesse ser explorada na monografia em formato de artigo, destacando os 
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objetivos, justificando o tema em questão, a metodologia, cronograma e orçamento a serem 

utilizados. 

Observamos que muitas ideias dos alunos ainda precisavam ser mais bem estruturadas 

e amadurecidas com relação à sua viabilidade, à metodologia, principalmente o instrumental a 

ser utilizado, e ao cronograma de atividades que deveriam ser cumpridas. No entanto, 

observamos também que, alguns alunos já estavam bem encaminhados no que diz respeito à 

escrita de seus projetos de pesquisa, apresentando justificativas e objetivos coerentes. 

Em trabalho publicado por Castro et al (2015), foi observado que, para muitos alunos, a 

definição dos temas de pesquisa era ainda muito elementar, pois mostravam-se indecisos sobre 

o que pretendiam em seus projetos, o que também pôde ser constatado neste trabalho. Nesse 

sentido, tornou-se indispensável a orientação da professora e tutoras da disciplina, na tentativa 

de estimular o aluno a buscar, em sua própria trajetória de formação, experiências e práticas 

que despertassem sua curiosidade ou alguma situação que o incomodou, que aguçou seu 

interesse para compreendê-la melhor. 

O segundo encontro foi voltado principalmente para os dados e dividido em dois 

momentos: no primeiro, matutino, foi focado na interpretação de dados coletados em uma lagoa 

(fictícios) e como esses dados poderiam ser trabalhados para que os alunos construam de forma 

correta gráficos científicos, respeitando as definições estabelecidas pela ABNT NBR 15287 

(2011) e pressupostos matemáticos e de softwares editores de planilha. Durante toda a aula, foi 

realizada uma oficina com todo o conteúdo ministrado, visando esclarecer dúvidas e explicar o 

básico dos programas e conhecimentos necessários para que o próprio aluno faça os seus 

gráficos, optando pelo tipo ideal de gráfico, inserindo seus elementos como legenda e nome de 

eixos, sem depender de terceiros. Em um segundo momento, vespertino, o foco foi na 

apresentação do TCC. Foram demonstrados vários conteúdos relacionados que foram desde a 

oratória, comportamento do aluno diante de uma banca, confecção do pôster (banner) e uso do 

programa Microsoft PowerPoint. Ao final do dia, os alunos apresentaram seminário em grupos 

de quatro alunos, em que puderam colocar todo o aprendizado do dia em prática e expor aquilo 

que produziram em sala. 

O terceiro encontro também se deu em dois momentos. No primeiro, pela manhã, fez-

se um estudo para diferenciar quadros e tabelas, segundo as normas que as rege, quais sejam, 

respectivamente, ABNT NBR 6022 (2003) e Normas de Apresentação Tabular (IBGE, 1993); 

também sugeriu-se um roteiro para a correta interpretação e apresentação de gráficos, com base 

naqueles produzidos durante o segundo encontro; houve, em seguida, uma revisão de tópicos 

específicos da mencionada norma da ABNT quanto a formatações para citações, referências, 

legendas e fontes de ilustrações e tabelas, quanto à forma de construir citações diretas e indiretas 

e referenciar corretamente o(s) autor(es) envolvido(s), bem como apresentou-se uma estrutura 

coerente de escrita do capítulo de Resultados e Discussão do TCC e outros cuidados gerais. No 

período vespertino, iniciou-se a oficina de escrita do capítulo de Resultados e Discussão. Após 

separar os cursistas em equipes, distribuíram-se textos fictícios que simulam um referencial 

teórico consonante com os dados e respectivos gráficos já produzidos; os textos incluíram 

simulações de artigos, livros, matérias da internet e legislação. Tendo os participantes lido todos 

os textos e feito as marcações relevantes, procedeu-se à análise da pesquisa criada para a 

execução do curso, a fim de estabelecer conexões entre objetivos, metodologia, referencial 

teórico, dados e gráficos, direcionando para uma linha de raciocínio esperada. Deu-se início, 

então, à atividade prática de escrita do capítulo de Resultados e Discussão propriamente dita, 

na qual o professor ministrante, a princípio, construiu, junto com os alunos, o texto de alguns 

resultados e discussões; em seguida, os próprios estudantes deram continuidade à escrita, sob a 

supervisão do professor. Por fim, os cursistas expuseram suas percepções acerca de dificuldades 

e evoluções ao longo do curso. 
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3.2 O desenvolvimento do TCC 

Nos cursos em que a pesquisa foi realizada, a orientação de TCC é individual, 

personalizada e majoritariamente a distância, desenvolvida pelo professor orientador da área 

com o apoio do tutor presencial. Segundo Castro et al (2015) e Real (2011), quando a disciplina 

de TCC é ofertada, é necessário orientar o aluno sobre os princípios básicos da pesquisa 

científica, seus objetivos e a importância da pesquisa na formação e na prática docente, bem 

como o conhecimento sobre os métodos e técnicas de coleta de dados mais usuais, empregados 

em pesquisa científica, o que pode ser constatado nos cursos em questão. 

O planejamento da disciplina de TCC I incluiu, de início, a indicação das áreas/linhas 

de pesquisa que refletissem as temáticas de interesse dos alunos para o TCC, as quais deveriam 

ser gerais o suficiente para se encaixar também no interesse e experiência dos professores que 

seriam os futuros orientadores nesse processo. Estes trabalhos tiveram o seu início com envio, 

aos alunos, de um formulário digital (via plataformas como o próprio smartphone ou notebook) 

que deveria ser preenchido manifestando a pretensão quanto ao tema de interesse a ser 

trabalhado no TCC, indicando sua primeira e segunda opções. O resultado, tomando-se como 

exemplo os graduandos de Ciências Biológicas, encontra-se na Figura 2. 

 
Figura 2 – Áreas indicadas como primeira opção pelos discentes da disciplina de TCC I do curso de 

Licenciaturas em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI), oferta 2014.2. 

 
Fonte: Coordenação de TCC do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI). 

 

Segundo Bianchetti (2002), o trabalho de orientação é um espaço nunca antes concedido 

ao aluno, um espaço no qual ele pode desenvolver as capacidades adquiridas, mas raramente 

praticadas antes. Nos cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e Ciências da Natureza, 

há uma preocupação em se realizar essa consulta prévia aos estudantes, a fim de se formar uma 

base para um direcionamento mais adequado do orientador ao seu orientando. 

784



 

A seguir descreveremos como ocorreram os processos de encaminhamento das 

orientações. Passada a etapa da seleção dos professores orientadores (via edital de seleção), foi 

realizada a divisão dos alunos por orientador. Em um encontro de orientadores e tutores de 

TCC, realizado após a seleção, cada orientador respondeu a um questionário impresso contendo 

as mesmas opões apresentadas aos alunos, e foi solicitado que cada orientador selecionasse suas 

primeira, segunda e terceira opções de área para orientar.  

A distribuição dos orientadores se baseou na afinidade dos professores pelos temas 

sugeridos pelos discentes, dentro das variadas áreas das Ciências Biológicas e Ciências da 

Natureza, respeitando o interesse do aluno pela área sugerida por ele e também na tentativa de 

que cada orientador orientasse alunos somente de um mesmo polo, o que facilitaria depois a 

logística para defesa de TCCs, ao final da disciplina TCC II (período letivo seguinte). Ao final 

da disciplina de TCC I, os alunos finalizaram seus projetos, que foram postados no SIGAA, e 

estavam prontos para executar suas pesquisas a partir dos temas selecionados. 

Em ambas as disciplinas de TCC, na turma virtual do SIGAA, foram disponibilizadas 

as informações necessárias acerca das normas técnicas, assim como foi organizada uma 

biblioteca virtual com periódicos, legislação e publicações diversas relacionadas às áreas das 

Ciências Biológicas e Ciências da Natureza. E ainda, a coordenação da disciplina acompanhou 

o atendimento e as dificuldades dos alunos com o auxílio da equipe de tutoras presenciais. 

No geral, os discentes, não somente os de EaD, ao chegarem à etapa de escrever um 

trabalho de monografia, tiveram poucas experiências de pesquisa de produção própria. Por mais 

que no curso este processo tenha sido estimulado, torna-se importante salientar que este ele é 

um conjunto de ideias que se transforma em uma produção textual, e que demanda tempo e 

trabalho, tanto do orientando, quanto do orientador (REAL, 2011; OTERO et al, 2014). Esta 

parceria é necessária para que se estabeleça um laço de trabalho e de confiança, em que o 

orientador possa intervir e o orientando possa receber de forma eficiente as intervenções.  

Quanto ao processo de orientação propriamente dita do TCC, este ocorreu na maior 

parte do tempo, em um ambiente virtual, sobretudo via e-mails ou por outras formas de 

comunicação entre orientando e orientador e também na forma presencial em que o orientador 

se deslocava até ao Polo UAB para se reunir com seus orientandos. Segundo Silva et al (2012), 

as tecnologias digitais de informação e comunicação disponíveis em meios educacionais, têm 

possibilitado mudança de paradigma no processo de orientação de Trabalhos de Conclusão de 

Curso. As tecnologias da informação visam solucionar empecilhos de comunicação e acabam 

dando suporte às relações orientando/orientador (REAL, 2011). 

No que concerne ao papel do professor orientador, este é visto como o mentor do 

processo de orientação (WUNSCH; SOARES; GRINBERGA, 2018). Torna-se inerente que o 

professor orientador já tenha um know-how na temática escolhida pelo aluno, moderando, de 

forma ativa e colaborativa, as atividades daquele grupo de alunos interessados na sua temática. 

Os momentos de interação desse profissional com seus orientandos são mais contínuos. Nessa 

perspectiva, é notória a importância do professor orientador como condutor da aprendizagem 

na busca dessa formação crítica e reflexiva. 

Findada a etapa de conclusão do TCC, já na disciplina de TCC II, seguindo o 

cronograma estipulado pela coordenação do curso, os alunos tiveram de apresentar os seus 

trabalhos na modalidade oral para uma banca examinadora composta por três professores para 

avaliação do trabalho, o que ocorre de forma presencial no seu Polo UAB. O presidente da 

banca é seu próprio orientador, tal qual costuma ocorrer em cursos presenciais. 

Para otimizar ainda mais a experiência do TCC do aluno, o dia da defesa é o mesmo em 

todos os polos e nesse dia ocorre uma Mostra Científica dos Cursos de Ciências Biológicas e 
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Ciências da Natureza, com exposições orais e em pôster abertas à comunidade, inclusive para 

submissão de trabalhos científicos. Há um cronograma de apresentações seguido 

rigorosamente, em que cada aluno sabe com antecedência seu horário de defesa. Esse momento 

dura dez minutos mais cinco minutos de arguição pela banca e, em seguida o aluno retorna para 

a exposição de seu pôster no evento (Figura 3). Para as turmas citadas no presente estudo, a 

mostra científica ocorreu em dezembro de 2017. 

 
Figura 3 – Etapas ocorridas na disciplina de TCC dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e em 

Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), oferta 2014.2. 

 
Fonte: Coordenação de TCC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI). 

 

Os resultados relativos à quantidade de alunos que obtiveram êxito finalizando os 

trabalhos e realizando a apresentação dos trabalhos dos dois cursos em questão serão 

apresentados separadamente, a fim de compreender os dados com mais clareza, levando em 

consideração a particularidade dos componentes curriculares de cada curso. No caso de 

Ciências Biológicas, serão discutidos dados comparativos com a primeira turma do curso na 

modalidade a distância (oferta 2008). 

3.3 TCC no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI) 

No curso de Ciências da Natureza, 49 alunos se matricularam na disciplina de TCC II 

(2017.2), com taxa de sucesso (aprovação na defesa e trâmites posteriores) de 94% (n = 46). 

Dos alunos que defenderam, 98% foram aprovados com notas satisfatórias e 2% aprovados com 

ressalva. 

Com propósito de formação interdisciplinar, o curso de Ciências da Natureza traz no 

currículo disciplinas das áreas de Biologia, Química e Física, além de uma base de Matemática.  

O ensino interdisciplinar, segundo Augusto et al (2004), leva o aluno cursista a desenvolver 
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habilidades que partem de uma visão global do mundo, pautado na relação entre o todo e as 

partes. Ressalta-se que o PPC do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza permite que 

sejam trabalhados temas pedagógicos no TCC, desde que relacionada às áreas do curso. Nesse 

sentido, a partir da escolha dos alunos em qual área iriam desenvolver o TCC, a distribuição 

ficou como demonstrado na Figura 4. 

 
Figura 4 – Número de trabalhos desenvolvidos por área, nas turmas de Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), 

oferta 2014.2. 

 
Fonte: Coordenação de TCC do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI). 

 

Percebe-se, pelos dados que, das áreas que compõem o curso, os alunos tiveram maior 

preferência por trabalhar temas relacionados a Biologia e Química. Para o componente 

Biologia, 67% desenvolveram o TCC envolvendo temas transdisciplinares. Considera-se, neste 

estudo, como transdisciplinares os trabalhos que envolvam as temáticas saúde, meio ambiente 

e orientação sexual, descritas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e que tratam de 

processos que estão sendo vivenciados pela sociedade, comunidades locais, famílias e da vida 

cotidiana dos alunos (BRASIL, 1997; BOMFIM et al, 2013). 

Para Química, foram desenvolvidos temas mais práticos da área, como prospecção, 

ensino, reações químicas e experimentação prática. Nas demais áreas, percebeu-se a inclusão 

de jogos didáticos, assim como o ensino prático e experimental. A experimentação no ensino 

favorece o diálogo teórico e prático na construção do conhecimento científico em sala de aula, 

permitindo um ambiente de aprendizado mais prazeroso (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 

Os jogos didáticos são considerados educativos, quando têm como função unir a ludicidade e 

prática educativa (CUNHA, 2012). 

Conforme relato dos alunos e dos tutores, muitos dos temas escolhidos e desenvolvidos 

foram resultados da vivência no decorrer dos estágios. Isso demonstra a sensibilidade dos 

alunos diante dos problemas percebidos e vivenciados no ambiente escolar, tornando-os, dessa 

forma, futuros profissionais comprometidos com a prática docente. 

Dos 46 trabalhos defendidos e aprovados, dois foram posteriormente publicados em 

periódicos, um em capítulo de livro e mais dois já foram submetidos para revistas. Consideram-

se relevantes os resultados obtidos, por demonstrarem um desempenho importante dos 

discentes no desenvolvimento do TCC, algumas vezes culminando em publicações, apesar de 
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os alunos envolvidos não terem participado de projetos de pesquisas durante os momentos 

iniciais do curso. 

3.4 TCC no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI) 

No caso do curso de Ciências Biológicas, dos 166 alunos matriculados na disciplina de 

TCC II, 155 (93%) conseguiram finalizar seus TCCs, com a defesa do trabalho ao final da 

disciplina. 

Os trabalhos apresentados nos quatro polos onde a oferta 2014.2 de Ciências Biológicas 

ocorreu (Figura 5) foram todos aprovados com nota superior a 7,0 pontos. Os critérios utilizados 

para avaliação consideraram a formatação geral do artigo, o marco teórico pertinente (teor de 

cientificidade), a adequação dos objetivos com relação à metodologia, a sistematização do 

trabalho, observando a metodologia utilizada e consistência na argumentação, a redação, 

verificando a capacidade de expressão, correção gramatical, concisão e adequação da 

linguagem à natureza do trabalho e o atendimento às normas da ABNT vigente à época. 

 
Figura 5 – Trabalhos apresentados nos quatro Polos UAB pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

(CEAD/UFPI), oferta 2014.2. 

 
Fonte: Coordenação de TCC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (CEAD/UFPI). 

 

Durante todas as etapas ocorridas nas disciplinas de TCC I e TCC II, pudemos observar 

que cada discente, ao seu momento e em momentos de intersecção entre pares, realizou 

atividades que, somadas, formam os princípios destacados na análise dos dados, interpretação 

dos resultados, escrita e publicação. É possível dizer que o fluxo desenhado pode estimular o 

aluno a ter um diálogo crítico acerca da realidade encontrada, ter a consciência de que está 

produzindo conhecimento científico e prover da aprendizagem colaborativa no decorrer do 

curso. 

Essa constatação fica evidente quando comparamos os presentes resultados com a taxa 

de sucesso da disciplina TCC II (2012.1) das quatro turmas da oferta 2008.1 do mesmo curso, 

com taxa de 85% (106 dos 125 alunos), sendo possível observar agora um aumento de 8% dessa 

taxa, provavelmente tendo em vista as melhorias implementadas no desenvolvimento do TCC. 

Além disso, houve um atraso nas defesas de TCC da primeira turma, por problemas diversos, 

e, além do fato de na época o curso ainda não ter iniciado o ciclo de mostras científica, houve 
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um número menor de publicações de resultados dos TCCs, tendo sido somente um em 

periódico, 3 em congressos e nenhum em livro. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos do presente estudo foram alcançados, tendo sido possível trazer dados 

comparativos com turmas anteriores, para as quais ainda não havia a implementação de 

estratégias diferenciadas como as do curso de nivelamento (no início do TCC) e da mostra 

científica (ao final). 

O curso de Reforço a Metodologia Científica e Tabulação, Análise e Apresentação de 

Dados Científicos exemplifica, na prática, como se relacionam os diversos momentos de uma 

pesquisa, desde a escolha do tema, passando pelo levantamento bibliográfico, o estudo das 

normas, o planejamento da metodologia até a escrita dos resultados e discussão. Dessa forma, 

alcança seu grande cerne, que é desmistificar a ideia errônea e frequente de que o TCC é um 

obstáculo difícil de transpor na graduação. 

Há vários relatos de egressos que se tornaram informalmente consultores para escrita de 

TCCs após o aprendizado adquirido no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

sobretudo com as técnicas direcionadas apendidas durante o curso de nivelamento. É importante 

ressaltar, ainda, que a iniciativa descrita foi um dos critérios que conduziram o curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza, em março de 2019, a receber conceito 5 (cinco) do 

Ministério da Educação (MEC). 
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RESUMO. Este trabalho aborda os resultados alcançados com a execução da disciplina de Estágio 

Supervisionado do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, modalidade a distância, da 

Universidade Federal do Piauí. Foram considerados vários documentos do curso, como os Projetos 

Pedagógicos (versões 2013 e 2018) e fichas oriundas da apresentação presencial do relatório parcial do 

Estágio Supervisionado IV dos polos UAB de Canto do Buriti e Simões. Foi constatado o êxito do 

estágio supervisionado do curso não somente no índice de aprovação da disciplina, mas também nos 

inúmeros relatos apresentados por estagiários, gestores das escolas e tutores regentes (professores 

titulares das turmas onde os estagiários estagiaram). Os resultados obtidos com o estágio serviram para 

compor as atualizações sofridas pelo curso em sua reestruturação de 2018, e as metodologias e posturas 

adotadas pela equipe de agentes do curso culminaram com um Conceito do Curso 5, considerado “muito 

bom", na avaliação realizada pelo Ministério da Educação, em março de 2019. 

Palavras-chave: Estágio Obrigatório. Ensino a Distância. Prática docente. 

 

ABSTRACT.  The Supervised Internship in the Natural Science Course (CEAD/UFPI): Successful 

Results of First Offer. This paper reports the results achieved with the execution of the Supervised 

Internship of the Distance Degree Course in Natural Sciences at the Federal University of Piauí State, 

Brazil. We considered several course documents, such as the Pedagogical Projects (2013 and 2018 

versions) and forms from the classroom presentation of the partial report of Supervised Internship IV of 

the distance education centers in Canto do Buriti and Simões counties. We found the success of the 

supervised internship of the course not only in the subject's approval rating, but also in the numerous 

reports presented by trainees, school managers and conducting tutors (full teachers of the classes where 

the trainees interned). The results obtained from the internship served to compose the updates suffered 

by the course in its 2018 restructuring, and the methodologies and attitudes adopted by the course's 

agents team culminated in a Course 5 Concept, considered “very good”, in the evaluation made by the 

Brazilian Ministry of Education, in March 2019. 

Keywords: Supervised internship. Distance learning. Teaching practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

A graduação na modalidade Educação a Distância (EaD) cresceu e difundiu-se 

sistematicamente nas duas últimas décadas por todo o país, envolvendo todos os níveis de 

ensino, tanto em instituições públicas quanto privadas. Isso se deu por diversos fatores, dentre 

eles podemos destacar a renovação de sua legislação, possibilitando que a ofertas de cursos, 

especialmente de graduação e pós-graduação, pudessem ser realizadas de forma mais acessível 

e, focando na rede de políticas públicas de fomento que incentivaram o surgimento de novos 

cursos por todas as regiões do país (FURTADO et al, 2018). 

Em todo caso, a EaD não é uma modalidade recente na educação. Desde o século XIX, 

nos países desenvolvidos, o ensino a distância vem sendo utilizado. As experiências pioneiras 

em educação a distância que a literatura relata são as aulas por correspondência, por meio da 

criação da primeira escola de línguas em 1856, por Charles Toussaint e Gustav Langenscheit 

(VIDAL; MAIA, 2010). 

Conforme Belloni (2002), a educação a distância surge em um quadro de mudanças 

como mais um modo regular de oferta de ensino, perdendo seu caráter supletivo, paliativo ou 

emergencial, e assumindo funções de crescente importância, principalmente no ensino pós-

secundário, seja na formação inicial (ensino superior regular), seja na formação continuada, 

cuja demanda tende a crescer de modo exponencial, em virtude da obsolescência acelerada da 

tecnologia e do conhecimento. 

No Brasil, a regulamentação política na LDB inseriu em 1996 (BRASIL, 1996) a EaD 

como modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino e, a partir de 2001, o 

Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para pós-graduação. 

Em regiões pobres como o Nordeste, torna-se imprescindível, para que se dê um salto 

de qualidade, o encurtamento das distâncias entre os centros de conhecimento, alunos e 

professores. Daí a necessidade de ampliação e manutenção de um programa educacional capaz 

de propiciar ganhos não apenas em termo de regiões geográficas, mas também de velocidade 

de aprendizagem, sem comprometer a qualidade (UFPI, 2018). 

A carência de professores na área de Ciências é enorme no Brasil e, em especial, nas 

regiões Norte e Nordeste. No Piauí, os dados são alarmantes, faltam professores em quase todos 

os municípios do estado.  

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao tempo em que oferece uma formação de 

qualidade à sociedade piauiense, reconheceu a necessidade de implantar, no estado, o Curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza na forma de ensino a distância, para resolver a carência 

de profissionais que preencham essa lacuna criada no mercado de trabalho. 

Cada curso tem o seu estágio profissional, que, dependendo da instituição de ensino, 

pode ser denominado de Estágio Supervisionado (ES), Estágio Curricular, Estágio Obrigatório, 

Prática de Ensino e outros (RODRIGUES et al, 2011). Em se tratando especificamente dos 

cursos de licenciatura da Universidade Federal do Piauí (UFPI), é atualmente denominado de 

Estágio Supervisionado Obrigatório. 

A preocupação e o cuidado ao oferecer o estágio supervisionado nos cursos de educação 

a distância tem como base a forma como os estudantes estão distribuídos no entorno da cidade 
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em que fica o polo de apoio presencial, ou seja, os mesmos, na maioria dos casos, estão a 

distâncias que muitas vezes superam as nossas perspectivas. 

Nesse sentido, este artigo objetiva fazer um diagnóstico avaliativo dos resultados 

alcançados ao término do Estágio Supervisionado da primeira oferta (2014.2) do Curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza (educação a distância) da Universidade Federal do Piauí. 

2. DESENVOLVIMENTO 

São apresentadas aqui as informações sobre o curso objeto de estudo, fazendo-se uma 

contextualização da temática desde a instituição (UFPI) e o histórico do curso, adentrando-se 

em seguida nos aspectos envolvidos no estágio supervisionado e sua importância para o futuro 

profissional docente. Porém, antes de falar sobre o objeto de estudo, é feita uma breve reflexão 

acerca da importância das plataformas digitais para os cursos EAD. 

Por fim, é relatado que, durante a execução dos estágios obrigatórios, também há 

sobressaltos e as dificuldades são inúmeras e que estas podem ser agravadas caso o gestor do 

curso EaD não tenha uma série de cuidados necessários para minimizá-las. 

2.1 A importância da tecnologia digital para o ensino a distância   

É sabido que o uso das tecnologias é imprescindível para o desenvolvimento de 

práticas educativas, especialmente no ensino a distância, levando-se em consideração que a 

educação formal assume um caráter híbrido em que espaço físico e mundo digital devem estar 

interligados. 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são as ferramentas que 

possibilitaram a ampliação de outras oportunidades de aprendizagem. Nesse contexto, 

Bederodi e Ribeiro (2015) salientam que a EaD evoluiu junto à evolução das TICs; além 

disso, a mediação da educação a distância pelas TICs surge como um meio de aproximação 

entre a escola e o aluno contemporâneo.  

Há uma diversidade de recursos tecnológicos que podem ser utilizados para facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem: 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 (BEDERODE; RIBEIRO, 2015). Na Universidade 

Federal do Piauí, é utilizado o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), ambiente 

virtual onde ocorre aprendizagem e interação entre alunos, professores, tutores e gestores.  

Nas disciplinas de ES, no estágio em si, o estagiário não usa AVAs, vivenciando uma 

experiência totalmente tradicional, presencial; até porque a educação a distância aplicada à 

educação básica ainda é discutível no Brasil. Porém TICs são utilizadas pelos estagiários nas 

escolas-núcleo levando para estas inovações tecnológicas por meio do uso de data-shows, 

laboratórios informatizados, dentre outros.  

De acordo com Garcia et al (2017), as AVAs são relevantes, pois podem funcionar 

como complemento para os sistemas de educação tradicionais trazendo, por meio dos 

serviços multimídias e outros recursos da web, materiais e suporte que possibilitam feedbacks 

interativos. Com os benefícios que estes ambientes virtuais trazem, eles têm sido cada vez 

mais utilizados no Brasil. No entanto, seria interessante que as AVAs pudessem ser inseridas 

também no ambiente das escolas onde os estágios ocorrem. 
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2.2 A graduação EaD UFPI e o Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 

(CEAD/UFPI) 

A universidade Federal do Piauí foi regulamentada pelo Decreto-Lei Federal Nº 656, de 

27/06/1969 e fundada em 01/03/1971 (UFPI, 2011). Conforme Rodrigues et al (2011), a 

implantação de graduações na modalidade a distância ocorreu na UFPI no ano de 2006, com a 

criação do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), através do projeto Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da Educação em 2005, e atendendo às atuais 

demandas do estado. A UFPI contou com um consórcio com os governos federal, estadual e 

municipal, Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí (IFPI), à época CEFET-PI. 

Atualmente o CEAD conta com 42 (quarenta e dois) polos de apoio presencial 

distribuídos por todo o estado do Piauí. O curso de Ciências da Natureza está autorizado em 

seis polos: Buriti dos Lopes, Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Teresina (Figura 1), 

tendo sido ofertado até o momento (primeira oferta, entrada 2014.2) em três polos UAB (Buriti 

dos Lopes, Canto do Buriti e Simões); em cada um desses polos, foi ofertada uma turma. 

 
Figura 1 – Localização dos polos UAB no estado do Piauí para o curso de Ciências da Natureza (CN).  

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Ciências da Natureza (UFPI, 2018). 
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Foram ofertadas em 2014.2, 105 vagas, tendo sido preenchidas 91, com a seguinte 

distribuição: 34 vagas em Buriti dos Lopes, 24 em Canto do Buriti e 33 em Simões. Dos 91 

alunos, 44 já coloram grau (48%), e há alguns outros que estão concluindo suas pendências e 

vão colar grau em 2020.1. 

O curso foi criado na modalidade EAD segundo a (Resolução CEPEX/UFPI Nº 43, de 

26 de março de 2013 (UFPI, 2013), sendo ofertado em 2014.2, com a primeira turma UAB. 

Nos anos de 2017 e 2018, o curso de Ciências da Natureza passou por várias atualizações com 

base em mudanças na legislação educacional e em demandas e avaliações do próprio curso, 

tendo sido os resultados obtidos com o ES uma importante fonte de informação e um indicador 

norteador para as atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nesse sentido. A 

reestruturação incluiu, dentre outras atualizações, um melhor rearranjo das disciplinas 

específicas, melhor equiparando aquelas de Biologia, de Física e de Química, redução da carga 

horária da base de Matemática e um preparo voltado também para o Ensino Médio e para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, atendendo assim as atuais tendências das 

políticas educacionais, como é o caso da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016). 

A estrutura curricular do curso é flexível, contemplando a área de formação básica e a 

área de formação específica. São oferecidos ao aluno conhecimentos articulados, pela via da 

interdisciplinaridade, das disciplinas especificas do curso, ou seja, aquelas voltadas para as 

Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química).  Os alunos têm momentos pedagógicos 

comuns através do núcleo de conteúdos didático-pedagógicos e do núcleo de conteúdos 

específicos de experiências e práticas profissionais. 

Os docentes (coordenadores de disciplina) são incumbidos de organizarem a disciplina 

no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), ambiente virtual utilizado 

pela UFPI, postar todos os materiais a serem utilizados, atividades e fóruns. Fazem também 

correções de provas (quando é o caso) e ministram a disciplina no polo. Os tutores são 

colaboradores que moram nas cidades onde estão os polos UAB de apoio presencial, e portanto, 

auxiliam os alunos no dia-a-dia da vida acadêmica. Também corrigem fóruns, participando com 

os alunos nas discussões, orientam desde a realização do período de matrícula, até o final da 

disciplina. Nos encontros presenciais, são eles que dão todo o suporte ao professor, desde sua 

estadia até a sala de aula. Há também a figura do Coordenador de Polo, sempre comprometido 

com a infraestrutura que dá suporte às atividades presenciais. 

A metodologia abrange aulas presenciais, que dão suporte a pelo menos 20% da carga 

horária de cada disciplina. Essas aulas são ministradas pelos próprios professores 

(coordenadores), que se dirigem aos polos pessoalmente para o encontro presencial, auxiliados 

logisticamente pelos tutores e coordenadores de polo. Há também o acompanhamento via 

SIGAA, feito tanto pelos tutores como professores. 

As práticas ocorrem de várias formas, durante o encontro presencial (pelo professor e 

pelos tutores) ou em outro momento presencial pelos tutores; a prática pode ser puramente do 

conteúdo da disciplina ou envolvendo a educação, já que o PPC prevê também parte da prática 

como componente curricular (PCC) em algumas disciplinas. Os polos apresentam um 

Laboratório de Ciências (bem equipado), onde são realizadas tais práticas. 

Os professores são selecionados via edital; isso vale para as disciplinas que não são 

ocupadas por docentes lotados no CEAD. O professor entrega seu material à Coordenação do 

Curso com antecedência (antes do encontro de tutores), e o material didático utilizado é baseado 

no PPC (ementas) e nas informações fornecidas pela Coordenação do Curso logo que ocorre a 

oferta da mesma. O professor também pode incluir outros materiais de livre distribuição, como 

demais livros do sistema UAB, livros do governo (ministérios), e, além desse material que fica 

disponível na turma no SIGAA, o aluno ainda conta com a biblioteca do polo (ou até mesmo 

796



 

de qualquer campus ao qual ele tiver acesso) e também com materiais do sistema EduCAPES 

(www.educapes.capes.gov.br) e de artigos disponíveis online nos mais variados meios, a 

exemplo do Periódicos CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br), aos quais têm livre 

acesso por meio do seu login do SIGAA. 

A avaliação possui um caráter mais presencial do que a distância, uma vez que as três 

unidades avaliativas no SIGAA EaD são: (1) Provas e atividades presenciais (peso 60%), (2) 

Fóruns online ou debates presenciais (peso 20%) e (3) Atividades presenciais ou online (peso 

20%). Depois de aplicadas, as provas, corrigidas pelos tutores presenciais, são enviadas à 

coordenação para conferência (por amostragem) e devolvidas no semestre seguinte aos alunos. 

2.3 O Estágio Supervisionado no curso de Ciências da Natureza (CEAD/UFPI) 

No PPC (UFPI, 2013) do curso, currículo ao qual os alunos das turmas da primeira 

oferta, aqui em questão, foram vinculados, o ES era dividido em quatro disciplinas, com um 

total de 405 horas, atendendo à legislação vigente (BRASIL, 2002). Os agentes EaD envolvidos 

no estágio supervisionado do curso são: Supervisor de Estágio, Professor (Coordenador) do 

Estágio, Tutor Presencial de Estágio e Tutor Regente (professor titular, de sala de aula); cada 

um deles tem funções bem definidas no PPC. Algumas dessas funções envolvem atividades 

burocráticas na plataforma SIGAA, em que os convênios, seguros e termos de compromisso de 

estágio são formalizados ainda antes das atividades do estagiário começarem. O organograma 

do curso permite compreender melhor o seu funcionamento (Figura 2). 

 
Figura 2 – Organograma do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI). 

 
Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (UFPI, 2018). 

 

Nas quatro disciplinas, foram desenvolvidas diversas atividades, tanto presenciais 

(projetos iniciais, relatórios parciais e finais, encontros com professores e tutores de estágio no 

polo de apoio presencial) e a distância (fóruns), sendo as demais especificidades de cada 

disciplina descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Ciências da Natureza (CEAD/UFPI) 

conforme desenvolvido para a oferta 2014.2 (PPC - UFPI, 2013). ES (Estágio Supervisionado).  

Disciplina de Estágio 

/ Carga horária 
Atividades específicas 

ES I (75 h) 

- Simulação de uma caderneta (física) de dois meses em 

uma escola; 

- Planejamento e apresentação de uma microaula (com 

algum recurso didático (maquetes, práticas, jogos 

didáticos) além de slides ou quadro branco, sobre algum 

dos conteúdos programados para esses dois meses que 

foram simulados na caderneta. 

ES II (90 h) 

- Observação de um espaço pedagógico (núcleo de 

estágio), na qual os estagiários analisam a estrutura física 

e pedagógica da escola; além de observarem a prática 

docente in loco. 

ES III (120 h) 

- Regência em turmas de Ciências Naturais, do 6º e 7º 

anos (natureza e seres vivos), incluindo aulas 

convencionais e organização de uma atividade 

diferenciada. 

ES IV (120 h) 

- Regência em turmas de Ciências Naturais, do 8º e 9º 

anos (corpo humano e química/física), incluindo aulas 

convencionais e organização de uma atividade 

diferenciada. 
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Ciências da Natureza (UFPI, 2013). 

 

A atividade diferenciada a que se refere o Quadro 1 é a organização de uma atividade 

envolvendo pelo menos dois turnos, em que os alunos da escola de estágio participarão de uma 

aula diferente, que o deixe mais engajado com a escola. Essa atividade pode ser, por exemplo, 

uma gincana, uma feira de ciências, uma aula de campo, uma visita técnica ou atividades 

práticas no laboratório do polo UAB. 

Ao estagiário é oportunizada, assim, uma experiência múltipla com estágio, perpassando 

todas as etapas da docência: planejamento, reflexão, execução de uma regência não somente 

com aulas convencionais (mostrando a importância das múltiplas estratégias de um professor) 

e prestação de contas da atividade desenvolvida (a caderneta física ou eletrônica, no caso da 

escola; o relatório de estágio, no caso da disciplina). Desta forma, fomenta-se uma coerência 

entre o planejar, o executar e a prestação de contas final. 

Também servido como modelo para o futuro professor, os critérios de avaliação do 

estágio são bem planejados e divulgados para os estagiários, para que eles compreendam que a 

avaliação é um momento crítico na atividade docente e que os alunos necessitam de um 

detalhamento completo de como serão avaliados. No ES do curso, todos os sujeitos envolvidos 

avaliam o estagiário: Supervisor de Estágio, Professor (Coordenador) do Estágio, Tutor 

Presencial de Estágio e Tutor Regente (professor titular, de sala de aula). 

Vale lembrar que essas quatro disciplinas de ES do primeiro currículo (UFPI, 2013) 

atualmente estão rearranjadas (PPC - UFPI, 2018) em apenas três, denominadas de Estágio 

Supervisionado Obrigatório (ESO I, II e III, PPC, 2018). Houve fusão dos estágios I e II na 
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nova proposta, cada disciplina de estágio com carga horária de 135 horas, totalizando as 

mesmas 405 horas de atividades obrigatórias. 

Em comparação ao que foi apresentado no Quadro 1, no novo currículo, o ESO I (junção 

do ES I e ES II do currículo anterior) agregou também uma atividade de preenchimento 

simulado de uma caderneta digital (realidade atual nas escolas do estado). O ESO II passou a 

ser a regência no Ensino Fundamental II (Ciências Naturais, do 6º ao 9º ano), enquanto que o 

III passou a ser regência no Ensino Médio (obrigatoriamente em turmas de Biologia, Física e 

Química). 

2.4 A importância do Estágio Supervisionado para o curso de Ciências da Natureza na 

modalidade EAD e as perspectivas para o novo currículo 

Os cursos de licenciaturas possuem em seus currículos disciplinas obrigatórias que 

objetivam um primeiro contato do futuro professor com o aluno e, assim, que adquira 

responsabilidades na vivência e perceba os deveres da profissão (ROCHA; BEZERRA-JR, 

2018). Nesse sentido, a disciplina de ES no curso de Ciências da Natureza proporciona esse 

contato, faz com que o futuro professor vivencie a realidade do magistério e com que reflita. 

No currículo do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), dentre 

as diretrizes que constituem os pressupostos teórico-metodológicos, está a de privilegiar 

atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada instrumentação técnica. Nesse 

contexto, têm-se as disciplinas de ES, que possibilitam ao egresso, através da prática docente, 

tornar-se um profissional capacitado para o ensino de Ciências Naturais. 

As disciplinas obrigatórias são aquelas que visam propiciar ao aluno uma formação 

teórica sólida e consistem, neste caso, nos conteúdos da área das ciências naturais e correlatas, 

bem como nos conteúdos de caráter instrumental da prática pedagógica, sendo a parte 

substancial do curso. O ES é o ato de aprendizagem social, profissional e cultural, desenvolvido 

em situações reais de trabalho, perpassando todas as etapas do processo formativo, com 

experiências vivenciadas em contextos concretos do exercício profissional, sob a orientação e 

supervisão de profissionais com formação e experiência no campo de atuação a que o estágio 

se vincula (UFPI, 2018). 

De acordo com Rocha e Bezerra-Jr (2018), para se exercer um estágio de boa qualidade, 

é preciso estabelecer relações de cooperação entre escolas que ofertem ensino médio e 

fundamental e de formação de professores, além de discutir e sistematizar as coerências dos 

estágios nas aulas de prática de ensino o que é feito durante as orientações via professor das 

disciplinas de estágio e aluno.  Também deve existir uma estreita relação entre professor-

monitor e professor de prática de ensino, e ainda incluir tempo de estágio no horário dos alunos. 

É no ES que o futuro professor construirá sua identidade profissional. Assim, 

desenvolverá   ações considerando as particularidades da formação do docente, aflorando uma 

postura ética, autônoma e criativa (ROCHA; NEVES, 2016). 

O ES está em sintonia com todo o PPC e sua atualização ocorreu em paralelo com tais 

mudanças. Como foi dito, o Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI) foi 

criado inicialmente para formação de professores de Ciências que atuariam somente no Ensino 

Fundamental (PPC - UFPI, 2013), passando a incluir o Ensino Médio na proposta no PPC 

(UFPI, 2018). 

A necessidade da formação como docente para atuação em Ciências Naturais do Ensino 

Fundamental e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) no Ensino 

Médio tem sido considerada por outras Instituições de Ensino Superior do país, a exemplo da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) em seu PPC 2013. 
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Além de atender às atuais tendências da educação no Brasil, esta forma de organização 

das licenciaturas segue o modelo proposto pela UFPI, com atuação tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio; e não somente no Ensino Fundamental. 

Ademais, como consta no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (BRASL, 

2014), há uma escassez de profissionais qualificados para o Ensino Médio, sendo que o Piauí 

possui o 2º menor percentual de professores com curso superior completo; segundo as Notas 

Estatísticas do Senso Escolar de 2016 / INEP, isso é ainda mais acentuado nas áreas de Física 

e de Química; apenas 41,4% dos profissionais que atuam no ensino de Física possuem formação 

específica e, no caso de Química, apenas 60,6%; desta forma, o egresso de Ciências da Natureza 

virá a suprir, pelo menos em parte, essa carência, sobretudo em cidades do interior do estado. 

E atender a essa demanda é um dos objetivos do Centro de Educação Aberta e a Distância. 

2.5 Entraves no contexto prático do Estágio Supervisionado 

Para Garcia e Hamid (2016, p. 3), em um estudo sobre estratégias de implementação e 

orientação de estágios em cursos de licenciatura na educação a distância, “o estágio é um 

processo de aprendizagem que envolve planejamento, experimentação e construção de novos 

conhecimentos na articulação entre teoria e prática educativa”. Sendo assim, é essencial que o 

estagiário da modalidade EaD sempre conte com o acompanhamento periódico do professor 

orientador da disciplina e tutores. 

As dificuldades não se restringem a cursos EaD. No caso da modalidade a distância, é 

comum se observar, durante a execução dos estágios, dificuldades específicas que os estagiários 

enfrentam, dentre elas, a organização dos estágios deve estar de acordo com especificidade 

dessa modalidade de ensino e de cada estagiário, como o fato de muitos trabalharem dispondo 

de pouco tempo para exercer a atividade; outra dificuldade é a heterogeneidade da turma de 

estagiários, alguns com experiência em docência e outros sem. Dessa forma, é preciso que haja 

organização e estratégias para que o aluno possa realizar seu estágio de forma mais harmoniosa, 

e para que se atinja o objetivo comum a todos nesse aprendizado. 

É comum também a escassez de vagas em escolas para receber todos os estagiários, por 

se tratar de zonas pouco populosas e com poucas escolas. Já depois de iniciado o estágio 

(regência nas escolas), muitos estagiários se deparam com alunos indisciplinados e precisam se 

articular para exercer o estágio com estes alunos, o que constitui um desafio prático para os 

estagiários. Para Polon (2017), o ES pode ser considerado um momento que suscita ansiedade 

ao acadêmico pois, para a maioria dos estagiários, é seu primeiro contato com a sala de aula. 

Outra dificuldade que pode ser mencionada é a falta de informação por parte do 

estagiário, já que o ensino é a distância muitas vezes o aluno sente-se desamparado e com muitas 

dúvidas para realizar seu estágio. Por isso, inserir nas plataformas de comunicação, como no 

caso do SIGAA, fóruns de discussão e informação são importantes por proporcionar melhor 

comunicação do estagiário com o professor e o tutor na orientação e supervisão do estágio 

obrigatório. 

Nesse contexto, estudo feito por Silva-Jr (2015) sobre o ES na formação de professores 

de História relata a complexidade da profissão docente e a relevância da formação inicial. Nesse 

processo, o autor enfatiza a importância da disciplina de ES. Realmente, as dificuldades que 

possam surgir no decorrer dos estágios supervisionados podem ser sanadas quando houver 

organização e correta articulação entre todos os envolvidos nessa etapa formativa dos cursos de 

licenciatura, que será o alicerce para esse novo profissional docente. 
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2.6 Metodologia 

Os aportes metodológicos aqui relatados foram aplicados ao Curso de Ciências da 

Natureza, modalidade EaD da Universidade Federal do Piauí. Foram analisados vários 

documentos que estruturam o curso, como o PPC (UFPI, 2013) e as atualizações propostas para 

o novo currículo, novo PPC (UFPI, 2018), bem como os planos da disciplina, as fichas 

utilizadas nas avaliações dos estagiários e atividades realizadas no SIGAA (fóruns).  Além 

disso, de forma a aprofundar um pouco mais a avaliação em relação aos aspectos de atuação do 

aluno estagiário, foram observadas as fichas de relatório parcial da última disciplina de estágio 

(ES IV, ofertada em 2018.1) para as turmas dos polos UAB de Canto do Buriti e Simões, 

referentes à primeira e única entrada do curso (oferta 2014.2). Com base nessas fichas, foram 

criados gráficos que expressassem melhor os critérios como: série escolhida pelo estagiário (8º 

ou 9º ano), turno (manhã, tarde ou noite) e modalidade de ensino (regular ou EJA). 

2.7 Resultados e discussão 

 Percebe-se, por meio da análise dos PPCs e demais documentos disponibilizados pela 

Coordenação do Curso, que os alunos do curso são assistidos por uma equipe de profissionais 

capacitados para auxilio durante as disciplinas que o compõem. A disciplina de estágio, em 

particular, conta com profissionais qualificados para desenvolver estratégias e orientar de forma 

correta e assídua os alunos nos seus estágios. A equipe se organiza e faz planejamentos de forma 

bem estruturada, que, por si só, já é um fator que facilita o sucesso do trabalho que desempenha.  

Nos fóruns do estágio, por sinal bem descontraídos, os estagiários relatam suas 

experiências no cotidiano do estágio e a importância que a prática teve em suas vidas e vivência 

acadêmica. São relatos de experiências valorosos, pois o contato com seus futuros alunos, a 

organização de seus planejamentos e planos de aula, as atividades diferenciadas que 

desenvolvem ao longo da docência, para eles é gratificante na prática do estágio. Percebeu-se 

também que os estagiários foram levados a relatar experiências positivas e negativas que 

tiveram com seus professores, sobre quais mais marcaram suas vidas. Esse debate nos fóruns 

também ocorre durante as apresentações do relatório parcial, que acontece nos polos UAB e 

que conta com a presença do supervisor ou professor de estágio e do tutor presencial de estágio; 

ocorre a socialização das vivências. 

Alguns dos dados colhidos nas fichas do estágio nesse momento de apresentação dos 

relatórios parciais se encontram nos gráficos abaixo, referentes aos polos UAB de Canto do 

Buriti e Simões (Figuras 3 a 5). 
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Figura 3 – Resultados das opções (série) para realização do Estágio Supervisionado IV do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), turmas de Canto do Buriti e Simões (oferta 2014.2). 

 
Fonte: Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI). 
 

Nota-se que a maioria dos estagiários preferiram o 8º ao 9º ano. O conteúdo do 9º ano é 

mais exato, pois inclui a introdução à Química e à Física. Talvez essa preferência, caso tenha 

sido essa a questão, pode estar ligada à maneira como os conteúdos exatos assustam o alunado 

nas escolas bem como alguns estagiários. Caso isso tenha ocorrido por conta de insegurança do 

estagiário, é um contraponto, pois a matriz curricular do PPC (UFPI, 2013) foi bem 

fundamentada em conceitos matemáticos. Além do mais, o 8º ano envolve o corpo humano, 

que sempre foi um tema de fascínio tanto por alunos de graduação (neste caso, os estagiários) 

como da educação básica. O estágio e a vida profissional são, de certa forma, influenciado pela 

vivência do estagiário, adquirida nessa sua formação inicial, tal qual citado por Silva-Jr (2015). 

 

Figura 4 – Resultados das opções (modalidade) para realização do Estágio Supervisionado IV do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), turmas de Canto do Buriti e Simões (oferta 2014.2). 

EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 
Fonte: Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI). 
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O fato de a maior parte ter trabalhado com Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

provavelmente está ligada a haver bem menos oportunidade para essa modalidade no estado do 

Piauí. Em 2017, por exemplo, foram 375 mil matrículas na modalidade regular e 125 mil na 

modalidade EJA (BRASIL, 2018). 

 

Figura 5 – Resultados das opções (turno) para realização do Estágio Supervisionado IV do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI), turmas de Canto do Buriti e Simões (oferta 2014.2). 

 
Fonte: Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (CEAD/UFPI). 
 

De igual forma, os estágios terem acontecido de forma mais preponderante à tarde pode 

ter ocorrido por conta da disponibilidade de turmas, ou seja, a sua própria realidade local. 

Outro aspecto importante presente nas fichas de estágio são os inúmeros elogios feitos 

pelos gestores das escolhas núcleo de estágio; sempre comparações positivas em relação a 

estagiários de outros cursos e instituições; são citados o compromisso, a competência dos alunos 

do curso e a segurança que os mesmos apresentam diante dos conteúdos. A avaliação feita pelos 

tutores regentes (professores titulares, das turmas onde a regência ocorreu) também é excelente. 

No geral, os estagiários recebem nota de 9,0 (nove) a 10,0 (dez) pontos, considerando os vários 

quesitos dessa avaliação. 

O índice de aprovação dos estagiários na disciplina de Estágio Supervisionado IV foi de 

95%, acima da média geral de aprovações do curso no semestre 2018.1, que foi de 93%. 

Todas as ferramentas apontam, então, para a eficiência da metodologia adotada com o 

ES do curso, entretanto sempre são levadas em consideração os textos dos alunos nos relatórios 

finais de estágio, em que são indagados sobre pontos negativos, em que o curso poderia 

melhorar. Muitas melhorias foram implementadas com base nesse resultado, que é sempre 

discutido nas reuniões do NDE. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os objetivos deste estudo foram alcançados, tendo sido possível inclusive fazer 

uma descrição detalhada sobre o curso objeto da pesquisa, e servir como sugestão metodológica 

para demais cursos. 

É importante ressaltar, ainda, que a iniciativa descrita foi um dos critérios que 

conduziram o curso, em março de 2019, a receber, do Ministério da Educação (MEC) Conceito 
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de Curso (CC) máximo, 5 (cinco), considerado “muito bom”. É fato que essa avaliação positiva 

pela qual passou o curso vem a contribuir para manter a já estabelecida e buscar mais qualidade. 

Um dos aspectos avaliados foi a forma como o Estágio Supervisionado é conduzido, um 

diferencial em relação aos demais cursos e disciplinas EaD, como as reflexões feitas através 

dos fóruns, a forma de planejamento que permite englobar de maneira efetiva toda a experiência 

necessária a um futuro profissional, além do fato de sempre haver socialização, inclusive 

quando possível feita em cada escola de estágio pelo próprio professor e tutores diante dos 

professores titulares e gestores das escolas. Professores do estágio do curso estavam presentes, 

e também alunos, e houve uma unanimidade dos alunos quanto ao papel do estágio em suas 

vidas. 

Muito se tem questionado a respeito da qualidade e da validade das graduações EaD, 

porém, quando são comparadas com as presenciais, os índices, sejam eles de avaliações feitas 

pelo MEC ou até mesmo nos resultados do ENADE, deixam claro que não existe essa diferença. 

O que difere uma modalidade da outra, no final das contas, é só a facilidade de acesso físico do 

aluno com os professores e o estágio supervisionado é um elo comum às duas modalidades, e 

que deve ser desenvolvido obrigatoriamente de forma presencial; é justamente nesse momento 

que os conhecimentos são colocados em prova. Sendo assim, avaliar o estágio supervisionado 

de um curso é avaliar sua eficiência como um todo, e, nesse quesito, pode-se afirmar que o 

curso avaliado não deixa nada a desejar. 
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SENSÓRIO-MOTORAS MEDIADAS POR TIC 
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Resumo: A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar a produção de 

conhecimento relacionado a métodos ou práticas, com ênfase no ensino de Habilidades Sensório 
Motoras (HSM) mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos cursos de graduação 

em Educação Física na modalidade a distância. A metodologia da pesquisa foi realizada por meio de 

estudos documentais e de Revisão Sistemática. Foram analisados 5 artigos, selecionados a partir de um 
protocolo de revisão sistemática; Cursos ofertados em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas 

brasileiras e Projetos Pedagógicos de Cursos. Os resultados indicam escassez de produções científicas 

nos termos pesquisados, número incipiente de oferta desses cursos pelas IES públicas que evidenciam 

métodos ou práticas, com ênfase no ensino de HSM mediada por TIC. 

Palavras-chave: Educação Física a distância. HSM. TIC. 

 

ABSTRACT. Distance Physical Education: the teaching of Motor Sensory Skills mediated by ICT. 
This research was developed with the objective of identifying the production of knowledge related to 

methods or practices, with emphasis on the teaching of Motor Sensory Skills (MSS) mediated by 

Information and Communication Technologies (ICT) in undergraduate courses in Physical Education in 
the distance learning modality. The research methodology was carried out through documentary studies 

and Systematic Review. Five articles were analyzed, selected from a systematic review protocol; 

Courses offered at public Brazilian Higher Education Institutions (HEI) and Course Pedagogical 

Projects. The results indicate scarcity of scientific productions in the terms researched, an incipient 
number of courses offered by public HEI that show methods or practices, with emphasis on the teaching 

of MSS mediated by ICT. 

Keywords: Distance Physical Education. MSS. ICT. 
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1. INTRODUÇÃO  

Presente na história brasileira desde o Império, a Educação Física seguiu um modelo 

americano de ciência, fundamentado pelo projeto de desenvolvimento político do país na década 

de 1970, estabelecendo certa dependência tecnológica e humana (SILVA, 1998). Era utilizada 

no passado para fins disciplinares e militares, e após a década de 80, ganhou uma vertente 

crítica, passando por uma reformulação estrutural profunda no que concerne aos aspectos sócio-

políticos até então conservadores, ganhando uma tendência renovadora (DARIDO, 2003).  

Compreendida como uma ciência que historicamente demanda conhecimentos 

intimamente relacionados as múltiplas faces do movimento humano em seus mais variados 

aspectos, quando pensamos nos conhecimentos fundamentais que esses professores precisam 

adquirir em sua formação inicial, o contato próximo professor/aluno parece ser indispensável. 

Nesse sentido, a formação do profissional que irá atuar com o ser humano em ambientes 

de treinamento físico, em escolas, ou em outro espaço, passou a ser questionada, pois é na 

formação que está o princípio de sua atuação prática. Essa área, pode ser compreendida como 

“[...] um campo de estudos que abrange todas as manifestações abarcadas pelo conceito de 

cultura corporal, em detrimento das correntes que procuravam restringi-la ao estudo do 

movimento” (NEIRA; GRAMORELLI, 2015, p.322).  

A oferta de cursos de graduação presencial, por muitos anos constitui-se como uma  

modalidade predominante de oferta de vagas de educação superior no contexto brasileiro. Com 

o advento da regulamentação da oferta de cursos por meio da modalidade de educação a 

distância, e o crescimento exponencial dessa modalidade no Brasil, observa-se também um 

impacto significativo na oferta de cursos de Educação Física ofertados a distância, conforme 

informações publicadas no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior - 

Cadastro e-MEC (BRASIL, 2019). Neste estudo, foi tratado como modalidade, a oferta de 

cursos presenciais ou a distância, por ser essa, a definição atualmente utilizada pelo Ministério 

da Educação. 

Em via contrária, o conselho que representa a própria classe, emitiu nota pública se 

posicionando contrária a graduação à distância nos cursos de Educação Física e não recomendando 

esse tipo de oferta (CONFEF, 2018), contudo sem definir se referiam-se aos cursos de 

licenciatura ou bacharelado. 

Nesse contexto, para efeito de elucidação do termo “EaD” logo surge uma dúvida: 

“Ensino” ou “Educação à distância”? Na busca pela definição, uma breve e necessária discussão 

sobre o tema é apresentada a seguir. 

Demo (1994), faz uma importante distinção aos termos “Ensino e Educação” a 

distância:  

[...] para se falar em educação à distância é mister superar o mero ensino e a mera 

ilustração. Talvez fosse o caso distinguir os momentos, sem dicotomia. Ensino à 

distância é uma proposta para socializar informação, transmitindo-a de maneira mais 
hábil possível. Educação à distância, por sua vez, exige aprender a aprender, 

elaboração e consequente avaliação (DEMO, 1994, p. 60).   

Para Aretio (1996) apud Hack (2011, p. 60), existem diversos sentidos para o termo 

EaD, contudo, pode-se definir de forma genérica como Educação a Distância.    

Para efeito do presente texto, utilizou-se a definição de Demo (1994) e Aretio (1996) 

compreendendo a EaD como “Educação a Distância”, na perspectiva de que essa definição é 
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mais adequada a proposta deste estudo, especialmente por superar a compreensão do termo 

como um mero processo de transmissão ou de socialização de informações. 

Conforme dados do Censo da Educação Superior 2018 – Notas Estatísticas, “Entre 2008 

e 2018, o número de ingressos variou positivamente 10,6% nos cursos de graduação presencial 

e triplicou (196,6%) nos cursos a distância” (BRASIL, 2018, p. 15), indicando uma forte 

tendência de crescimento. Dos mais de 3,4 milhões de estudantes, 1.373.321 (40%) são de 

cursos a distância versus 2.072,614 (60%) da modalidade de educação presencial. 

Embora o ingresso na educação superior por meio da EaD indique uma tendência 

crescente, há de se considerar novos desafios em áreas que exigem o desenvolvimento ou o 

estudo de métodos de ensino, sobretudo quando se considera a relação teórico-prática observada 

em cursos de Educação Física. Pode-se observar também trabalhos que mencionam métodos de 

avaliação de aquisição de conhecimentos e Habilidades Sensório Motoras (HSM), em que se 

destaca a necessidade de um olhar pontual para questões do ensino e/ou aquisição de 

habilidades (ANJOS; NUNES; TORI, 2012).  

Esta pesquisa foi realizada por meio de estudos documentais e de Revisão Sistemática 

(RS) baseada nas produções acadêmicas dos últimos cinco anos e teve como objetivo, 

identificar métodos ou práticas, com ênfase no ensino de HSM por meio de processos de 

educação mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), nos cursos de 

formação de professores de Educação Física na modalidade de EaD. 

Segundo o Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e Sequenciais - Cine 

Brasil 2018, a Educação Física grau bacharelado é situada na área de conhecimento geral 

“Saúde e Bem estar” e em grau Licenciatura na área da “Educação”. Com a finalidade de 

delimitar este estudo, considerou-se somente os cursos de licenciatura em Educação Física. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Nesta sessão, serão apresentadas as discussões relativas à formação em Educação Física 

a distância, a metodologia utilizada na investigação e a discussão dos resultados encontrados.  

2.1 A formação a distância do licenciado em Educação Física 

Desde 1728 há registro de ensino a distância, através de um jornal de Boston (EUA), 

onde aulas de Taquigrafia por correspondência era anunciada por meio de um jornal da cidade. 

Em 1833 na Suécia, o ensino por correspondência figurou como fato marcante da história. 

A primeira escola por correspondência destinada a aprendizagem de línguas foi no ano de 1856 

em Berlim na Alemanha (Anjos; Anjos, 2018). E no Brasil, com a criação por meio de Roquete-

Pinto, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com um plano de utilização da rádio difusão como 

meio de ampliar o acesso à educação (Saraiva, 1996 Apud Anjos; Anjos, 2018).   

A EaD está prevista em legislação desde 1970 com a Lei 5.692, contudo, era limitada 

ao ensino supletivo. Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), 

em seu artigo 80, houve uma ampliação dessa possibilidade:  

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).  

Desde então a oferta de EaD, prevê o credenciamento das instituições pela União, ao 

propor normas para produção, controle e avaliação dos programas para sua autorização e 

também regulando um regime de tratamento diferenciado em sua oferta, pelo qual contaria com 

benefícios de difusão por meio de rádio e televisão, por exemplo, concedendo canais específicos 
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para essa finalidade. De acordo com Rinaldi (2016), após 23 anos da promulgação da LDB/96, 

muitos dos aspectos foram organizados em termos de oferta de EaD no país.  

Uma das características da educação a distância, é oferecer formação em locais que não 

há uma instituição educacional que possa oferecê-la presencialmente. Segundo o Censo Escolar 

2017 – Notas Estatísticas, “em relação à escolaridade, 78,4% dos professores que atuam na 

educação básica possuem nível superior completo. Desses docentes com graduação, 94,7% têm 

curso de licenciatura” (BRASIL, 2018, p. 17). Esse cenário se apresenta como desafio à 

formação de professores no Brasil. 

Com relação aos cursos de licenciatura presenciais ou a distância, em 2017, a Educação 

Física é a segunda em números absolutos de futuros profissionais em formação. Em oito anos, 

mais que dobrou esse número. São mais de 185 mil matrículas, ficando atrás apenas da 

Pedagogia.   Em 2006, há registro do primeiro curso de Licenciatura a distância em Educação 

Física no Brasil (e- MEC, 2019). 

No contexto desse crescimento, as discussões a respeito da formação do profissional 

através da EaD, passou a ser fortemente debatida à medida que foi ampliada a oferta de cursos 

nessa modalidade. O CONFEF, conselho que representa os profissionais dessa área, emitiu em 

fevereiro de 2018 uma nota pública intitulada “Contra a Graduação a Distância na Área da 

Saúde”:  

[...] é fundamental que a formação dos (as) trabalhadores (as) da área da saúde ocorra 

a modalidade presencial, pois ela apresenta uma singularidade que inviabiliza a oferta 

dos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD): a formação 
em saúde não pode ocorrer de forma dissociada do trabalho em saúde, ou seja, é 

imprescindível a integração entre o ensino, os serviços de saúde e a comunidade 

(CONFEF, 2018).   

Independentemente da formação para a área da saúde ou da educação, faz parte da 

competência do profissional da Educação Física, o conhecimento relacionado ao movimento 

humano entendido, também, como executor de habilidades motoras, no sentido de ensinar e 

promover o correto aprendizado desse movimento aos seus alunos. Schimidt e Wrisberg (2010), 

define que a aprendizagem relacionada as habilidades motoras pode ser avaliada sob as 

perspectivas do aspecto de realização de uma tarefa e quanto aos fatores de proficiência na 

execução de movimentos. 

Na pesquisa de Anjos (2014), o autor conclui que foi possível estabelecer um método 

semiautomatizado para avaliar aquisição de HSM em ambientes virtuais 3D, para treinamento 

médico. O autor destaca ainda que “os resultados obtidos valem para o contexto dos 

experimentos realizados” (ANJOS, 2014, pág.185). 

Compreender como se dá a formação em uma área regulada pelo movimento humano, 

entendido como diálogo do homem com o ambiente que vive através do corpo, onde o 

conhecimento dos processos anatômicos, fisiológicos e biomecânicos que regulam o 

movimento não podem ser ignorados, seria possível por meio da EaD, na qual permita uma 

formação que se apresente como eficiente, assim como se espera também da presencial?  Nesse 

sentido, os debates em torno da formação desse profissional por meio da formação a distância é 

um tema interessante para as discussões. 

2.2 Metodologia 

Do ponto de vista de metodológico, a pesquisa foi dividida em três etapas: 
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Etapa I: Pesquisa documental dos cursos de Licenciatura em Educação Física (EaD) em 

atividade no Brasil, com base no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior (Cadastro e-MEC); 

Etapa II: Pesquisa documental com base nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de 

Licenciatura em Educação Física (EaD), disponíveis nos arquivos públicos dos sites das IES 

públicas brasileiras e que possuem Conceito de Curso (CC) avaliado pelo Ministério da 

Educação (MEC); 

Etapa III: Estudos de Revisão sistemática. 

A pesquisa documental “[...] é um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas 

para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos”, (SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 5). 

Como estratégia metodológica, além da pesquisa documental, procurou-se alicerçar esse 

processo a partir das concepções sobre Revisão Sistemática (RS). 

A revisão sistemática de literatura é uma maneira possível de comprovar, avaliar e 

interpretar as pesquisas que estão disponíveis e são relevantes para uma determinada questão 

de uma área temática, como também a ocorrência de interesse. Um método de pesquisa eficaz, 

procurando identificar o saber científico de determinada área, por meio da coleta, combinação 

e avaliação crítica de descobertas de diversas abordagens anteriormente realizadas.  

Foram incluídas as fases de: a) Planejamento da revisão; b) Procedimentos de condução 

e extração da RS; c) Procedimentos de elaboração de relatórios da RS. O objetivo citado na 

introdução, serviu de base para se formular a questão de pesquisa, apoiando o processo de 

planejamento da RS. 

Para o processo de organização do estudo, delineou-se fontes de buscas existentes no 

Portal de Periódicos da CAPES (IEEE, Web Of Science, Scopus, Scielo e Google Scholar), 

considerando o recorte temporal entre 2014 e 2019. Nessa etapa, consolidaram-se termos de 

busca formuladas em língua portuguesa, a partir de palavras ou sentenças, como "Educação 

Física a Distância" e "Teoria e prática"; "Educação Física a Distância" e "Métodos de ensino". 

Com a finalidade de se estabelecer os critérios da pesquisa, o protocolo construído 

definiu como inclusão de trabalhos: artigos publicados nos últimos 5 anos; artigos que 

apresentassem métodos de ensino ou a relação teoria e prática presentes na formação do 

licenciado em Educação Física por meio da modalidade EaD; De maneira semelhante, foram 

estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: artigos que não continham métodos de ensino 

ou a relação teoria e prática presentes na formação do licenciado em Educação Física por meio 

da modalidade EaD, bem como artigos já encontrados e considerados para análise em outra 

base. Desse modo, foi finalizado a etapa de planejamento, possibilitando a condução da RS e a 

extração dos dados. 

Após o protocolo de RS definido, a etapa de condução passou a ser executada, primeiro 

por uma seleção de informações e concluindo com os resultados de um processo de extração de 

dados mais detalhados. Esse processo foi realizado no período de 12/08 a 09/09 de 2019. Os 

termos de busca elaborados no processo de planejamento foram executados em cada uma das 

máquinas de busca das fontes selecionadas, documentando-se e registrando-se os trabalhos em 

um formulário de condução da revisão mediante a leitura dos resumos das obras, aplicando-se 

os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos nas seguintes bases: IEEE (0), 

Web Of Science (0) e SCOPUS (0), Scielo (0) Google Scholar (43). Foram selecionados 5 

artigos conforme o protocolo construído.  
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2.3  Apresentação e discussão dos resultados  

Nesta sessão, serão apresentados os resultados da pesquisa relativos a formação em 

Educação Física licenciatura por meio da modalidade EaD, nos aspectos: 1) cursos em atividade 

no Brasil; 2) PPC que possuem CC avaliado pelo MEC; 3) artigos selecionados com base no 

protocolo construído, buscando extrair evidências que possam figurar como são tratados os 

métodos de ensino com ênfase no ensino de HSM por meio de processos de educação mediada 

por TIC. 

Tabela 1 - Relação de cursos de licenciatura em Educação Física EaD em atividade, ofertados pelas IES - 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras. 

Ordem IES Data de início de 
funcionamento 

Vagas 

autorizadas 

Conceito de 
Curso/ano 

1 UNB - Universidade de Brasília 27/08/2007 460 4/2012 

2 UFES - Universidade Federal do 
Espírito Santo 

04/11/2008 754 4/2013 

3 UFRN - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

06/08/2012 470 3/2015 

4 UFAM - Universidade Federal do 
Amazonas 

23/06/2006 1150 SD 

5 UFG - Universidade Federal de Goiás 08/03/2009 315 SD 

6 UEPG - Universidade Estadual de 
Ponta Grossa 

03/08/2009 150 SD 

7 UNIFAP - Universidade Federal do 
Amapá 

05/04/2010 50 SD 

8 UNEB - Universidade do Estado 

da Bahia 

12/04/2010 200 SD 

9 UFG - Universidade Federal de Goiás 08/08/2011 300 SD 

10 UFJF - Universidade Federal de Juiz 

de Fora 

14/01/2013 200 SD 

11 UFMS - Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 

25/07/2014 150 SD 

12 UNIMONTES - Universidade 

Estadual 
de Montes Claros 

01/09/2016 250 SD 

13 UNIVASF - Fundação Universidade 
Federal do Vale do São Francisco 

16/10/2017 300 SD 

14 UECE - Universidade Estadual do 
Ceará 

Não iniciado 40 SD 

15 UNICENTRO - Universidade 

Estadual 
do Centro Oeste 

Não iniciado 150 SD 

16 UNOESC – Universidade do Oeste de 
Santa Catarina 

Não iniciado 640 SD 

Fonte: "Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada". 

Nota-se que no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior 

(Cadastro e-MEC), todos os cursos de IES públicas de licenciatura em Educação Física a 

distância, estão com a situação “em atividade”, porém, conforme tabela 1, três deles estão com 

status “não iniciado” na data de início de funcionamento, 13 ainda não possuem conceito de 

curso e estão sem dados (SD). 

Considerando os cursos de Licenciatura em Educação Física a distância em atividade e 

com vagas autorizadas no Brasil, 16 cursos encontram-se nessa situação. O curso da UFG – 

Universidade Federal de Goiás, aparece duas vezes, com data de início de funcionamento em 

2009 e 2011. Não foram considerados para efeito deste estudo, as avaliações de Conceito 

Parcial de Curso (CPC). 
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Quando 1 - Relação de PPC (Projeto Pedagógico de Curso) disponíveis para consulta. 

Ordem IES Data do PPC 

1 UFG - Universidade Federal de Goiás 2009 

2 UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2010 

3 UFG - Universidade Federal de Goiás 2011 

4 UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 2012 

5 UECE - Universidade Estadual do Ceará 2013 

6 UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 2014 

7 UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste 2016 

8 UNB - Universidade de Brasília 2016 

9 UNIVASF - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 2017 

10 UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa 2017 

11 UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul SD 

12 UNEB - Universidade do Estado da Bahia SD 

13 UNIFAP - Universidade Federal do Amapá SD 

14 UFAM - Universidade Federal do Amazonas SD 

15 UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes Claros SD 

Fonte: "Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada". 

Os PPC relacionados acima, foram encontrados nos sites das IES. Para efeito desta 

pesquisa, considerou-se apenas os cursos de licenciatura em Educação Física a distância que 

possuem CC, avaliados pelo MEC. Dessa forma os cursos da UNB – Universidade de Brasília, 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo e da UFRN – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, terão os seus PPC analisados sobre os aspectos dos métodos de ensino e como 

é tratada a relação teoria e prática nesses cursos. 

No curso de Licenciatura em Educação Física (EaD) da Universidade de Brasília, em 

seu PPC, foi possível verificar métodos pedagógicos colaborativos, compreendido como um 

“processo onde os indivíduos trabalham em grupos estruturados on-line produzem 

conhecimento pelo intercâmbio mútuo de experiências, informações, por meio da execução de 

tarefas educativas” (PPC UNB, 2016, pág. 59).  

Estão entre os princípios norteadores do curso, a prática pedagógica da reflexão crítica, 

em uma ação transformada e transformadora, a articulação entre teoria e prática, indo além do 

estágio supervisionado e assegurando a “indissociabilidade teoria-prática por meio da prática de 

ensino como componente curricular”. As práticas curriculares com objetivo de garantir a relação 

teoria e prática está prevista a partir do primeiro semestre do estudante, “concomitante aos 

estudos do semestre” (PPC UNB, 2016, pág. 27). 

Na Universidade Federal do Espírito Santo, em seu PPC, percebe-se incipiente discussão 

em torno da relação teoria e prática. Somente para a competência das vivencias do estágio 

supervisionado (420 horas) foi possível extrair que há uma previsibilidade para a articulação 

entre a teoria e prática. Não foi percebido uma articulação contínua durante os oito semestres 

do curso, considerando uma carga horária total de 3.095 horas. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em suas 2.835 horas previstas para o 

curso, 400h são relativas a estágio supervisionado, ocorrendo do 5º ao 7º semestre e 375h de 

práticas pedagógicas.  

Percebe-se uma preocupação com a relação teoria e prática nos aspectos da dimensão 

metodológica. É previsto a “indissociabilidade” entre a teoria e prática, onde há o encontro 

semanal entre o estudante e o tutor presencial, por meio de uma estrutura física capaz de 

subsidiar a formação docente desse futuro profissional. 

É possível perceber nos PPC analisados, que a relação teoria e prática possui certa 

limitação quando entendida como necessária a formação desse profissional, que teoriza, a título 
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de exemplo, os conhecimentos anatômicos e fisiológicos, e deve saber na prática direcionar 

atividades no ambiente de sua atuação, relacionando aspectos de estruturas físicas, 

características do público a ser atendido, entre outras variáveis. 

No curso ofertado pela Universidade de Brasília, observou-se a preocupação em não 

dissociar a inter-relação teoria-prática. 

Quadro 2. Relação de artigos científicos selecionados conforme protocolo construído. 

Título Autores Revista/Periódico Ano de 
publicação 

Reflexões sobre a proposta 

metodológica do curso de Educação 

Física a distância UAB/UNB 

CRUVINEL, F. 

MARTINS, U. G. 

Educação Física em 

Revista 

2015 

Material didático impresso utilizado em 

curso de graduação, modalidade a 

distância: uma análise segundo as 

concepções do design instrucional. 

CRUZ, E. I. S. 

CRUZ, A. H. S. 

SANTOS, R. S. 

REIS, A. A. S. 
COSTA, R. J. M. 

Anais do 

SIED/ENPED 

2016 

A prática reflexiva na formação de 

professores de Educação Física na 

modalidade EAD 

ANVERSA, A. L. B. 

JÚNIOR, A. P. S. 

BARBOSA, I. P. R. 

OLIVEIRA, A. A.B. 

Revista Brasileira de 

Ciência e Movimento 

2017 

A Formação à Distância Para a 

Educação Física Licenciatura: Desafios e 

Perspectivas 

SILVA, R. C. A. 

SILVA, V. L. F. F. 

SILVA, A. P. 

Arquivos Brasileiros de 

Educação Física – 

ABEF 

2019 

Trabalho docente virtual na formação 

profissional em educação física: 
saberes docentes e práticas corporais 

PASQUALI, D. 

RODRIGUES, A. T. 
FILHO, A. L. 

Revista Brasileira 

de Ciências Do 
Esporte 

2019 

Fonte: "Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada". 

Nas reflexões de Cruvinel e Martins (2015), através de um estudo de caso, verificou-se 

que a Universidade de Brasília, foi uma das pioneiras na oferta de um curso a distância de 

licenciatura em Educação Física, tendo sua primeira turma com início em 2007. A partir da 

análise do PPC do curso e da percepção dos estudantes, como resultados, os autores observaram 

através dos discursos dos estudantes que apesar da boa estrutura física e presença positiva do 

tutor para os encontros presenciais, as vivências práticas foram insuficientes, justamente onde 

ocorre o aprendizado por meio da inter-relação com teoria. 

[...] os encontros presenciais deveriam priorizar as atividades práticas, o saber-fazer, 

por entenderem que as atividades do ambiente virtual já são suficientes para garantir 

o aprendizado teórico do saber sobre o saber-fazer. Esse resultado, no entanto, não 

nos permitiu identificar que tipo de relação os estudantes estão estabelecendo entre 

teoria e prática. Se, por exemplo, a teoria seria mais fácil de aprender sozinho 

enquanto a prática seria mais difícil (CRUVINEL; MARTINS, 2015, pág. 55). 

No artigo de Cruz et al. (2016), publicado nos anais do SIED/ENPED, teve como 

objetivo “analisar, segundo as concepções do design instrucional, o material didático impresso 

utilizado no curso de graduação a distância em Educação Física da Universidade de Brasília”. 

Nesse trabalho, os autores discorrem sobre os materiais pedagógicos impressos que são 

utilizados pelos discentes, ressaltam a qualidade dos materiais, contudo, apresentam algumas 

falhas pontuais. 

O material avaliado apresentou pequenos pontos que não são adequados, porém no 
geral é de qualidade altamente significativa, contribui para o processo de ensino 

aprendizagem, possui linguagem e elementos visuais atraentes, um projeto gráfico 

estrutural que correspondem aos aspectos exigidos segundo as concepções do design 

instrucional [...] (CRUZ et al., 2016, pág.12). 
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Na Revista Brasileira de Ciência e movimento, Anversa et al. (2017), analisam como a 

prática reflexiva é contemplada na proposta pedagógica de um curso de Educação Física na 

modalidade de educação a distância. Os autores destacam a necessidade de professores, tutores 

e alunos, após a “problematização inicial” e a “organização do conhecimento”, concretizarem 

na prática os conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).    

[...] ressalta-se que a valorização das práticas presenciais como estratégia de fomento 

à ação reflexiva na prática pedagógica, distribuídas proporcionalmente ao longo da 

formação e com o devido aprofundamento das ações desenvolvidas no AVA é 

fundamental para aproximar os agentes educacionais no processo ensino- 

aprendizagem (ANVERSA et al., 2017, pág. 130).  

Entretanto, esse estudo limitou-se a analisar os documentos oficiais do curso, não sendo 

possível afirmar se o que estava previsto neles, era vivenciado na prática, ou mesmo, como eram 

tratados a relação entre teoria e prática na formação desses futuros professores.  

Na Revista intitulada Arquivos Brasileiros de Educação Física – ABEF, o artigo de 

Silva, Silva e Silva (2019), teve como objetivo mostrar a possibilidade da formação de docentes 

em Educação Física na modalidade a distância. Nesse estudo, os autores analisaram através da 

ótica das abordagens tradicionais e críticas em Educação Física. Na perspectiva de currículo 

tradicional, segundo os autores, torna-se inviável a formação através da educação a distância, 

pois faz distinção severa entre a teoria e a pratica, privilegiando o “saber fazer”. Na concepção 

crítica, a luz da formação se dá na prática da reflexão sobre o ensino (ensinar a ensinar), e nessa 

concepção de currículo de formação, o profissional no âmbito da EaD estaria abarcado pela 

própria característica necessária a esse estudante, privilegiando o profissional que irá refletir 

antes, durante e após a ação de ensinar. 

Na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, o artigo intitulado “Trabalho docente 

virtual na formação profissional em educação física: saberes docentes e práticas corporais” teve 

como objetivo “compreender como os saberes docentes e as práticas   corporais   foram   tratados   

pedagogicamente   em   um   curso   de   licenciatura em Educação Física modalidade a 

distância” (PASQUALI; RODRIGUES; FILHO, 2019, p. 256). Através de análise documental 

e entrevistas semiestruturadas com docentes, os autores afirmam que foi possível constatar que 

a “polidocência” nessa área foi fundamental para o crescimento profissional, e ainda, que: 

[...] foi possível perceber que as práticas (corporais e pedagógicas) ainda carregam 

características peculiares de uma modalidade educacional presencial, porém avançam 

diante da determinação do saber-fazer ao buscar articulação entre teoria e prática das 
práticas corporais por meio de diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos como 

vídeos, descrição e ilustração de movimentos corporais (PASQUALI; RODRIGUES; 

FILHO, 2019, pág. 261). 

Com relação aos métodos de ensino, identificou-se que a formação a distância em 

Educação Física não parece diferenciar-se das demais (outras áreas de conhecimento), sendo que 

as ferramentas disponibilizadas no AVA e os encontros presenciais subsidiam como base esse 

tipo de formação. 

Na modalidade a distância, há uma característica pela sua própria dinâmica, que 

facilitaria o tipo de profissional da Educação Física que se espera formar, autônomo, capaz de 

buscar e enriquecer seus métodos de ensino, reflexivo antes, durante e após a ação, superando 

a monotonia do saber-fazer, e que assim, “[...] os conhecimentos das disciplinas científicas 

continuariam a alimentar a reflexão e prática pedagógicas” (BETTI, 2005, pág. 188). 

Alguns fatores como deficiências no processo de orientação de tutores e professores; 

falta de estrutura adequada para as práticas; estágio supervisionado sem direção adequada e 
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intensificação do trabalho docente, foram relatados nos artigos, que os apresentaram como fatores 

limitantes para a formação inicial. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi proposto investigar neste estudo, quais métodos de ensino na graduação em 

Educação Física a distância estão disponíveis na literatura atualmente e como são normalmente 

abordados pelos autores a relação entre métodos ou práticas, com ênfase no ensino de HSM, por 

meio de processos de educação mediada por TIC. 

Nos objetos pesquisados, ainda que limitados, foi possível extrair algumas pistas 

importantes para reflexões futuras. 

Os artigos aqui investigados, pouco evidenciaram métodos ou práticas com ênfase no 

ensino de HSM por meio de processos de educação mediada por TIC, nos cursos de formação 

de professores de Educação Física na modalidade a distância. Os elementos que possam 

subsidiar uma melhor compreensão sobre o tema, necessita de investigação mais aprofundada, 

pois, ainda permanecem lacunas e questionamentos no contexto do processo formativo. 

Os métodos de ensino para a inter-relação entre métodos ou práticas com ênfase no 

ensino de HSM, são fatores que necessitam de mais investigação, pois são através dessas 

também, que proporcionam uma adequada formação profissional, estabelecendo a vivência dos 

conhecimentos próprios, inerentes ao profissional da Educação Física.  

Nos PPC analisados, pode-se considerar incipientes as informações a respeito da 

utilização das TIC como meio de facilitação dos processos de educação para a formação 

profissional. Nos artigos selecionados, não foi possível extrair evidências que pudessem 

demonstrar os termos pesquisados, bem como, pode-se considerar que há pouca oferta de cursos 

oferecidos pelas IES públicas. 

As pesquisas com relação a formação a distância em Educação Física podem ser 

concebidas como recentes, assim como a formação por meio dessa modalidade, pois o primeiro 

curso a distância em Educação Física foi datado em 2006, segundo dados do Cadastro e-MEC, 

e nesse interim, poucas pesquisas são encontradas sobre o tema. Contudo, os primeiros 

profissionais formados por meio dessa modalidade, devem estar atuando há alguns anos nos 

diversos espaços próprios da área. 

A formação nesse campo foi historicamente pautada na concepção do saber fazer, 

intimamente relacionado à prática, que ao primeiro momento parece destoada da formação a 

distância, devido à sua característica. Nesse sentido, é fundamental discuti-la e problematiza-

la nos aspectos de como são tratados nessa “nova” forma de se obtê-la, pois as competências 

dos conhecimentos relacionados ao movimento humano, entendido também, como executor de 

habilidades motoras, no sentido de ensinar e promover o correto aprendizado desse movimento 

aos seus alunos, é do profissional da Educação Física.  

Nesse sentido, a baixa produção acadêmica nesse campo, evidencia a necessidade de 

estudos que aprofundem mais essa investigação, no sentido específico, de demonstrar quais 

limites e possibilidades podem ser observados em processos formativos nos cursos de Educação 

Física a distância, que envolvem a mediação pedagógica para a inter-relação ensino-

aprendizagem das Habilidades Sensório Motoras.  
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RESUMO. Este estudo objetiva analisar resultados do Programa Aprendizagem para o 3º Milênio 

(A3M), desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB) para identificar, promover e divulgar 

ações educacionais inovadoras na instituição e sua integração entre presencial e on-line. Parte 

do problema: qual o potencial de inovação educacional nos projetos identificados e 

desenvolvidos no Programa A3M e as possibilidades para a convergência de modalidades? O 

resultado aponta para a utilização de metodologias ativas, a consideração de novos espaços 

educativos, o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas estratégias 

didáticas, a compreensão do ensino como mediação pedagógica e do aluno como sujeito ativo 

de sua aprendizagem. As práticas educativas sugerem possibilidades de convergência de 

modalidades e a utilização do ensino híbrido. 

Palavras-chave: Inovação educacional. Metodologias ativas. Tecnologia digital. 

 

EDUCATIONAL INNOVATION: PRESENTUAL AND ONLINE 

INTEGRATION IN TEACHING AND LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION 
 

ABSTRACT.  This study aims to analyze results of the Learning for the 3rd Millennium Program 

(A3M), developed by the University of Brasilia (UnB), Brazil, to identify, promote and disseminate 

innovative educational actions, and their integration between face-to-face and online. It starts from the 
problem: what is the potential for educational innovation in the projects identified and developed in 

the A3M Program and the possibilities for the convergence of modalities? The result points to the use 

of active methodologies, the consideration of new educational possibilities, the use of digital 
information and communication technologies (TDIC) in didactic strategies, the definition of teaching 

as pedagogical mediation and the student as an active actor in their learning. Educational practices 

suggest possibilities of convergence of modalities and the use of hybrid teaching. 

Keywords: Educational innovation. Active methodologies. Digital technology. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentre os desafios de professores, alunos e pais neste terceiro milênio, um dos que tem 

se mostrado mais relevante é como educar e educar-se de forma significativa, considerando os 

diferentes contextos sociais e as transformações científicas e tecnológicas ocorridas nas 

últimas décadas, capazes de ressignificar o processo educativo. Nesse cenário, Prensky (2018, 

p. 1) defende que os jovens devem ser educados de forma adequada para esse futuro iminente 

e que é preciso uma mudança civilizatória na educação. Dentre outras ações, é necessário 

romper com a dicotomia entre a teoria e a aplicação, aproveitando as transformações e as 

possibilidades que surgem na conjuntura da cultura digital.  

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) podem ser utilizadas 

para facilitar esse processo. Uma resposta à necessidade de transformação na educação talvez 

fosse focar nos indivíduos – e não na tecnologia, no mundo ou nas profissões –, até porque 

algumas delas podem desaparecer e outras podem se reconfigurar em curto espaço de tempo à 

medida que vemos transformadas as demografias, o meio ambiente, a geopolítica e as próprias 

tecnologias.  

Moran (2000, p. 137-138) compreende que a tecnologia, por si só, não é a resposta aos 

problemas e aos desafios da educação: “[...] ensinar e aprender são os desafios maiores que 

enfrentamos em todas as épocas e, particularmente agora, [...] avançamos mais se soubermos 

adaptar os programas previstos às necessidades dos alunos, criando conexões com o 

cotidiano, com o inesperado [...]”.  

As novas possibilidades de ensino, que valorizam o uso de TDIC e estão focalizados 

na aplicação da teoria, consideram a pesquisa e a transformação da sala de aula em uma 

comunidade de investigação. Mas, a transformação educacional, com esse intento, precisa 

provocar mudança do foco da educação - do aprender para o pensar. Em que os discentes 

“pensem por si mesmos, e não apenas aprendam o que outras pessoas pensaram.” (LIPMAN, 

1995, p. 44). É nesse contexto de inovação educacional e de aprendizagem significativa, que 

são situadas as experiências promovidas por professores na Universidade de Brasília (UnB), 

apoiadas pelo Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M).  

O estudo apresenta as ações desenvolvidas em aulas presencias da UnB como 

propostas de inovação educacional visando refletir nos níveis de desempenho, satisfação e 

engajamento dos estudantes. Objetiva analisar o potencial de inovação educacional nos 

projetos identificados e desenvolvidos no Programa A3M no ano de 2018 e as possibilidades 

para a convergência de modalidades. É de natureza qualitativa, realizado por meio de uma 

pesquisa-ação fundamentada em Minayo (2001), Ghedin e Franco (2008), Thiollent (2011), 

para os quais essa é uma pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores estão envolvidos de modo operativo ou participativo.  

Neste estudo, faz-se o acompanhamento dos projetos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, observação, vídeos e eventos em que os coordenadores dos projetos 

apresentam os seus resultados. Por meio da análise de conteúdo, buscou-se categorizar os 

projetos submetidos ao segundo edital de fomento do A3M, considerando a área de 

conhecimento e os resultados alcançados.  
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A estrutura do estudo está dividida em seções e subseções. A primeira é a introdução, 

a segunda trata dos significados de inovação educacional no contexto do Programa A3M, 

momento em que se faz um breve olhar em sua fundação. A terceira seção traz a apresentação 

das experiências desenvolvidas no âmbito do Programa A3M. 

2. A INOVAÇÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO DO A3M 

A inovação educacional pode ser compreendida como um processo que envolve um 

conjunto de ações que rompem com práticas educativas conservadoras (visão linear, objetiva 

e descontextualizada) para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem ativos, 

contextualizados e com foco na aprendizagem significativa. Saviani (1995, p. 30) entende a 

inovação educacional como ação que coloca a experiência educacional a serviço de novas 

finalidades. A inovação educacional define-se como um processo de mudanças de práticas 

educativas, não como uma simples mudança, mas como algo contextualizado à realidade do 

estudante, em que se busca como objetivo principal a aprendizagem por meio da mediação 

realizada pelo professor.  

Fundamentados em Fullan (2007), buscou-se compreender as dimensões relacionadas 

à inovação pedagógica, as quais pressupõem: a utilização de novos materiais didáticos ou 

recursos tecnológicos diversificados, a busca por estratégias que facilitem/redirecionem o 

processo de ensino e de aprendizagem, observando-se que a inovação não é uma simples 

mudança, mas requer modificações no modo de se pensar a prática pedagógica, tendo em 

vista redimensioná-la. A inovação exige que, no contexto educacional, o docente e a equipe 

gestora se disponham a investigar os processos de aprendizagem com o uso de novos 

recursos, estratégias pedagógicas, meios e comportamentos. Considera-se que a inovação, 

assim como toda mudança real, envolve o repensar a respeito das concepções de mundo e de 

comportamentos, visando o seu redirecionamento.  

Como afirma Behrens (1999, 2007, 2012, 2013), a inovação exige mudança 

paradigmática, é necessário que os professores reflitam a prática pedagógica, mudem de uma 

visão linear para o paradigma da complexidade, do ensino por pesquisa, ou seja, revejam os 

seus conceitos e concepções. Segundo a autora, a sua vivência com os professores 

universitários mostrou que “[...] poucos professores refletem sobre a sua ação docente. E que, 

ao ter oportunidade de fazê-lo, desperta o professor responsável que anseia por modificar sua 

prática pedagógica, mas não sabe como alterá-la” (BEHRENS, 1999, p. 383).  

Para Libedinsky (2014, p. 3, tradução nossa), a inovação educacional está inter-

relacionada com as tecnologias e com a utilização de recursos inovadores na prática docente, 

em que a criatividade e as rupturas e continuidades em relação a essas práticas estão 

presentes. Concorda-se com o questionamento da autora: “ Que tipo de inovações podemos 

pensar? Inovar em educação implica em muitas e variadas coisas? ”. Inovar, portanto, não 

significa apenas utilizar tecnologias móveis, como a internet e os seus aplicativos, mas, 

compreender as novas formas de aprendizagem que essas tecnologias podem proporcionar, e 

que são consideradas como novas ecologias da aprendizagem (COLL, 2009). O ensino é 

considerado híbrido por possibilitar flexibilidade no planejamento e na aplicação em espaços 

conectados, formando a ecologia de aprendizagem. 

A partir da TDIC, os processos de ensino e de aprendizagem podem ser ampliados e 

estimulados pela facilidade de conexão, de possibilidades de interações síncronas e 

assíncronas, por meio de recursos e de ferramentas advindos da tecnologia. O uso da internet, 

e, em particular, a conectividade mobile facilita o acesso às atividades promovidas pelo 

processo de ensino e de aprendizagem. A capacidade de dispositivos e de grupos se 

conectarem (interconectividade) possibilita novos formatos de aprendizagens, instituem-se 
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novos cenários em que “[...] a aprendizagem está e estará cada vez mais, modelada pelas TIC 

digitais e mais concretamente pelas tecnologias digitais da informação e comunicação” 

(COLL, 2013, p. 4).  

Nesses ambientes interconectados, há integração entre espaços e tempos, entre o 

presencial e o on-line. Essa forma de aprender é denominada por Wong e Looi (2011) como 

“aprendizagem sem costura”, que consiste no aumento da capacidade de aprendizagem pelo 

aluno em seu próprio ambiente, inclusive em movimento. Sharples (2015) destaca que o 

aprendizado pode ser intencional, conduzido pelo professor em sala de aula e pode ter 

continuidade para além dos espaços escolares.  

A interconectividade possibilita maior integração entre sala de aula e ambientes 

virtuais, sendo de fundamental importância para a universidade dialogar com o mundo e 

trazer o mundo para dentro da comunidade acadêmica (BACICH; MORAN, 2015). 

Considera-se, em concordância com os autores citados, que as instituições educativas sempre 

foram mescladas, híbridas, combinando vários espaços, tempos, atividades, metodologias, 

públicos e culturas. Atualmente, se fala em processos que agregam a mobilidade e a 

conectividade, sendo eles mais perceptíveis, formando ecossistemas abertos e criativos.  

De acordo com Barron (2004), trata-se de um conjunto de atividades, em que se 

conectam espaços físicos ou virtuais, oportunizando o desenvolvimento de aprendizagem por 

parte dos envolvidos. Esses contextos de atividades são “[...] os que proporcionam as redes 

sociais, os mundos e entornos virtuais, as comunidades virtuais de interesse, prática de 

aprendizagem e os jogos online em geral, criados pelas TIC digitais” (COLL, 2013, p. 40).  

As novas ecologias de aprendizagem, portanto, constituem contextos de atividades que 

disponibilizam oportunidades de interação entre pessoas, recursos e ferramentas de 

comunicação e construção de conhecimento, possibilitando ensino e aprendizagem 

colaborativos, atribuição de novos significados e obtenção de novas aprendizagens. Elas 

representam a personalização de ações enquanto um ato de aprendizagem. Para Coll (2013, p. 

33), “[...] a personalização da aprendizagem é uma necessidade crescente, já é uma realidade 

imposta às escolas e aos sistemas, é uma tendência que se anuncia”. Essas mudanças 

decorrem das atuais configurações sociais que produzem significativas transformações na 

forma de ensinar e de aprender, tendo como contexto a sociedade da cultura digital. Requer 

também, o repensar as estruturas organizacionais das instituições educativas, os sistemas de 

ensino, as metodologias, o currículo e a formação do professor.  

Nesse cenário, considera-se a necessidade de incorporar na educação presencial e a 

distância, as possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais, como: flexibilidade, 

compartilhamento, comunicação etc., no intuito de criar itinerários mais personalizados. 

(MORAN, 2017, p. 1). Na discussão a respeito inovação educacional, é relevante, outrossim, 

a utilização de formas de aprendizagem ativa e colaborativa, considerando docentes e 

discentes sujeitos ativos do processo de ensinar e de aprender. O ensino ocorre por meio da 

mediação pedagógica e a aprendizagem considera diferentes recursos, incluindo as TDIC, a 

realização de pesquisas e a as produções dos próprios alunos. É sob esses aspectos que se 

fundamenta o A3M.  

2.1 A3M: ações de mediação pedagógica 

O A3M foi iniciado na UnB em 2017, com o intuito de valorizar experiências 

educacionais de professores da universidade e construir, com base nessas experiencias, um 

portfólio de recursos metodológicos e/ou tecnológicos para os cursos da universidade.  
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Em seu terceiro ano de atuação, o A3M desenvolveu atividades de extensão, pesquisa 

e inovação, oportunizando construção de novas metodologias educacionais, trocas de 

experiências e formação docente. Para identificação das práticas educacionais inovadoras 

foram realizados dois editais de apoio a tais práticas, especialmente no ensino de graduação 

da UnB. Foram identificadas 140 iniciativas inovadoras, das quais 56 estão sendo executadas. 

Essas ações abrangem as nove áreas de conhecimento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), conforme ilustrado no Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 - Distribuição dos projetos nas três áreas de conhecimento e nas áreas do CNPq 

 

Fonte: Elaborado com base em relatórios e documentos do A3M de 2019 

Os projetos têm como objetivo desenvolver e divulgar recursos educacionais 

inovadores (metodologias ou recursos didáticos) para as diversas áreas e cursos da UnB, com 

foco na melhoria do aprendizado, níveis de satisfação e envolvimento dos discentes. No 

Quadro 01, observam-se os dados relativos aos projetos submetidos aos editais. 

 
Quadro 1 - identificação de experiências inovadoras na UnB – Editais de 2017 e 2018 

Editais e ano 
Propostas 

submetidas 

Propostas 

aprovadas 

Propostas em 

desenvolvimento 

1º Edital 2017 91 80 22 

2º Edital 2018 50 47 34 

Fonte: Elaborado com base em documentação do A3M/CEAD de 2017 e 2018. 

No primeiro edital, foram submetidas 91 propostas, 80 foram classificadas e 12 

receberam fomento. Outros 10 projetos estão sendo executados sem fomento direto. No 

segundo edital, foram 50 propostas inscritas, 47 classificadas e 34 em execução, das quais 12 

foram sem fomento direto. Na Figura1, é possível observar o espaço do site do A3M 

denominado de Aba Recursos (espaço de socialização dos recursos didáticos e das 

metodologias desenvolvidas pelas equipes dos projetos), conforme ilustrado na Figura 1.  

27% 

41% 

32% 

Distribuição por área de 
conhecimento 

Biologia/Saúde Exatas Humanas

2% 12% 

11% 

5% 

14% 

13% 

13% 

14% 

16% 

Projetos 

Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Multidisciplinar
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Artes
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Figura 1- Ambiente virtual A3M – aba Recursos 

 

Fonte: A3M (2019). 

No espaço do ambiente virtual, o CEAD disponibiliza informações acerca dos projetos 

A3M em execução, tais como projetos apresentados e recursos educacionais produzidos – 

materiais didáticos em formato de metodologias e/ou recursos didáticos pedagógicos. As 

pessoas interessadas (professores de qualquer parte do Brasil e/ou do mundo) podem acessar e 

utilizar os recursos divulgados, com ou sem adaptação. Pretende-se assim, valorizar o material 

didático desenvolvido na universidade e possibilitar a utilização pela comunidade acadêmica, 

de acordo com os interesses e as necessidades de cada docente ou discente. 

A seguir, é possível visualizar os projetos A3M identificados por meio do Edital de 

2018 e  disponibilizados no site. 
Quadro 2 - Projetos A3M – Categorias de análise 

Nome dos projetos Categorias 

Área CNPq Material didático/pedagógico 

1. A quem pertence a cidade? 

Exercícios reflexivos de crítica 

social e imaginação política em 

sala 

Ciências 

Humanas 

Metodologia: oficinas e materiais didáticos para 

apoio à reaplicação da metodologia. Os resultados 

(recursos) do projeto, tais como textos, artigos, 

relatos de experiência, além de pequenos vídeos, 

estão disponíveis no site do projeto. 

2. Aplicativo web como ferramenta 

didática para aprendizagem e 
divulgação da Língua Brasileira 

de Sinais na UnB: Game-Libras 

 

Linguística, 

Letras e Artes 

Criação do aplicativo Game Libras, a fim de 

mediar o processo de ensino e aprendizagem da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de 

games, além de oferecer material adequado com a 

modalidade viso-espacial da língua aos estudantes 

surdos e não surdos matriculados nas disciplinas 

de Língua de Sinais Brasileira (LSB) Básico e 

LSB Básico EAD. 

3. Modernização do sistema de 

avaliação da disciplina 

Probabilidade e Estatística 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Recurso didático: Banco com 300 questões para 

alimentar a plataforma “Banco de questões em 

formato RNW” contendo: enunciado, funções que 

geram as alternativas, descrição da solução e 

especificação dos procedimentos de geração dos 

valores aleatórios. Software R. 

4. Simulação de fluidos com 
programa Blender 

Ciências Exatas 
e da Terra 

Utilização de ilustrações, animações e recursos 
interativos para utilização em aulas de Física, 
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utilizando o software Blender. 

5. OEB: Poiese e dissenso Ciências 

Humanas 

Criação e gamificação da disciplina Organização 

da Educação Brasileira com utilização de recursos 

virtuais e criação de objetos de aprendizagem 

poéticos, tendo como público alvo os alunos dos 

cursos de licenciatura na UnB. 

6. Inglês Instrumental: 
Desenvolvimento e 

aprimoramento de um curso 

semipresencial 

Linguística, 
Letras e Artes 

Aprimoramento das disciplinas de Inglês 
Instrumental 1 e 2 por meio do desenvolvimento 

de inserção de materiais audiovisuais e digitais, 

como a criação de videoaulas, desenvolvimento 

de glossários temáticos; repositório de textos 

digitais; banco eletrônico de textos e questões. 

7. O Lesson study e a produção de 

videoaulas: uma possibilidade 

para a formação inicial e o 

desenvolvimento profissional 

do/da professor(a) de matemática. 

Ciências Exatas 

e da Terra 

Sistematização de uma metodologia para a 

formação de professores de matemática; material 

didático: repositório de videoaulas de matemática 

acerca de tópicos curriculares da Educação 

Básica. 

8. O Portfólio: ferramenta didática 

no ensino de cálculo para 

engenheiros 

Engenharias Construção de Portfólios pelos próprios alunos, 

utilizando o software livre Edmodo. Aplicável em 

qualquer área do conhecimento. 

9. Ecologias cognitivas na formação 
do professor de Física 

Ciências Exatas 
e da Terra 

Laboratório, projeto e infraestrutura para 
viabilização de aula a distância. 

10. Informatização e 

comunicação visual do banco de 

dados do acervo do Museu de 

Geociências da UnB como 

ferramenta para disciplinas das 

geociências e cursos afins 

Ciências Exatas 

e da Terra 

Aumento da visibilidade e da acessibilidade do 

Museu de Geociências da UnB por meio da 

atualização e abastecimento do banco de dados 

on-line e off-line do acervo, por meio da 

produção de mídia audiovisual das principais 

peças, elaboração de folders e geração de QR 

code com acesso on-line e off-line com 

informações de cada peça e produção de placas de 

identificação em braille. 

11. Tecnologias para a 

Aprendizagem Ativa e Apoio ao 

Aluno 

Ciências Exatas 

e da Terra 

Desenvolvimento de ferramentas (uma ferramenta 

material e duas digitais) para promover mais 

elemento às três metodologias ativas e de apoio 
ao aluno: Rei e Rainha da Derivada (quadro 

móvel), Summâe (site) e Trezentos (aplicativo). 

Fonte: Adaptado de A3M (2019). 

O uso de tecnologias digitais é predominante no desenvolvimento dos projetos A3M e 

revela a importância desses recursos no processo de ensino e aprendizagem no contexto da 

cultura digital, como apontado por Bacich e Moran (2018), Moran (2017), Boll, (2013), entre 

outros pesquisadores. Foram observados, também, distintos contextos de aprendizagem, como 

o ambiente 3D, espaços virtuais e presenciais, ou seja, a presença de novas ecologias 

educacionais e do ensino híbrido (BARRON, 2004; COLL, 2013). 

No geral, os 56 projetos identificados pelo A3M subdividem-se em todas as áreas de 

conhecimento do CNPq. Mas, neste estudo, consideramos apenas os projetos disponíveis no 

site do A3M, os quais abrangem cinco áreas do conhecimento, predominando a área de 

Ciências Exatas e da Terra.  

Em relação aos resultados dos projetos, identificam-se metodologias e outros recursos 

didáticos; em alguns deles, observam-se as duas formas de recurso educacional. Nos projetos 

destacados no Quadro 02, percebe-se a presença de metodologias ativas e de metodologias 

híbridas (denominações dadas a essa forma de ensinar) em todos os casos. Observa-se, 

igualmente, o uso de metodologias ativas na concepção de Bacich e Moran (2015; 2018), nas 

quais os professores são mediadores pedagógicos entre o estudante e o objeto, para a 

construção ativa do conhecimento. Conforme Moran (2013, p. 6):  
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Metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e 
aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas 

concretas, específicas, diferenciadas. As metodologias ativas num mundo 

conectado e digital se expressam através de modelos de ensino híbridos, 

blended, com muitas possíveis combinações. Alguns componentes são 
fundamentais para o sucesso da aprendizagem: a criação de desafios, 

atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para 

cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem 
recompensas estimulantes, que combinam percursos pessoais com 

participação significativa em grupos, que se inserem em plataformas 

adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a 

interação, tudo isso utilizando as tecnologias adequadas. 

 Parte das metodologias propostas nos projetos citados, exemplificam as combinações 

apontadas por Moran (2013, p. 9-10): 

1. Utilização de jogos, ilustrações: P1 - Aplicativo Game Libras”; P4 –“ilustrações, 

animações e recursos interativos para utilização em aulas de física”; P5 – “OEB: 

Poiese e dissenso”; P11
1
 - “Aprendizagem ativa”; 

2. Aulas roteirizadas com a linguagem de jogos (gamificação) – P 5 – “Gamificação 

da disciplina”; P 11 – “Aprendizagem ativa
2
”; 

3.  Aprendizagem baseada em problemas (PBL, em inglês ou ABProb) – P11 – 

“Aprendizagem ativa”;  

4.  Aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada com apoio de tecnologias 

digitais avançadas: em quase todos os projetos, destacando-se:– P1; P2; P3; P4; 

P5; P8; P10; P11.  

O Projeto (P11) – “Tecnologias para a Aprendizagem Ativa e Apoio ao Aluno”, no uso 

de suas três metodologias, utiliza a “aprendizagem colaborativa entre pares”, abordada por 

Moran (2013, p. 4). De um modo geral, os projetos contemplam o uso de metodologias ativas. 

Observa-se o uso de estratégias, abordagens diferenciadas e técnicas didáticas específicas, por 

meio da TDIC.  

Os professores optam por metodologias ativas, inserindo o processo educativo em um 

mundo conectado e digital. As práticas desenvolvidas, em sua maioria, buscam se expressar 

por meio de modelos de ensino híbridos e suas possíveis combinações, a exemplo dos projetos 

citados, especificamente o projeto (P5) “OEB: Poiese e dissenso”. Este projeto pretende 

promover o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, gamificar a plataforma 

Moodle e desenvolver objetos de aprendizagem baseados em Arte. O P5 objetiva criar 

avatares de educadores e educadoras brasileiros (Figura 2), trilha de aprendizagem virtual, 

simulando um jogo de tabuleiro” (Figura 3), combinando a experiência estética, objetos 

virtuais de aprendizagem e tecnologias digitais nas estratégias didáticas. 

  

                                                
1 As metodologias são explicadas no projeto – o professor usa aula invertida, gamificação, 
2 Idem.  
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Figura 2 - Avatares construídos no Projeto “OEB: Poiese e dissenso” 
 

 

 

Figura 3- Trilha digital – percurso de aprendizagem no Projeto “OEB: Poiese e dissenso” 

 
Fonte: A3M, Projeto “OEB: Poiese e dissenso” (2019).  

Os professores promovem combinações possíveis de recursos e estratégias didáticas 

que se constituem em componentes fundamentais para a aprendizagem ativa. É possível 

observar o desenvolvimento de desafios no processo educativo, de atividades que buscam 

variar instrumentos didáticos e estratégias de acolhimento e aproximação da vida real. 

Segundo Moran (2013), as gerações acostumadas a jogar, precisam de uma linguagem de 

desafios, recompensas, de competição e cooperação para se sentirem estimulados.  

Os jogos colaborativos e individuais, a competição integrada à colaboração, o uso de 

estratégia com etapas e habilidades bem definidas estão cada vez mais frequentes nas aulas, 

presentes nas áreas de conhecimento e nas diversas modalidades de ensino. A aprendizagem 

baseada em problemas (PBL, em inglês ou ABProb) igualmente se destaca. Ainda segundo 

Moran (2013), um dos caminhos mais interessantes da aprendizagem ativa é por meio da 

investigação, na qual os estudantes desenvolvem a habilidade de levantar questões e 

problemas com a ajuda do professor(a). 

A seguir, descrevem-se trechos de entrevistas com os coordenadores de Projetos A3M, 

realizadas nas apresentações de seus projetos, que podem corroborar com a análise aqui 

desenvolvida:  
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A gente quer realmente acolher as pessoas... os alunos precisam de um 
acolhimento... pretendemos ir diretamente na dúvida do aluno, a plataforma 

é uma oportunidade de rever disciplinas do ensino médio, os executores são 

os estudantes... utilizamos várias ferramentas, vídeos, aplicativos na internet 

(simuladores), o diferencial é o atendimento direto ao aluno, evitando que 
ele fique perdido.... é o incentivo para ele não desistir do curso (Professor 1). 

… a gente sai do espaço de sala de aula e vai para fora (Professor 2). 

O aluno é muito mais tecnológico... ele é um aluno diferente. Então, nós, 
professores, também devemos ensinar de uma forma diferente e trazer novas 

tecnologias para o ensino (Professor 3). 

[...] o conhecimento deixa de ser centralizado na figura do professor, ele 

passa a ser compartilhado e construído com os alunos (Professor 4) 

O uso de uma metodologia ativa, que aqui no caso é o lúdico, sai um pouco 

do tradicional, com as histórias em quadrinhos tem-se um grande retorno da 

participação ativa dos alunos (Professor 5). 

Pode-se inferir o propósito de modificação das práticas educativas: os professores dos 

projetos reconhecem a necessidade do foco na aprendizagem do estudante, compreendem a 

vantagem dos jogos, do lúdico e da utilização de novos espaços e ferramentas na educação 

superior, independente da disciplina e/ou da área de conhecimento. 

Ao tratar do conceito de inovação educacional, o professor 6, trata da necessidade de 

os professores, além dos alunos, aprenderem a trabalhar em conjunto:  

[...] a educação inovadora reside no fato de os professores aprenderem a 

trabalhar juntos nestes projetos, não é só a questão dos estudantes 

aprenderem, os professores também precisam trabalhar juntos [...] o objetivo 
é integrar. É uma ação de atividades por projetos que visa integrar áreas de 

conhecimento (Professor 6). 

Outro entendimento presente nas falas dos professores é que inovação educacional 

extrapola a introdução de novas tecnologias, pois implica em transformação na ação didático-

pedagógica, exigindo a capacidade de reflexão crítica pelos pares, como discutido por Moran 

(2017), Ramos e Rossato (2017), entre outros. Esses autores ressaltam a necessidade de 

repensar o ensino e a aprendizagem na educação superior e em outras modalidades. O foco na 

aprendizagem ativa do aluno é mais uma característica apontada na fala dos professores. Há o 

reconhecimento de que o professor não é o único detentor da informação e do conhecimento a 

ser transmitido. As falas revelam mudança de um ensino por transmissão para a mediação 

pedagógica.  

Os alunos estão escrevendo o material, os textos que vão acompanhar esses 

experimentos. Eles estão decidindo, eles discutem comigo quais os 

experimentos que eles acham mais adequados, mais apropriados, que eles se 
sentem mais confortáveis (Professor 7). 

Nessa metodologia o esforço maior é do aluno e não do professor.  

(Professor 8). 

Eu vejo que o estudante se torna muito mais próximo e eles também se 
permitem, como o tema é criatividade e implica um pouco em pensar, sair 
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das fronteiras, sair da caixa, propor coisas novas, ousar, ter coragem, os 
alunos ficam mais disponíveis, o diálogo fica mais fácil (Professor 9). 

A participação dos alunos é fundamental, eles sabem nos dizer o que 

precisamos para avançarmos nas novas ferramentas (Professor 10). 

Em síntese, os projetos revelam que existem iniciativas inovadoras realizadas por 

docentes da UnB, nas quais é central a preocupação com a aprendizagem ativa e significativa 

dos alunos e a ressignificação dos espaços de aprendizagem e das práticas educativas. Elas 

são inovadoras em seus ambientes (uso de histórias em quadrinhos, portfólio nas disciplinas 

de matemática), uso de TDIC em várias situações, conectando o presencial ao on-line, 

mesclando ambientes diferenciados, utilizando tecnologias, muitas vezes, adotadas há anos, 

mas que, naquele contexto, e amparadas por estratégias didáticas, tornam-se uma inovação no 

ensino, uma nova forma de ensinar e de aprender em que ambos são sujeitos ativos do 

processo.  

Com base no exposto, é possível compreender que ações institucionais que promovem 

a institucionalização de novas práticas e espaços de aprendizagem, tais como o Programa 

A3M, são relevantes para romper com as limitações do ensino tradicional e situar o 

ensino/aprendizagem na conjuntura do novo milênio, na abrangência da cultura digital, era da 

informação e do conhecimento. Essas podem ser estratégias relevantes para a convergência 

das modalidades presencial e a distância e a constituição de novas ecologias de aprendizagem. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa A3M identificou diferentes propostas de inovação educacional na UnB. 

Os projetos analisados desenvolvem práticas inovadoras de ensino, com o intuito de fazer 

diferente, de buscar a criatividade por meio de ferramentas diversas para que o aluno seja 

motivado e aprenda. As metodologias do A3M - e seus produtos/resultados - só são, de fato, 

inovadoras porque agregam ao ensino e à aprendizagem, por meio das tecnologias, os 

elmentos da interconectividade, da mobilidade, do hiperlink, da relação produtiva com o 

conhecimento e seus objetivos, o caráter plástico entre saber, técnica e reconstrução do saber 

(saber-fluido) etc.  

Nesses projetos, o foco do ensino enquanto transmissão volta-se para a mediação 

pedagógica e a convergência cada vez mais fortalecida entre ensino presencial e on-line. Os 

professores investigados revelaram consciência da transformação social propiciada pelo 

contexto digital, da necessidade de mudança de foco do ensino para o processo de 

aprendizagem ativa do aluno e da inserção das tecnologias digitais na organização das aulas, 

da inovação. O uso da TDIC tornou-se cada vez mais impositivo no processo de mediação 

(ensino) e da aprendizagem ativa.  

A maioria dos projetos utilizaram as tecnologias digitais no processo educativo, 

considerando-as no desenvolvimento e na aprendizagem dos estudantes, e corroboraram com 

as discussões dos autores que apresentam as TDIC como relevantes para o delineamento das 

práticas educativas e pedagógicas, sendo impositivo o seu uso na era digital e presente no 

novo milênio que se inicia.  

As experiências foram de professores na modalidade presencial, que buscam 

diferenciar as suas práticas e integram esses espaços físicos ao virtual, configurando 

ambientes de ensino e de aprendizagem conectados, podendo se considerar a abordagem e/ou 

ensino híbrido, como uma prática em uso na UnB.  
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REFLEXÕES DA FERRAMENTA LEARNING ANALYTICS (LA) NO 

CONTEXTO DA EAD 
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RESUMO. O objetivo deste estudo é fazer reflexões sobre a ferramenta Learning Analytics (LA) no 

contexto da EAD, enfatizando alguns aspectos relevantes da literatura recente sobre essa ferramenta e 

sua relação com a EAD, além de conceituar e descrever as funções e aplicabilidades da ferramenta 

Learning Analytics (LA), através de uma abordagem qualitativa. Foram selecionados artigos disponíveis 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em Revistas Eletrônicas Online disponíveis no 

Google acadêmico. Os resultados apontaram que através do uso das técnicas apresentadas pela área de 

LA tem muito a contribuir na educação a distância, pois, é possível visualizar de maneira mais clara, 

qual a relação entre e como o estudante interage e utiliza o sistema acadêmico, como acontece o seu 

desenvolvimento dentro da IES. Além disso, considera-se como um meio de avaliação poderosa, para 

gestores, professores e alunos na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Learning Analytics. Ambientes virtuais. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT. Reflections of the Learning Analytics tool (LA) in the EAD Context.  

The objective of this study is to reflect on the Learning Analytics (LA) tool in the context of distance 

learning, emphasizing some relevant aspects of the recent literature about this tool and its relationship 

with distance learning, and to conceptualize and describe the functions and applicabilities of the 

Learning Analytics tool. (LA) through a qualitative approach. We selected articles available from the 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Online Electronic Journals available from Google 

Scholar. The results showed that through the use of the techniques presented by the area of LA has much 

to contribute to distance education, because it is possible to see more clearly, what is the relationship 

between and how the student interacts and uses the academic system, as it happens its development 

within HEI. In addition, it is considered as a powerful means of assessment for managers, teachers and 

students in improving the teaching-learning process. 

Keywords: Learning Analytics. Virtual Environments. Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação é, sem dúvida, um dos segmentos que tem mais importância para sociedade. 

É um direito fundamental que tem por objetivo não somente ajudar no desenvolvimento do país, 

mas também no desenvolvimento individual de cada cidadão. Devido a estas contribuições que 

ao longo dos anos, a educação vem sendo foco de muitas críticas justificadas e quase sempre 

bastante duras, pois, a mesma deve proporcionar o desenvolvimento social, econômico e 

cultural. Para Bueno e Gomes (2011) a educação representa as transformações da base material 

da sociedade e, por isso, não está acima da sociedade, mas significa em uma dimensão concreta 

da vida material e que se modela em consonância com as condições de existência dessa mesma 

sociedade. 

Dessa forma, o processo educacional ao longo dos anos, vem se adaptando a novas 

realidades educacionais, necessárias para o acompanhamento globalizado, para diversas 

mudanças de paradigmas dentre outras necessidades que se fazem necessárias, uma vez que a 

sociedade também tem evoluído devido aos avanços científicos e tecnológicos da ciência da 

computação. Com todas essas transformações, o aumento do uso das tecnologias gerou uma 

grande massa de dados em diversos domínios e contextos, o que tornou crucial a aplicação da 

mineração de dados e outras técnicas para extração de informações importantes, sendo assim, 

a educação tem que se adequar as novas modalidades de ensino, buscando insistentemente 

integrar o indivíduo as novas tecnologias (KRIKUN, 2017).  

Salienta-se então, que com as transformações advindas desse processo de globalização, 

fizeram com que as pessoas tenham um tempo muito escasso e consequentemente, 

influenciaram para as atuais exigências do mercado de trabalho, o que resulta na busca pela 

qualificação profissional, inclusive na procura por cursos e atividades que envolvem as 

tecnologias de um modo geral. E é justamente na Educação à Distância que se busca minimizar 

tempo e distância, onde ao mesmo tempo em que o sujeito busca sua qualificação ele pode 

conciliar com os estudos de forma paralela sem prejudicar ambas as atividades. Dessa forma, a 

Educação a Distância (EAD) é a modalidade de ensino que acaba sendo a melhor alternativa de 

ensino-aprendizagem para muitas pessoas de várias idades e classes sociais, exigindo muita 

interação e autonomia.  

Logo, quando se fala em EAD, deve-se então pensar em seguida em um ambiente 

favorável a aprendizagem. De acordo com Chatti et al. (2014) os AVA’s se tornaram 

ferramentas com alta capacidade de geração de dados educacionais e nos últimos anos cresceu 

consideravelmente. Devido a este aumento foi possível que houvesse o impulsionamento da 

linha de investigação conhecida como análise de aprendizagem ou Learning Analytics. Para os 

mesmos autores, através dos AVAs tem-se a possibilidade de potencializar a atividade, o 

dinamismo e a personalização do processo de ensino-aprendizagem, e atuando no ciberespaço 

pode permitir a interação e secundar o espaço entre os agentes do processo e a interatividade 

com o material a ser estudado. E a cada ano o AVA, torna-se mais dinâmico com a imersão de 

todo esse amparato tecnológico. 

Convém salientar que diversas ferramentas foram surgindo para maximizar as 

potencialidades da EAD e o processo de análise de ensino e aprendizagem, assim como o 

processo de análise e mineração de dados, e conforme a percepção de Baker e Inventado (2014), 

o potencial de análise e mineração de dados a partir de grandes conjuntos de dados transformou 

um campo do conhecimento científico. Sendo assim, a Analytics tornou-se uma tendência ao 

longo dos últimos anos, e, quando aplicado à educação, essas metodologias são referidas como 

LA, onde se associa a Mineração de Dados Educacional (EDM).  
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A relevância deste estudo baseia-se no fato de que através do uso de ferramentas 

tecnológicas propõe-se a potencializar o processo de ensino-aprendizagem, em função da sua 

importância para a construção e organização pedagógica. Além disso, as ações para a 

implementação de LA por parte dos professores, pesquisadores, desenvolvedores e tomadores 

de decisões, primaram sempre por uma educação inovadora tendo como objetivo servir de base 

para outras iniciativas em outras partes do mundo, a exemplo do Brasil.  

Diante ao exposto, o estudo teve como objetivo fazer reflexões sobre a ferramenta 

Learning Analytics (LA) no contexto da EAD, enfatizando alguns aspectos relevantes da 

literatura recente sobre essa ferramenta e sua relação com a EAD, além de conceituar e 

descrever as funções e aplicabilidades da ferramenta Learning Analytics (LA).  

2. FERRAMENTA LEARNING ANALYTICS (LA): CONCEITOS, FUNÇÕES E 

APLICABILIDADE  

Com o processo de evolução educacional e com a expansão da EAD, rapidamente se 

propagou uma grande quantidade de instituições de ensino a oferecer essa modalidade de 

ensino, entretanto foram surgindo algumas preocupações ao longo desses anos, que incidiram 

na criação de algumas ferramentas que favoreceram o acompanhamento da análise dos dados 

educacionais, atrelados ao processo de ensino e aprendizagem, pois novas áreas na ciência da 

computação direcionadas ao estudo de meios para obtenção desse conhecimento foram 

surgindo, e a partir desse grande volume de preocupações se deve à inviabilidade da análise 

manual desse grande volume de dados, enquanto que essa análise pode ser realizada, em alguns 

casos, em poucos segundos por um sistema computacional. O que exatamente veio a ser 

realizado através de algumas ferramentas tecnológicas, na qual demonstram resultados 

expressivos, tendo em vista que alguns autores reforçam a ideia de que nos aspectos da 

educação no ensino superior, tem-se buscado por uma solução baseada em tecnologia que 

promete auxiliar as instituições de ensino na avaliação e monitorização dos estudantes, que é a 

analítica de aprendizagem (BARNEVELD; ARNOLD; CAMPBELL, 2012). 

Essa ferramenta não auxilia somente a instituição de ensino ou somente os 

colaboradores das instituições, ela também pode contribuir para outras funções e de acordo com 

alguns autores, como Johnson et. al. (2011), eles entendem que: 
 

“A Learning Analytics refere-se à interpretação de uma ampla 

gama de dados produzidos e coletados por interesse dos 

estudantes, a fim de avaliar o progresso acadêmico, prever o 

desempenho futuro e identificar possíveis problemas” 

 

Isso torna a ferramenta mais interessante e explica segundo Macfadyen e Dawson 

(2010) que devido à competitividade no meio educacional e as exigências para oferecer um 

ensino de qualidade que impulsionou para que as instituições de ensino superior nos países 

desenvolvidos buscassem formas de resposta à demanda por maior eficiência, produtividade e 

prestação de contas de suas ações. Neste sentido, os professores são levados a adotar 

ferramentas e estratégias que lhes permitam identificar rapidamente estudantes em risco e 

conceber formas de apoiar a sua aprendizagem. O que justifica também uma estratégia para 

inibir possíveis desistências ao longo de um curso superior, ou seja, contribui para minimizar 

possíveis evasões no ensino superior.  

Para tanto, ressalta-se ainda, que a analítica acadêmica por meio do ambiente virtual 

envolve procedimentos de coleta, seleção, organização, armazenagem e emissão de relatórios 

de uma grande quantidade de dados acadêmicos, articulando dados agrupados com técnicas 
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estatísticas e modelos preditivos, que podem ser usados para informar tanto práticas 

pedagógicas como políticas (MACFADYEN; DAWSON, 2010). 

Neste sentido, verifica-se que a analítica de aprendizagem busca rastrear dados 

registrados e percursos feitos pelos alunos ao utilizar os sistemas computacionais, empregando 

tais informações para otimizar processos educacionais. Além disso, a Mineração de Dados 

Educacionais (MDE) processa estes dados de forma automática para classificar ou descobrir 

padrões. Para os mesmos autores, a Analítica de Aprendizagem pode ser utilizada para fornecer 

informações aos professores de forma a auxiliá-los em suas tarefas docentes (KAMPFF et al., 

2014). 

Destaca-se ainda, que a evasão educacional ocorre por diversas causas, dentre elas, estão 

relacionadas à qualidade da educação oferecida pela instituição de ensino. Rigo et al. (2014), 

descrevem a aplicação desenvolvida e os resultados obtidos no uso do sistema de MDE e 

Learning Analytics (LA) em uma experiência prática de aplicação de recursos tecnológicos em 

busca do tratamento do problema de evasão escolar, pois, são ferramentas eficazes em 

identificar precisamente as disciplinas que apresentar maior número de alunos evadidos.  

Diversas são as formas para a utilização da LA no meio educacional para a devida 

obtenção do conhecimento, na qual pode gerar diversas oportunidades, como auxiliar na tomada 

de decisão dos tutores no que se refere ao modelo de avaliações sobre uma determinada turma; 

além de auxiliar na inovação ou até mesmo transformar o sistema de uma universidade, bem 

como seus modelos acadêmicos e abordagens pedagógicas (Siemens e Long, 2011); 

Outra forma também de poder utiliza-la é a de permitir a identificação de alunos com 

baixo rendimento acadêmico, de forma a recomendar intervenções sobre esses, de forma que 

possam alcançar a aprovação na disciplina. Essa análise pode ser feita através de verificações 

das mensagens postadas em fóruns de discussão, número de exercícios concluídos, notas de 

provas, entre outras, permitindo assim com que os educadores possam identificar os alunos que 

estão em risco de reprovação (Macfadyen e Dawson, 2010); 

E como toda e qualquer instituição que vise ofertar um ensino de qualidade e ao mesmo 

tempo garantir sua sustentabilidade, essa ferramenta serve ainda para apoiar o aumento da 

produtividade e eficácia organizacional fornecendo atualizações de informações e permitindo 

uma resposta mais rápida aos desafios e mudanças (Siemens e Long, 2011). 

2.1. As Ferramenta Learning Analytics (LA) no contexto da EAD  

 

No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram estabelecidas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que 

revogou o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 27 de abril 

de 1998) com normatização definida na Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004 (que revogou a 

Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998). Portanto, um entre outros distintos 

conceitos de Educação a Distância no Brasil foi o conceito do Decreto nº 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005: 

Art. 1º - A Educação a Distância se caracteriza como modalidade educacional na qual 

a mediação didático-pedagógica 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). 
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 Destaca-se, que a EAD expandiu consideravelmente nos últimos anos, e por ser uma 

modalidade que busca atender as novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na 

nova ordem econômica mundial. Tais alterações vêm acontecendo em ritmo acelerado e são 

visíveis no crescente avanço das tecnologias da informação e comunicação, tendo como 

consequências diversas transformações no campo educacional e com ela consequentemente as 

ferramentas de analises de aprendizagem acompanham a essa longa jornada de expansão do 

ensino. Afinal, a EAD utiliza-se de certos recursos didáticos, no caso os multimeios 

tecnológicos que tem por objetivo substituir, ou tentar aproximar, a relação de professor e aluno, 

mesmo que estejam fisicamente distantes, mais necessita de diversas ferramentas para 

implementar as ações oriundas de seu processo de acompanhamento e controle. Diante disso, 

surgiu então o campo de pesquisa denominado Learning Analytics (LA), que pode ser definido 

como sendo a medição, coleta, análise e comunicação de dados sobre os alunos e os seus 

contextos, para fins de compreensão e otimização da aprendizagem nos ambientes em que esse 

processo ocorre (Siemens et. al., 2011). 

 Dessa maneira, assim como a EAD precisa de uma plataforma de ensino, e de 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem e de diversas ferramentas para poder oferecer  acesso 

do conteúdo e dos materiais didáticos aos discentes, pode-se também considerar que a Learning 

Analytics (LA) é uma ferramenta que se baseia na utilização e análise de dados educacionais 

dos alunos através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem com o objetivo de propor ações 

para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos (JONES, 2012). 
Diante das definições dos demais pesquisadores e sua correlação direta com a EAD, 

podemos definir a Learning Analytics como sendo a coleta, análise e compreensão das 

informações relacionadas ao processo de ensino, seja presencial, semipresencial ou a distância, 

e ao ambiente em que este processo ocorre, a fim de proporcionar para as partes envolvidas, 

seja de forma direta (estudantes, professores, etc) ou indiretas (instituições de ensino, 

comunidade científica, etc), a percepção de fatores que possam influenciar positivamente ou 

negativamente o ensino, independentemente de práticas pedagógicas que possam estar sendo 

utilizadas.  Sendo assim, pode-se considerar que a matéria-prima para a aplicação da LA é 

o grande volume de dados educacionais, visto que o conhecimento só pode ser extraído uma 

vez que esses dados estejam disponíveis para análise. 

  

3. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo de revisão da literatura com abordagem qualitativa, para fazer uma 

reflexão sobre um recorte da literatura recente em Learning Analytics (LA) no contexto da 

EAD. De acordo com Lakatos e Marconi (2014), pesquisa bibliográfica ou de fontes secundária 

é aquela desenvolvida com base em materiais já publicados em livros, revistas, redes 

eletrônicas, e que estão acessíveis à população em geral. 

Para a busca ou a amostragem na literatura, foram selecionados os artigos disponíveis 

na Biblioteca Eletrônica de Dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em 

Revistas Eletrônicas disponíveis no Google acadêmico. Procedeu-se uma pesquisa utilizando-

se os seguintes termos: “Learning Analytics”, “Ambientes virtuais”, “Aprendizagem.”  

Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra na língua portuguesa e espanhola, 

publicados nos últimos cinco anos, e, excluídos monografias, dissertações, cartas ao editor e 

opinião de especialistas. Com a utilização das palavras-chave, a busca originou 20 artigos 

disponíveis no SciELO, 419 artigos em disponibilidade pública no Google acadêmico. Deste 

total, foram selecionados 30 artigos e após sucessivas leituras aplicando os critérios de inclusão 
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e eliminação das duplicidades, obteve-se como amostra final um total de 10 artigos, destes, 05 

estão disponíveis no Google acadêmico e outros 05 no SciELO.  

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, destacando os assuntos mais 

relevantes para a discussão. Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2009) na análise de dados 

é importante que os conteúdos com características comuns estejam relacionados entre si, ou que 

se liga a ideia de classe ou série, com a função uma melhor compreensão do leitor sobre a 

temática.  

4. RESULTADOS 

Após o enquadramento dos critérios de inclusão, selecionou-se 30 artigos considerando 

todas as bases de dados. Após leitura dos artigos selecionados, foram excluídos 05 (cinco) 

artigos não se enquadram na temática, 9 (nove) que não estavam disponíveis na íntegra, 06 

(seis) artigos estavam fora do período estabelecido para análise dos dados, e por fim 10 (dez) 

artigos foram selecionados para discussão.  

A partir do estudo dos artigos estabeleceram-se variáveis relevantes para observação das 

produções científicas relacionadas à pesquisa, conforme descrito na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Distribuição das produções científicas segundo o ano de publicação, base de dados, país e região 

geográfica (N=10).  

Variáveis  N % 

Ano de publicação    

2015  02 20 

2016  03 30 

2017  03 30 

2018  01 10 

2019  01 10 

Base de dados    

SciELO  05 50 

Google Acadêmico  05 50 

País e Região Geográfica    

Brasil (Sudeste)  02 20 

Brasil (Sul)  02 20 

Brasil (Nordeste)  01 10 

Exterior  05 50 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Em relação à apresentação dos resultados dos dados avaliados após o levantamento 

bibliográfico, consideraram-se os itens acima para a descrição das informações relevantes ao 

estudo. Observou-se na Tabela 1, que o ano com o maior número de publicações foi 2016, 

representando (30%), seguido do ano de 2017 com três publicações, representando (30%). O 

ano de 2015 teve duas publicações selecionadas, representando (20%) e os anos de 2018 e 2019 

tiveram uma publicação cada ano, representando (10%) cada um deles. Com base na atualidade 

das publicações, fica evidente a contemporaneidade do assunto, haja vista que, atualmente, os 

pesquisadores da área têm buscado realizar pesquisas científicas sobre a temática nos últimos 

anos, porém, no Brasil o interesse por estudos sobre a temática seja incipiente.  

Com relação à base de dados dos artigos selecionados, verificou-se que cinco (50%) 

estão disponíveis na biblioteca do SciELO e cinco artigos estão disponíveis no Google 

acadêmico (50%). Em se tratando do país e região geográfica, a maior parte dos trabalhos foi 

realizada no Exterior (50%). No Brasil as regiões Sul e Sudeste apresentaram duas publicações 
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por região, representando (20%) cada uma delas. Além disso, um artigo selecionado foi 

realizado no Nordeste do Brasil (10%). 

A Tabela 2 evidencia os periódicos e bases de dados mais relevantes para a realização 

da classificação dos artigos que compõem o estudo. 

 

   Tabela 2 – Distribuição dos periódicos conforme os artigos selecionados. 

Periódicos  N % 

SACJ  01 10 

EmRede  01 10 

Journal of Information Systems and 

Technology 

 01 10 

Ensaio: aval. pol. públ. Educ  01 10 

Instituto Metrópole Digital  01 10 

RIED  01 10 

TechTrends  01 10 

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e 

Gestão 

 01 10 

Journal on Empowering Teaching 

Excellence 

 01 10 

Educ.Educ.  01 10 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

A tabela 2 aponta que houve equiparidade entre os periódicos, não havendo a 

sobreposição e cada um representou o percentual de (10%). Ressalta-se que os artigos 

selecionados são de revistas nacionais e internacionais, porém, em disponibilidade pública.  

O quadro 01 abaixo discorre acerca das principais abordagens envolvendo a aplicação 

de analítica de aprendizagem.  

 
Quadro 1 – Classificação dos artigos conforme os autores/ano, títulos e objetivos. 

Autores/Ano Títulos  Objetivos 

Gašević; Dawson; Siemens, 

2015 

Não vamos esquecer: A análise de 

aprendizado é sobre aprender.  

Apresentar o campo das analíticas de 

aprendizagem e descrever as lições 

aprendidas de estudos de caso bem 

conhecidos na pesquisa literatura.  

Giraffa, 2015 Recursos de learning analytics para 

compor indicadores auxiliares na 

avaliação dos estudantes.  

Discutir a possibilidade do uso de 

técnicas de Learning Analytics e 

apresentar os recursos 

disponibilizados no ambiente 

Moodle, que podem apoiar o trabalho 

docente fornecendo elementos 

importantes que lhe auxiliam a 

avaliar seus estudantes e fazer melhor 

a gestão dos seus materiais. 

Aires, 2016 e-Learning, Educação Online e 

Educação Aberta: Contributos para 

uma reflexão teórica.  

Contribuir para a delimitação teórica 

de conceitos fundamentais no 

domínio da Educação a Distância 

Online, como os de e-Learning, 

Educação Online e Educação Aberta.  

Oliveira; Cunha; Nakayama, 

2016 

Ambientes virtuais de aprendizagem 

e gestão da educação à distância: 

uma revisão integrativa e agenda de 

pesquisa.  

Analisar a bibliografia sobre a 

utilização do AVA no gerenciamento 

da modalidade, buscando apresentar 

possibilidades para novas pesquisas 

sobre a temática. 

838



 
Autores/Ano Títulos  Objetivos 

Silva et al. 2016 Learning Analytics como 

ferramenta para a análise do 

desempenho dos alunos em Cursos 

Semipresenciais.  

Identificar como o acesso ao 

ambiente virtual pode influenciar no 

desempenho dos alunos, tanto 

virtualmente quanto 

presencialmente, a partir de um 

estudo de caso no Curso Técnico 

Semipresencial do Instituto 

Metrópole Digital (IMD) da UFRN e 

levantar questões para o 

melhoramento em cursos que seguem 

essa modalidade. 

Castro, 2017 Learning Analytics: uma revisão da 

literatura.  

Examinar a literatura recente sobre o 

emergente campo de Learning 

Analytics; descrever sua evolução ou 

crescimento; analisar os elementos 

que o diferenciam de outros no que se 

refere a campo, linhas, maturidade, e 

estabelecer como se relaciona com a 

aprendizagem.  

Chiappe; Rodríguez, 2017 Analítica de aprendizagem na 

educação do século 21: uma revisão.  

Identificar os principais problemas e 

complexidades que pode ser 

incorporado em um discurso crítico 

sobre o uso das TIC no século XXI. 

Stewart, 2017 Análise de Aprendizagem: mudando 

de teoria para prática. 

Apresentar vários inibidores 

potenciais e usos para a aplicação 

completa do Learning Analytics.  

Leppana; Niekerk; Bothaa, 2018 Modelo de processo para instrução 

diferenciada usando o Learning 

Analytics.  

Propõe um processo que pode ser 

usado por professores que desejam 

capitalizar os alunos por dados 

gerados através de suas atividades de 

aprendizado online. 

Gomes et al. 2019 Learning Analytics: O uso de 

ferramentas tecnológicas no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Conceituar e descrever as funções e 

aplicabilidades da ferramenta 

Learning Analytics (LA). 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

4. DISCUSSÃO 

A aplicação da analítica de aprendizagem é sem dúvida um avanço para a Educação a 

Distância e o uso da LA é vista como promissora. Ressalta-se que através deste estudo, 

observou-se na literatura pesquisada, que embora essa metodologia possa melhorar e inovar a 

educação, os estudos sobre a temática são tímidos se compararmos com outras temáticos de 

estudos sobre as Ferramentas de EAD não sendo ainda alcançadas as melhores expectativas, 

sobre as práticas e as políticas em LA, embora deva-se levar em consideração que a área de 

pesquisa da LA é ainda um campo investigativo emergente, tendo ocorrido sua primeira 

conferência internacional no ano de 2011, na cidade de Banff, Alberta, Canadá (Siemens, 2011), 

o termo Learning Analytics, pertencente ao idioma inglês, que traduzido para a língua 

portuguesa, corresponde ao termo de “Análise da Aprendizagem”. 

Contudo, tem-se observado que as instituições acreditam na importância dos processos 

de LA no sentido de melhorar a eficiência educacional, além de creditarem em tempo e recursos 

para a sua efetiva concretização, pois segundo o estudo de Leppana, Niekerk e Bothaa (2018) 

evidenciou nos resultados expostos acima, que diversos processos de análise de aprendizado e 

modelos têm sido propostos para otimizar o ambiente de aprendizagem com base nos dados do 

aluno. Porém, no modelo proposto pelos autores abordou as deficiências nos modelos existentes 
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de análise de aprendizado que frequentemente enfatiza apenas os aspectos técnicos de coleta de 

dados, análise e intervenção, mas permanecem em silêncio sobre questões éticas inerentes à 

coleta e análise de abordagens baseadas em dados e pedagogia das intervenções.  

De acordo com Giraffa (2015) no processo de aplicação da LA pelos professores, 

gestores e usuários com base nos dados disponíveis no sistema, vão gerar ações que podem 

mudar, interferir no aprendizado dos alunos, além de vir realizar alterações no ambiente, nos 

materiais, na monitoração ou até mesmo na interferência direta com estudantes específicos, 

através do uso de recursos de comunicação variados, que pode ser os digitais ou mesmo os 

encontros presenciais, se for o caso. De acordo com os autores, os professores e gestores podem 

coletar dados que pode identificar e evitar abandono do aluno em alguma disciplina, curso, bem 

como a reprovação.  

Na revisão integrativa realizada pelos autores Oliveira, Cunha e Nakayama (2016) 

permitiu compreender que o Learning Management Systems (LMS) se apresentou como 

contexto para coleta de dados, estudo de caso ou como um sistema para experimento que se 

constituiu como objetos de análise. Ressaltou ainda, que mesmo tendo algumas ferramentas 

para gerenciar os cursos de e-learning, essa não é uma tarefa fácil ou comum, fazendo com que 

a maioria dos gerentes usa o LMS apenas para necessidades operacionais ou apenas para 

questões diretamente relacionadas ao controle do aprendizado dos alunos. Em contraste, o LMS 

não fornece uma ferramenta adequada para o gerenciamento analisar tantos dados. 

De acordo com Chiappe e Rodríguez (2017) é necessário considerar que a análise de 

aprendizagem é um fator importante de design para estratégias de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, significa afirmar que ao repensar as fundações educacionais da escola e integrá-

los em processos de design instrucional torna-se possível usar os dados produzidos pelos alunos, 

sua visualização e interpretação, como parte de seus próprios processos de aprendizagem e 

feedback. 

O estudo de Silva et al. (2016) analisou-se a relação entre a participação virtual e a 

participação presencial dos alunos, porém, para chegar neste resultado foi preciso obter as notas 

médias de cada tipo de participação separadamente. Neste sentido, de acordo com os dados 

levantados, verificou que existia o perfil diferente das turmas em relação ao número de 

aprovados e reprovados, e a tendência de correlação entre número de acessos e nota da 

Participação Presencial e Participação Virtual, a nota da Participação Virtual sempre foi mais 

baixa que a nota da Participação Presencial. 

Observa-se então, que quando os alunos que possuem maior participação no ambiente 

virtual têm-se o aumento das suas notas (tanto a nota presencial como a virtual), todavia, não 

ficou claro o motivo da nota virtual ser sempre mais baixa que a nota presencial. Assim, Silva 

et al. (2016) concluíram que é de fundamental importância não contabilizar a nota PV, uma vez 

que, não considera uma verdadeira participação no ambiente virtual, mas somente o acesso a 

esse ambiente. 

Ao analisar o processo de evolução da educação nas diferentes gerações de Educação a 

Distância até a Educação a Distância Online, percebe que houve uma maleabilidade temporal e 

espacial nas aprendizagens, onde por meio da autonomia e da mediação tecnológica tem-se os 

princípios que lhes são transversais. Contudo, a Educação a Distância online faz um novo 

dimensionamento das vertentes estruturantes da relação pedagógica, tanto na dimensão 

interpessoal, social, de colaboração e interação. Ressalta-se então, que a aprendizagem online, 

a aprendizagem exclusivamente desenvolvida especificamente na Internet, associa-se ao 

princípio de aprendizagem ativa, baseando-se na experiência, no envolvimento, nas vivências 

do estudante (AIRES, 2016).  
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A LA permite conhecer e otimizar o processo de aprendizagem, porém, é preciso 

investigar mais especificamente sobre o tipo de aprendizagem, que objetivos podem ser obtidas 

como eles apontam as questões de saída. Além disso, o LA possibilita que professores e as 

instituições adaptam oportunidades educacionais para as necessidades e habilidades de cada 

aluno praticamente em tempo real (CASTRO, 2016).  

Dentre os benefícios de LA pode citar a escolha do aluno, a personalização autodirigida, 

adaptativa e autorreguladora conectadas. Destaca-se ainda, que é um campo novo de 

desenvolvimento, porém, cresceu à medida que a aprendizagem online e combinada aumentou 

no ensino superior e dentro de Learning Management Systems que podem ser analisados e 

processados no âmbito do Learning Analytics (STEWART, 2017). 

Observa-se então, que os alunos, professores, administradores precisam ser incluídos 

em todos os níveis de desenvolvimento e utilização para ajudar a produzir a maior informação 

possível informar a aprendizagem dentro das instituições de ensino. 

O estudo realizado por Gasevic, Dawson e Siemens (2015) identificou-se através do 

instrumento de coleta de dados, que o sucesso da aprendizagem do aluno acontece quando a 

instituição fornece o feedback pró-ativo ao mesmo. Ainda segundo os autores, o emergente 

campo de análise de aprendizagem está na intersecção de numerosas disciplinas acadêmicas e, 

portanto, baseia-se em uma diversidade de metodologias, teorias e sustentando hipóteses 

científicas. 

Por fim, Gomes et al. (2019) afirmam que a Learning Analytics é em sua essência uma 

metodologia interdisciplinar, uma vez que engloba variadas áreas de conhecimento, ao envolver 

a parte técnica, quando educacional. Dessa maneira, com o uso dessa metodologia é possível 

descrever como a instrução diferenciada pode ser fornecida com base em um perfil dinâmico 

de aluno construído por meio de um processo de análise de aprendizado ético. Ainda de acordo 

com os autores, a LA é também essencial na detecção de problemas com antecedência, como a 

evasão de cursos, principalmente em cursos à distância.  

Diante ao exposto, salienta-se que o uso da LA tanto os gestores como os professores 

tutores têm a responsabilidade de avaliar o desenvolvimento do aluno e assim aplicar as 

intervenções educacionais necessárias para as demandas. Além disso, podem intervir para 

melhorar a gestão e os recursos educacionais. O uso da ferramenta LA embora seja recente, as 

instituições têm optado pela tecnologia no sentido de melhorar a qualidade do ensino e 

aprendizagem do aluno, através da identificação dos pontos negativos que contribuem para o 

mau desempenho do mesmo, bem como para a evasão do ensino. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se na revisão aqui apresentada, evidencia-se que a analítica de aprendizagem, 

mas conhecida com LA é uma área de estudo voltada a informática na Educação a Distância. 

Essa metodologia tem o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas instituições 

de ensino, por meio da análise de dados gerados pelos alunos.  

Constatou-se ainda, que o uso de técnicas da área de LA é permitido em termos 

acadêmicos, sob a responsabilidade dos gestores acadêmicos, bem como, pelos professores, 

uma vez que os mesmos realizam o monitoramento dos estudantes por análise dos dados 

produzidos por eles, e posteriormente aplicam algum tipo intervenção quando necessário. 

Neste ensejo, considera-se que através do uso das técnicas apresentadas pela área de LA 

tem muito a contribuir no ensino por Educação a Distância, pois, através das mesmas, é possível 

visualizar de maneira mais clara, qual a relação entre e como o estudante interage e utiliza o 
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sistema acadêmico, como acontece o seu desenvolvimento dentro da IES. Além disso, 

considera-se como um meio de avaliação poderosa, para gestores, professores e alunos na 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Acredita-se então, que da forma que se têm evoluído a Educação a Distância, novas 

técnicas e intervenções deverão ser elaboradas em busca de melhorar o processo de 

aprendizagem nesta modalidade de ensino. Destaca-se ainda, que a implementação dos 

ambientes virtuais de aprendizagem associada ao LA, futuramente será possível otimizar ainda 

mais o processo de ensino e aprendizagem, pois, as técnicas de LA podem proporcionar um 

grande passo para uma verdadeira qualidade na educação. Muito ainda precisa ser estudado 

sobre aprofundamentos mais consistentes de sua aplicação, pois esse estudo não quis esgotar as 

perguntas em volta desta temática mais, contribuir para que essa ferramenta pudesse torna-se 

mais conhecida em estudos e discussões acadêmicas e no meio científico.  
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RESUMO: O Curso de Especialização de Preceptoria em Saúde é resultado da pactuação entre a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Ministério da Educação e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte através de Secretaria de Educação a Distância e utiliza o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVASUS). Tem como objetivo identificar a percepção  de discentes do Curso acerca 

do aprimoramento  da prática da preceptoria mediante aos conhecimentos adquiridos no eixo de 

metodologias ativas. Utilizou-se pergunta norteadora para os estudantes de 3 grupos tutoriais. Os 

respondentes mostraram que as metodologias ativas contribuem para a reflexão e aprendizagem mais 

ativa e significativa, e possivelmente, proporcionam mudanças de práticas mais consolidadas nos 

cenários  de práticas dos serviços de saúde. 

Palavras-chave: Curso. Educação a Distância. Metodologias. Serviços de Saúde 

 

 

ABSTRACT: Specialization Course of Preceptory: The Active Methodologies in the Preceptor 

Practice. The Specialization Course of Preceptory in Health is the result of the association between 

Brazilian Company of Nosocomial Service, Ministry of Education and Rio Grande do Norte Federal 

University through the Correspondence Education Secretariat and utilize the Virtual Environment of 

Apprenticeship. It has the objective identify the perception of students from the course about the 

refinement of the preceptory practice under the knowledge acquired in the axis of the methodology 

active. It was utilized questions guided for the students of 3 tutorials groups. The respondents showed 

that the active methodologies contributed for the reflection and apprenticeship more active and 

significative, and possibly, proposing changes of practices more consolidated in the scenarios of 

practice in the health service. 

Keywords: Course. Correspondence Education. Methodology. Health Service. 

 

 

 

 
  

 

 

844

mailto:aldenisiaalbuquerque@gmail.com
mailto:girlenegoncalves@gmail.com
mailto:somariafernandes@yahoo.com.br
mailto:aldairpaiva100@gmail.com
mailto:carmem@sedis.ufrn.br


1. INTRODUÇÃO  

 

A democratização ao acesso à educação de qualidade é o que mobiliza no cenário nacional e 

internacional, governos, instituições de ensino e a sociedade em geral e, neste sentido, a Educação a 

Distância (EaD) tem sido considerada uma das principais inovações na área educacional nos últimos 

tempos. A partir da EaD, a educação para a saúde vem sendo repensada, por meio da reconfiguração 

das práticas de formação, uma vez que se faz necessário posturas inovadoras em relação ao processo 

de aprender dos sujeitos, tanto daqueles que formulam propostas para desenvolver a formação, quanto 

daqueles que participam dessas formações (SOUZA; RICCIO; RANGEL-S, 2016). 

A EaD apresenta um enorme potencial para abranger um grande contingente de alunos, de 

forma mais efetiva que outras modalidades ofertas (OLIVEIRA, 2007). 

O acesso à tecnologia está presente no cotidiano dos profissionais de saúde (TABORDA; 

RANGEL, 2016), o que corrobora para que a EaD seja tão utilizada nesta área para qualificação de 

trabalhadores, com vistas à transformação das práticas, por meio da oferta de diversos recursos 

educacionais. Em um cenário em que a preceptoria é estratégia importante na formação em saúde, 

LIMA E ROZENDO, (2015) consideram o preceptor um facilitador e mediador no processo de 

aprendizagem e produção de saberes no mundo do trabalho no campo da saúde.  

Nesse sentido o Curso de Especialização de Preceptoria em Saúde vem com essa proposta  

de aprimorar a prática da preceptoria, em seus aspectos pedagógicos, por meio de variadas 

atividades formativas, qualificando a formação humana em saúde.  

O curso foi proposto a partir de concepção pedagógica problematizadora, na qual a busca e 

aquisição dos saberes, competências e habilidades estão indissociadas do contexto de trabalho ao qual 

o discente está inserido, pressupondo a construção do conhecimento a partir de suas experiências, 

contrapondo-se à mera transmissão de conhecimentos. 

 A estrutura deste curso contempla  itinerários formativos que permitem ao aluno autonomia 

para fazer escolhas, decidir o trajeto de construção de conhecimento a partir de seus interesses e 

necessidades, construir e reconstruir o percurso de formação utilizando as metodologias ativas com 

eixo central.  

As metodologias ativas de ensino-aprendizagem compartilham uma preocupação, porém, não 

se pode afirmar que são uniformes tanto do ponto de vista dos pressupostos teóricos como 

metodológicos. Assim, identificam-se diferentes modelos e estratégias para sua operacionalização, 

constituindo alternativas para o processo de ensino-aprendizagem, com diversos benefícios e desafios, 

nos diferentes níveis educacionais 

O ensino interprofissional em saúde surge como um modelo de educação que prioriza o 

trabalho em equipe, com foco na integralidade para a melhoria da qualidade do cuidado. Um dos eixos 

de atuação desse novo modelo são as metodologias ativas que motivam o aprendizado e preparam o 

indivíduo a desenvolver competências e habilidades na investigação, no ensino e na gerência do 

cuidado. 

Para o exercício da preceptoria necessita-se muito mais que a vontade de realizar um bom 

trabalho, acredita-se que algumas estratégias são necessárias para o desenvolvimento do trabalho da 

preceptoria.  

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo identificar a percepção  de discentes do Curso 

de Especialização de Preceptoria em Saúde acerca do aprimoramento  da prática da preceptoria 

mediante aos conhecimentos adquiridos no eixo de metodologias ativas. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de um relato de experiência que buscou identificar a percepção   de discentes do 

Curso de Especialização de Preceptoria em Saúde acerca do aprimoramento  da prática da preceptoria 
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mediante aos conhecimentos adquiridos no eixo de metodologias ativas  após a finalização deste 

módulo, por meio de uma análise qualitativa, de natureza descritiva e exploratória.  

O Curso de Especialização de Preceptoria em Saúde (CEPS) possui carga horária de 360 

horas, desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem (AVASUS). O eixo de metodologias ativas 

tem 60 horas, sendo desenvolvido em Introdução às Metodologias Ativa(15h), Metodologias ativas 1: 

Aprendizagem Baseada em Problemas (30h) e Metodologias ativas 2 (15h). Tem  como público-alvo 

profissionais de saúde que atuam nos hospitais universitários. Foram ofertadas 2.500 vagas, 

distribuídas por todas as regiões do Brasil, segundo pactuação entre a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares, Ministério da Educação e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através de 

Secretaria de Educação a Distância e utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVASUS) através 

de Secretaria da Educação à Distância (SEDIS).  

O Curso está ocorrendo na modalidade semipresencial, com alguns módulos auto instrucionais 

e acompanhamento pedagógico permanente no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

AVASUS esta é uma plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o objetivo de promover a educação para a 

saúde na modalidade em EaD. 

O CEPS está sendo acompanhado por 8 grupos tutoriais, os alunos são profissionais de saúde 

que atuam em 48 hospitais, 4 Secretarias Municipais de Saúde e ainda 10% dos estudantes são 

servidores da UFRN, totalizando 2238 estudantes das 5 regiões do Brasil. Este estudo está 

representando por apenas 3  desses grupos tutoriais, sendo estes: Grupos 2, 6 e 8. A coleta de dados  

foi realizada no período de julho a agosto de 2019. O instrumento de coleta de dados constou  de uma 

pergunta norteadora, sendo esta: Como o eixo de metodologias ativas contribuiu para sua prática de 

preceptoria? Exemplifique a metodologia utilizada. O questionamento  versou quanto a 

aplicabilidade prática na preceptoria após o término do módulo de Metodologias ativas. Utilizou-se 

para o contato com os discentes o dispositivo “mensagens” da plataforma AVASUS. Foram enviadas 

mensagens para o total de discentes que compõem os 3 grupos tutoriais.  

Responderam à pesquisa 3 discentes, 1 de cada grupo tutorial. A partir deste resultado foi 

realizada a consolidação destas respostas.  Todas elas contemplam a pergunta norteadora acima citada. 

Os resultados apresentados a seguir revelam a apresentação dos três depoimentos. Para assegurar o 

anonimato dos participantes utilizou-se as iniciais da palavra dos nomes de cada respondente, seguida 

do número da turma a qual pertence e iniciais do hospital  a que estão vinculados.  

 “A metodologia me fez perceber a importância de contribuir com os residentes na educação 

de cada um como pessoa. a metodologia a ser utilizada pelo serviço será com metodologia da 

problematização e com casos baseados em problemas” 

(DSDS - HUPAA-UFAL) 

  Sendo assim, identificou-se que pelo relato do participante, que a metodologia ativa 

evidenciada foi da aprendizagem baseada em problemas (problem-based learning – PBL).  

No entanto, as possibilidades para desenvolver metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

são múltiplas, a exemplo da estratégia da problematização, do Arco de Marguerez, da aprendizagem 

baseada em problemas (problem-based learning – PBL), da aprendizagem baseada em equipe (team-

based learning – TBL), do círculo de cultura. (10). 

Conforme a metodologia adotada no presente estudo pode se obter o relato abaixo: 

“O eixo de Metodologias Ativas possibilitou ampliar as estratégias para o ensino na prática 

hospitalar. Percebo a quebra do paradigma da preceptoria sem inovação, sem criatividade, 

verticalizada. Exemplos de Metodologia utilizada: Estudos de caso / ABP” 

(MIPP - HC-UFG) 

O entrevistado demonstra  que o conhecimento trazido pelas metodologias ativas  oportuniza 

uma nova forma do fazer nas  proporcionando  uma vivencia mais motivada a compartilhar as 

experiências acadêmicas no ambiente hospitalar (CARVALHO et al ,2016). 
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 Estes resultados estão de acordo com os encontrados por MACEDO at al,(2018) ,onde as 

narrativas encontradas reforçam que as práticas pedagogias tradicionais são incompatíveis com  as 

habilidades e competências exigidas para o profissional de saúde inserido no mercado de trabalho da 

atualidade. 

Identifica-se ainda que modelo de ensino/aprendizagem está focado no docente, baseado assim  

no modelo hospitalocêntrico (ROCHA,2012). 

A participante da turma 08  revelou o seguinte: 

‘’Estudar Metodologias Ativas considero que foi muito bom porque se solidificou em mim, a 

importância da participação de todos no processo de aprendizado, tendo o Residente e Graduando 

como atores. Sou anestesiologista e, ao meu ver, o processo de Preceptoria diverge muito de quando 

lidamos com os pacientes e educandos no ambiente de UBS, visto abordaremos pacientes que 

iniciamos um contato neste momento ou numa visita pré-anestésica, sem muitos dados sócio-políticos. 

Ademais, esses pacientes serão sedados ou perderão a consciência, dificultando a participação deles 

no processo de integração serviço- comunidade. Mas dá para a gente, como anestesiologista e, 

preceptor, identificar e estimular o Residente a fazer o mesmo, usando conhecimentos prévios e 

estimulando aprendizagem significativa, à medida em que se estuda esse problema e se encontra 

soluções, demonstrando e executando. Nem todos os pacientes que chegam ao Bloco Cirúrgico, são 

pacientes sem patologias associadas, principalmente porque trabalhamos em Hospital Universitário, 

onde é nível terciário de atendimento, pela classificação do SUS. Nesse caso, eles são fonte de 

problemas que funcionam como a base do estudo da aprendizagem baseada em problema. A 

programação e execução do ato anestésico têm sido, para nós a solução que precisamos.’’ 

(TCAPF - HULW-UFPB) 

Dos três casos apresentados em tela dois referem-se a metodologia baseada em problemas e 

outro de estudo de caso, todas refletem a problematização como foco do discurso mas dentro das 

metodologias problematizadoras, a problematização e a aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

são duas propostas distintas que trabalham intencionalmente com problemas para o desenvolvimento 

dos processos de ensinar e aprender. Apoiadas na aprendizagem por descoberta e significativa, ambas 

valorizam o aprender a aprender. 

Desde algum tempo vem se discutindo o processo educacional no mundo contemporâneo, 

resgata a necessidade de romper com a postura de transmissão de informações, na qual os alunos 

assumem o papel de indivíduos passivos, preocupados apenas em recuperar tais informações quando 

solicitados. Apropriando-se de conceitos desenvolvidos por Paulo Freire, ressalta a necessidade de 

conceber a educação como prática de liberdade, em oposição a uma educação como prática de 

dominação VENTURELLI (1997), CYRINO et al (2004). 

Corroborando com a fala de (TCAPF - HULW-UFPB) na ABP, os estudantes começam o 

estudo assumindo que o paciente  tem um problema real e que sua tarefa será encontrar a causa do 

mesmo procurando enfrentá-lo por diferentes caminhos do estudo8.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de estratégias  usando metodologias ativas em disciplinas, cursos de graduação, 

pós-graduação ou atividades de preceptoria  deve contribuir na busca de um movimento em direção à 

reflexão e ação  para uma aprendizagem mais ativa e significativa, vindo possivelmente, contribuir 

para mudanças de práticas mais consolidadas nos cenários  de práticas dos serviços de saúde. 
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RESUMO: O relato de experiência traz descrições a respeito de uma prática pedagógica adotada na 

Universidade Estadual de Maringá em parceria com o Programa de Integração Estudantil (Prointe) e o 

Núcleo de Educação a Distância (Nead), da mesma instituição. Tal prática consiste na oferta de oficinas 

de Inglês e Francês Instrumental, Língua Portuguesa e Matemática, na modalidade a distância, para 

acadêmicos dos cursos de graduação do ensino a distância da UEM e para alunos matriculados nos 

cursos dos cinco campi da referida universidade. Essa experiência reafirma a concepção de que a 

educação deve ser tomada como educação, presencial ou a distância, sendo seu foco em uma 

aprendizagem efetiva e adequada, que privilegie a mediação humana e tecnológica entre estudantes e 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ensino a Distância. Oficinas. Prointe.   

 

 

ABSTRACT: Student Integration Program of the State University of Maringá: a proposal for 

distance learning. The experience report presents descriptions of a pedagogical practice adopted at the 

State University of Maringá in partnership with the Programa de Integração Estudantil (Prointe) and the 

Núcleo de Educação a Distância (Nead) of the same institution. This practice consists of the offer of 

workshops of English and French Instrumental, Portuguese and Mathematics, in the distance modality, 

for academics of the undergraduate courses of the distance learning of UEM and for students enrolled 

in the courses of the five campuses of the aforementioned university. This experience reaffirms the 

conception that education should be taken as educations, in person or in distance, being its focus on 

effective and adequate learning, which privileges the human and technological mediation between 

students and knowledge.  

 

Keywords: Distance Education. Workshops. Prointe. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EaD) é o aprendizado planejado que ocorre comumente em 

um local diferente do lugar de ensino, exigindo técnicas específicas de criação do curso, de 

instrução e comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 

administrativas especiais (MOORE; KEARSKET, 2008). Dessa maneira, segundo Mill (2013), 

a interlocução nessa modalidade de ensino é possibilitada por suportes tecnológicos para 

comunicação síncrona e assíncrona, fazendo da EaD detentora de grande potencial para atender 

pessoas em condições desfavoráveis de participação de cursos de graduação presenciais 

ofertados em centros de pesquisa e difusão de conhecimento.  

De acordo com Mill (2013), há quatro aspectos elementares na EaD: (i) seu estudo é de 

aprendizado e ensino; (ii) seu estudo é planejado e não acidental; (iii) é um estudo de 

aprendizado que geralmente está em um lugar diferente do local de ensino; e (iv) é um estudo 

de comunicação por meio de diversas tecnologias. Acrescenta ainda que a compreensão desses 

aspectos é crucial na instalação ou na análise de programas de educação. 

Tractenberg e Tractenberg (2007), com base em estudos de autores como Berge (1995), 

Collins; Berge (1996) e Palloff  e Pratt (2002), descrevem quatro grande grupos ou áreas de 

competências necessárias à docência online, construídas a partir desses estudos e da observação 

de sua prática profissional: (i) competências pedagógicas (domínio dos métodos de ensino-

aprendizagem) e técnicas (domínio do conteúdo); (ii) competências socioafetivas (capacidades 

de criação de um ambiente interpessoal favorável à aprendizagem); (iii) competências 

gerenciais (capacidades de organização e coordenação das atividades e procedimentos relativos 

ao curso); e (iv) competências tecnológicas (domínio das tecnologias de informação e de 

comunicação requeridas para a condução das atividades) (TRACTENBERG et al., 2005; 

TRACTENBERG, 2007). 

Ao levarmos em consideração esses aspectos e com o intuito de ampliarmos as diversas 

formas de atuação na EaD, relatamos neste texto uma experiência do Núcleo de Educação a 

Distância da Universidade Estadual de Maringá (Nead-UEM) junto ao Programa de Integração 

Estudantil (Prointe) dessa mesma instituição.  

 

2. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL NA MODALIDADE 

PRESENCIAL1 

 

O Programa de Integração Estudantil (Prointe) da UEM caracteriza-se por suas 

atividades de ensino, extensão e de serviço de apoio aos estudantes. Sua finalidade é 

desenvolver ações em âmbito pedagógico integrando docentes e acadêmicos de graduação e 

pós-graduação. Um de seus principais objetivos consiste em oferecer subsídio aos acadêmicos 

ingressantes em todos os cursos de graduação da instituição nas dificuldades relativas aos 

conteúdos das disciplinas do primeiro ano de cada curso.  

Nesse sentido, no Programa em questão foram criadas as preceptorias, um tipo 

específico de monitoria realizada pelos acadêmicos, denominados preceptores, sob a orientação 

de um docente coordenador, cujas atividades devem ser a de acompanhar o desenvolvimento 

das disciplinas de quaisquer áreas do conhecimento em suas particularidades, tendo em vista o 

curso de graduação, o currículo, dentre outros fatores. As atividades de preceptorias dividem-

se em dois grupos: preceptorias de disciplinas e preceptorias de oficinas, de modo a atender 

                                                           
1 http://sites.uem.br/prointe/o-projeto 
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todos os estudantes da UEM no acompanhamento das disciplinas dos primeiros anos dos cursos 

de graduação visando à melhoria de sua qualificação profissional.  

Desde o ano de 2015, as preceptorias de oficinas são ofertadas na modalidade presencial 

em quatro áreas: Francês Instrumental, Inglês Instrumental, Língua Portuguesa e Matemática 

Básica, nas dependências da instituição. A oficina de Língua Portuguesa trabalha com a 

produção, escrita, leitura e interpretação de textos em português. Os participantes têm a 

oportunidade de produzir textos que são corrigidos e comentados pelos preceptores sob a 

orientação do professor coordenador. Nessa dinâmica também se exploram a gramática e a 

semântica envolvidas nos textos trabalhados.  

As oficinas de Inglês e Francês Instrumental objetivam capacitar o estudante à 

identificação e compreensão de textos científicos, ao mesmo tempo em que se aprimoram o 

vocabulário e as noções da gramática. A oficina de Matemática básica trabalha a resolução de 

exercícios envolvendo noções básicas de aritmética, álgebra e geometria, que constituem o 

alicerce do pensamento lógico-formal de diversas áreas do conhecimento. Nas preceptorias de 

disciplinas, primeiramente foram selecionadas as que poderiam ser atendidas ante um 

diagnóstico local sobre as disciplinas do primeiro ano dos cursos de graduação oferecidos pela 

UEM que detinham maior índice de evasão e/ou reprovação. No primeiro momento de 

implantação do Programa, as disciplinas escolhidas por esse critério foram das áreas de 

Estatística, Física, Química e Matemática. 

Assinalamos que o Programa mantém um site (www.uem.br/prointe) com informações 

atualizadas acerca das atividades desenvolvidas com todo o material utilizado. 

 

3. O PROINTE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

A partir do ano de 2019, o Prointe da UEM, em pareceria com o Nead-UEM, passou a 

ser ofertado também na modalidade a distância para atender os acadêmicos da instituição 

matriculados nos cinco campi e também os alunos dos cursos de graduação da EaD nos mesmos 

moldes da oferta presencial. Pontuamos que na modalidade a distância seu objetivo é 

oportunizar que o público-alvo mencionado também se beneficie das oficinas ofertadas, 

contribuindo, assim, com a aprendizagem de qualidade por parte desse alunado. Quanto às 

atividades ofertadas, os preceptores de cada oficina têm gravado suas aulas em dupla ou 

individualmente, as quais são disponibilizadas na Plataforma Moodle. Para cada oficina há dois 

preceptores, que atuam conjuntamente no planejamento das aulas e atividades, gravação das 

vídeoaulas, atendimento aos alunos nos fóruns e na correção de atividades solicitadas. Todas 

essas atividades são acompanhadas e supervisionadas pelo professor coordenador de cada 

oficina.   

Essa iniciativa faz parte de uma das ações da atual Reitoria da UEM que visa à 

integração entre as atividades (ensino, pesquisa e extensão) ofertadas no campus Maringá e os 

outros campi, a saber: Ivaiporã, Cidade Gaúcha, Cianorte, Goioerê, Umuarama, além de 

beneficiar os graduandos dos sete cursos de graduação ofertados na modalidade a distância 

(História, Letras Português-Inglês, Pedagogia, Ciências Biológicas, Física, Administração e 

Tecnologia em Gestão Pública), contemplando 30 polos em todo o Estado do Paraná.  Para essa 

parceria, houve reuniões entre a coordenação geral do Prointe e a direção do Nead, seguidas de 

encontros com os professores coordenadores das oficinas (Francês, Inglês, Matemática e 

Língua Portuguesa), preceptores do Prointe (acadêmicos dos respectivos cursos) e equipe 

técnica do Nead-UEM (responsáveis pelo setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, 

setor de Mídia). Para atender a essa demanda, o Nead-UEM ofereceu todo o suporte técnico por 

meio de um curso de capacitação específico para os membros do Prointe tendo como temáticas 
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as metodologias ativas, a plataforma Moodle, técnicas de gravação de vídeoaulas, postura, 

vestuário e tom de voz e posterior capacitação no então criado Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da Plataforma Moodle.  

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Nessa direção, os quatro aspectos elementares da EaD em consonância com Mill (2013) 

foram alcançados: (i) seu estudo é de aprendizado e ensino: no Prointe a distância, o estudo visa 

ao aprendizado e ao ensino; (ii) seu estudo é planejado e não acidental: no Prointe a distância, 

há todo um planejamento para as aulas teóricas e práticas; (iii) é um estudo de aprendizado que 

geralmente está em um lugar diferente do local de ensino: no Prointe a distância, o lugar 

diferente é a Plataforma Moodle; e (iv) é um estudo de comunicação por meio de diversas 

tecnologias: no Prointe a distância, as tecnologias empregadas são as vídeoaulas, chats, 

fóruns,etc., propiciando aos estudantes que não têm possibilidade de dirigir-se às dependências 

da instituição que aprendam em local e tempo pré-definidos.  

Salientamos ainda que no Prointe as competências referentes à docência online 

apontadas por Tractenberg e Tractenberg (2005; 2007) também foram alcançadas: (i) 

competências pedagógicas (domínio dos métodos de ensino-aprendizagem) e técnicas (domínio 

do conteúdo): os coordenadores do Prointe e acadêmicos preceptores possuem o domínio desses 

métodos de ensino e aprendizagem; (ii) competências socioafetivas (capacidades de criação de 

um ambiente interpessoal favorável à aprendizagem): coordenadores e preceptores detêm as 

competências socioafetivas no desenvolvimento das ações pedagógicas do Prointe; (iii) 

competências gerenciais (capacidades de organização e coordenação das atividades e 

procedimentos relativos ao curso): coordenadores e preceptores são portadores dessas 

competências de gerenciamento das atividades a serem aplicadas no Prointe; e (iv) 

competências tecnológicas (domínio das tecnologias de informação e de comunicação 

requeridas para a condução das atividades): coordenadores e preceptores do Prointe, via 

capacitação do Nead-UEM, passaram a dominar as competências tecnológicas necessárias para 

a oferta do Programa na modalidade a distância.  

Ante essa experiência bem sucedida da oferta do Prointe na modalidade a distância, 

concordamos com Mill (2013) quando afirma que há ainda muitos elementos que devem ser 

investigados e compreendidos para desmanchar os termos ‘distância’ e ‘presencial’ no campo 

educacional; em sua e nossa perspectiva, educação de qualidade é educação, e os tempos e 

espaços que constituem sua maior presença ou distância não deveriam “interferir e muito menos 

determinar a base de ensino-aprendizagem” (MILL, 2013, p.24). Ainda corroborando o autor, 

acreditamos que educação deve ser tomada como educação, sem adjetivos como ‘presencial’ 

ou ‘a distância’, pois o que importa é que a aprendizagem ocorra de forma efetiva e adequada, 

e por conseguinte, deveria independer dos esforços de mediação entre estudantes e 

conhecimento, sejam esforços humanos, sejam tecnológicos. 
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RESUMO: Este relato apresenta as possibilidades de associação de estratégias pedagógicas para 

promover uma aprendizagem mais significativa. Partimos do pressuposto de que uma ação colaborativa 

e participativa pode gerar produção de conhecimento compartilhado. Os avanços tecnológicos obrigam 

uma constante atualização das práticas docentes. Associamos o Seminário virtual e a construção de uma 

wiki para avaliação da aprendizagem, primando pelo protagonismo do aluno. A experiência foi 

desenvolvida na plataforma Moodle em cursos de pós graduação a distância da Universidade ***** 

como também em disciplinas de cursos presenciais. Percebemos ser possível unir diferentes estratégias 

para trabalhar conteúdos onde o engajamento, a participação e a colaboração sejam estímulos para 

produção coletiva.  

Palavras-chave: Wiki; Interatividade; Educação a Distância. 

 

ABSTRACT.  Association of pedagogical strategies to promote learning learning. This report 

presents the possibilities of associating pedagogical strategies to promote more meaningful learning. We 

assume that a collaborative and participatory action can generate shared knowledge production. 

Technological advances require a constant updating of teaching practices. We associate the virtual 

seminar and the construction of a wiki for assessment of learning, striving for the protagonism of the 

student. The experience was developed on the Moodle platform in postgraduate distance learning 

courses at University ***** as well as in-person course subjects. We realize that it is possible to unite 

different strategies for working content where engagement, participation and collaboration are stimuli 

for collective production. 

Keywords: Wiki; Interactivity; Distance education. 
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1. INTRODUÇÃO.  

 
A Universidade ****, através do Centro de Educação a Distância (CEAD), prima por uma 

excelência na qualidade dos cursos de Pós- Graduação Lato Sensu, ofertados no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), neste sentido, equipe pedagógica do CEAD, vem buscando, 

dentre outras frentes, apresentar aos coordenadores, professores e tutores dos cursos a inserção de 

estratégias pedagógicas que venham auxiliar o desenvolvimento de atividades no ambiente virtual 

de aprendizagem. 

  Com o avanço da tecnologia digital, o ensino a distância vem crescendo vertiginosamente, 

fato que permite a inclusão de cada vez mais brasileiros no ensino superior, a distância geográfica 

não é mais um empecilho para cursar uma universidade, a EaD, hoje já é responsável por uma 

significativa parcela das matriculas nos cursos de graduação e pós-graduação, oportunizando a 

expansão do ensino superior a um número cada vez mais crescente de alunos. 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência no uso de ferramentas para 

apoio do ensino e aprendizagem, desenvolvida em três cursos de pós-graduação e também em 

disciplinas de cursos presenciais. 

Ao propor atividades educacionais mediadas por wikis, buscamos fortalecer a 

participação do aluno como sujeito de um processo de aprendizagem, responsável pelo seu 

progresso, resignificando também o papel do professor como um intelectual pesquisador e 

mediador, capaz de repensar estratégias metodológicas que favoreçam o trabalho em equipe, a 

interação e o engajamento de todos para a produção compartilhada do conhecimento. 

O surgimento da Wikipédia, tornou a produção colaborativa universal, no entanto o uso 

da escrita coletiva ainda se mostra pouco utilizado como estratégia metodológica para produção 

do conhecimento compartilhado. Talvez o fato da educação estar voltada para a individualidade 

e competividade, explique o pouco uso que se faz da escrita coletiva. 

De modo geral o nosso aluno de EaD ainda não entendeu que “aprender a aprender” 

parte de uma motivação em pesquisar, construir, criticar e ser capaz de elaborar sua própria 

produção com base em tudo que as TIC podem lhe oferecer. Ele ainda não acredita que é capaz 

de manejar esse saber disponível para transformação e renovação do seu conhecimento. 

O trabalho compartilhado ainda não é concebido no sentido de coletividade. Os alunos 

ainda tendem a dividir as tarefas, assim como no presencial, para depois reunirem as partes, 

além de mencionarem a necessidade de encontros presenciais para que o trabalho possa ser 

realizado em grupo, mesmo sendo alunos de um curso a distância.  

A motivação tende a ser um fator relevante na permanência do aluno de EAD, a 

iniciação da escrita autoral é algo que faz se necessário no desenvolvimento da habilidade da 

escrita, tendo em vista que tal habilidade será requisitada para conclusão do trabalho de 

conclusão do curso, assim buscamos iniciar os primeiros ensaios para garantir ao aluno maior 

segurança e desenvolvimento da escrita, entendemos que trabalho coletivo pode dar suporte a 

uma produção construída com base nas experiências individuais, conhecimentos prévios e o 

compartilhamento de novas ideias. 

Aprender a trabalhar com novas formas de avaliar a aprendizagem requer buscar 

alternativas para motivar o aluno a superar o individualismo e ser capaz de compartilhar suas 

experiências, ser crítico e também autônomo para contribuir de maneira significativa para a 

produção coletiva. 

Diante deste cenário, buscamos associar a escrita coletiva, a outra metodologia, o 

“seminário”, estratégia frequentemente utilizada no ensino presencial, onde um aluno ou um 

grupo de alunos se encarrega de realizar uma pesquisa sobre determinado assunto para expô-lo 
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a toda a turma. Nesse processo, o aluno deve desenvolver o espírito de pesquisa por meio da 

análise, interpretação, sistematização e exposição. 

O desenvolvimento das tecnologias de conexão contínua, representadas pelas redes 

móveis de pessoas e tecnologias, é hoje um facilitador ao acesso livre e contínuo da informação, 

independente do espaço físico ampliando as possibilidades de comunicação e interação. 

Saber utilizar as tecnologias em prol do desenvolvimento da aprendizagem é 

imprescindível, no ensino a distância, onde a evasão por vezes é resultante da falta de motivação 

do aluno, fase as metodologias adotadas para promoção da aprendizagem. 

 

2. NOVOS CAMINHOS 

Para Santos e Okada, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) correspondem ao 

conjunto de elementos técnicos e principalmente humanos e seu feixe de relações contido no 

ciberespaço (Internet) com uma identidade e um contexto específico criados com a intenção clara 

do aprendizado. (Santos e Okada, 2003) 

As plataformas colaborativas acrescentam novas perspectivas no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que, abrem possibilidades de incorporação de novas formas de estudo, 

acrescentando contribuições como planejamento colaborativo, além de permitir que professores 

e alunos trabalhem coletivamente sobre determinado assunto.  

Por isso, as plataformas colaborativas oferecem uma oportunidade de desenvolvimento 

de uma nova perspectiva de ensino-aprendizagem orientada, não somente para a 

disponibilização e transmissão de conteúdos, mas também para a produção colaborativa de 

conteúdos quer no campo científico-tecnológico, ou âmbito dos espaços acadêmicos. 

A experiência pedagógica foi desenvolvida no AVA Moodle, plataforma utilizada nos 

cursos a distância do sistema UAB, ambiente que permite várias configurações de atividades 

de forma dinâmica, atrativa e inovadora. A versão atualmente utilizada em nossa instituição é 

a 3.3 sendo incrementada pela incorporação de plug-ins externos, como por exemplo o conjunto 

do H5P que traz uma variedade de recursos que podem auxiliar a construção de diferentes 

espaços de aprendizagem. 

Entendemos que a aprendizagem se dá de forma individual, porém, pode ser 

potencializada se feita de forma colaborativa, seja através de interações sociais, situação-

problema. 

A wiki permite que alunos escrevam coletivamente sobre uma temática, havendo a 

possibilidade de colaboração, onde existe a possibilidade de interferência no conteúdo escrito 

pelo colega. Mas, a simples apresentação da Wiki, como espaço de escrita coletiva não garante 

a construção compartilhada, assim, para preparação do trabalho compartilhado, buscamos 

auxilio em outro recurso, comumente utilizado em ambientes virtuais de aprendizagem, o fórum 

que segundo Santos, 

[...] favorece a criação coletiva, fazendo com que o ciberespaço seja muito mais que 

um meio de informação – TV, rádio etc. A comunicação assíncrona proporciona não 

só a criação de temas de discussões entre estudantes e professores, mas, sobretudo, a 

troca de sentidos construídos por cada singularidade. Cada sujeito na sua diferença 

pode expressar e produzir saberes, desenvolver suas competências comunicativas, 

contribuindo e construindo a comunicação e o conhecimento coletivamente. 

(SANTOS, 2003, s/p). 
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As interações que se dão entre os alunos, tutores e professores, são possíveis e 

favorecidas graças às diversas ferramentas e recursos disponíveis nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), propiciando não apenas a realização das atividades metodológicas, mas, 

principalmente, a comunicação entre os participantes.  

Para Pontecorvo, Ajello e Zucchemaglio (2005, p74), “a dimensão que melhor 

caracteriza a discussão é dada pelo papel da oposição, fazendo avançar o discurso-raciocínio e 

provocando desdobramentos e aprofundamentos”. 

Desta forma, ao associarmos recursos diferentes, necessitamos de planejamento 

detalhado, objetivo e de fácil compreensão. Às atividades discursivas em duplas ou grupos têm 

importante papel quando o professor faz uso desta estratégia para estimular os estudantes no 

uso da linguagem como ferramenta para produção do conhecimento compartilhado, um desafio 

para a construção coletiva do conhecimento. 

Gadotti (2007, p.57) afirma que “A construção do conhecimento é ao mesmo tempo 

afetiva e social” por isso é importante considerar o conhecimento prévio do aluno como forma 

de estabelecer uma relação de empatia entre professor e estudante, promovendo um espaço de 

interação em que o processo de ensino-aprendizado aconteça de forma significativa para ambos 

(FREIRE, 1983).  

Segundo Freire (2007) a necessidade de sentimento de pertencimento ao grupo é a 

condição para participação e envolvimento nos processos. Percebemos que quanto mais trocas 

significativas entre o grupo, maior será o estimulo para aprender. Desta forma, ao propor 

momentos de interação e construção coletivas, associamos estratégias metodológicas, na busca 

por melhor aproveitamento do processo de aprendizagem, em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Neste sentido, o tempo é um elemento que deve ser observado, visto que, às vezes, os 

alunos precisam de um período mais estendido para estabelecer coerência às falas do outro, e, 

também pela possibilidade de fazer uso da linguagem para dar voz a sua opinião, o estar junto 

se constitui em um espaço dialógico, onde pessoas concordam, discordam ou refutam, gerando 

novos olhares, onde o saber de todos será a solução da tarefa proposta, desta forma, os alunos 

tornam se construtores ativos de seu próprio conhecimento, em uma estreita relação entre os 

processos de aprendizagem. 

O tempo torna-se, nesta proposta uma questão essencial ao planejar, o professor precisa 

fazer uma previsão do tempo que será destinado ao desenvolvimento da proposta de trabalho, 

tendo em vista que ao abrir espaço para criação coletiva necessitamos destinar um tempo para 

reflexão, os alunos irã precisar de um tempo para pensar, refletir e processar a informação que 

estão recebendo para posteriormente produzir o que foi solicitado na proposta da atividade. 

2.1 Colocando em prática  

No AVA, o aluno irá participar de um Seminário virtual, que acontece através da 

ferramenta fórum e será divido em quatro etapas. Será aberto um fórum para cada grupo 

discutir/estudar o material indicado na busca por apresentar um texto coletivo que satisfaça a 

questão apresentada para a “tarefa” da semana. O primeiro fórum será destinado apenas aos 

componentes dos grupos e recebe a denominação de Espaço de interação do grupo.  

O trabalho segue as seguintes etapas: 

a) Escolha do grupo de trabalho – realizada na plataforma através de uma enquete 
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disponível na semana anterior ao trabalho a ser realizado. 

b) Discussão/estudo do tema –   no Espaço de interação criado para cada grupo os alunos 

irão dedicar-se a discussão do material disponibilizado para posteriormente apresentá-

lo do Fórum Geral do Seminário Virtual. Cada aluno (a) participa apenas no fórum 

correspondente ao seu grupo de trabalho, não sendo possível visualizar discussão que 

ocorre nos outros espaços de interação. 

c) Escrita coletiva no WIKI – após a discussão no fórum do grupo, o aluno deverá 

construir coletivamente o texto que será disponibilizado posteriormente no Fórum Geral 

do Seminário Virtual.  

d) Apresentação dos grupos - nesta etapa acontece o “seminário” propriamente dito, 

todos os grupos terão a oportunidade de conhecer o trabalho final construído pelos 

colegas. Este espaço será acessado por todos os alunos, a fim de que os questionamentos 

sejam feitos aos colegas/grupos e as argumentações ponderadas. Cada grupo 

apresentará a produção coletiva produzida no Wiki. A discussão sobre o tema deverá 

ser mais abrangente e cada grupo/aluno ao entrar no Fórum Geral do Seminário Virtual 

propõe uma pergunta para um dos grupos, com o objetivo de ampliar o entendimento 

sobre os temas desenvolvidos por cada um dos grupos. A participação do professor-

tutor acontece em todos os espaços de discussão, de forma a orientar o diálogo interno 

em cada grupo e também “aparar arestas”, por vezes o “pensar junto” desencadeei 

movimentos dispersores, que podem comprometer a produção coletiva. 

É necessário que os profissionais da educação vençam os desafios apresentados pelo 

universo da internet e possam tecer sobre este um olhar diferente, considerando-o um ambiente 

de aprendizagem contínua que poderá ajudá-los na reconstrução e reelaboração de seus saberes 

adotando uma postura de pesquisador na busca por novas e diferentes estratégias de 

aprendizagem que fazem uma conexão com o mundo mais tecnológico. 

Assim, educação e tecnologia se aliam na formação dos estudantes, levando-os a 

“aprender e construir novos saberes em diferentes espaços” (CARLONI; TARCIA, 2010, p.6). 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem vêm oferecendo suporte a essa nova realidade. No 

entanto, entendemos que qualquer tecnologia deve ser utilizada com base em metodologias que 

fujam do tradicional de apenas reproduzir, para abrir espaços as práticas mais avançadas de 

ensino, promovendo a formação integral do aluno. 

Nesta organização, o professor/tutor estará assumindo a possibilidade de abandonar 

certas práticas centralizadoras e oportunizar vivências renovadoras aceitando o desafio de 

oferecer aos alunos “novos modos de aprender”, incorporando pesquisa e interação como parte 

de um novo tempo de construção dos saberes que permite ver e entender o mundo e a realidade 

através de diferentes ambientes de aprendizagem, compartilhando e construindo coletivamente 

novos conhecimentos.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relato apresentou o uso associado de estratégias metodológicas em um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), tendo como principal objetivo, estimular a escrita autoral, 

partindo de um momento coletivo para construção de um conhecimento compartilhado, 

ancorado pela organização metodológica que a partir da união de estratégias diferentes permitiu 

dar “voz” ao aluno, sendo ele parte integrante de espaços de interação.  
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Observamos que o espaço coletivo de discussão permitiu uma certa segurança para 

construção do texto coletivo, a timidez foi sendo aos poucos vencida, mesmo que em alguns 

momentos o tutor tenha uma participação mais efetiva para orientação e condução dos debates, 

primando o foco no tema em estudo e ao mesmo tempo sendo um mediador do conhecimento, 

assim como aquele que dá o suporte necessário para que a criatividade seja fonte de inspiração 

e estimulo para escrita. 

No que tange o uso das ferramentas, concluímos que a escrita no Wiki permite ter seu 

potencial explorado em diferentes situações na medida em que o protagonismo do aluno seja o 

foco das atividades, o planejamento prévio é condição para a organização do tempo e resultado 

positivo. 

Apresentamos a possibilidade de unir diferentes estratégias em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para estimular a escrita coletiva, desenvolvendo espaços de autoria, onde o 

protagonismo dos alunos ganha espaço, o “estar junto” propiciou a colaboração entre os sujeitos 

que na discussão dialógica aprenderam com o “saber” do outro, sem, no entanto deixar de ser 

orientado em seu percurso.  

Por fim, considera-se, que o campo educacional vem vivenciando significativas 

mudanças tornando se necessárias as discussões sobre a inserção de metodologias estimulantes, 

permitindo a participação do aluno em espaços diferenciados favorecendo uma aprendizagem 

contínua, que permita adaptações que por meio de reorientações abrindo a oportunidade para a 

formação de um profissional crítico, comprometido capaz de trabalhar em equipe, compartilhar 

saberes e construir novos conhecimentos. 
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O uso de uma ferramenta tecnológica (Whatsapp) na mediação de práticas 

pedagógicas de um curso a distância – O caso da Licenciatura em Física na 

cidade de Carpina em Pernambuco  

Bruno Silvestre Silva de Souza¹ 

Andréa Vasques Torres de Souza² 

Stefania Patricia Silva de Souza³ 

RESUMO  

O objetivo desse trabalho é mostrar através do relato de atividade de uma tutora presencial no 

Polo na cidade de Carpina no estado de Pernambuco no curso de modalidade a distância de 

Licenciatura em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). As práticas 

pedagógicas mediadas pela tutora presencial através do seu relato do uso de ferramentas 

tecnológicas, nesse estudo o aplicativo de comunicação, Whatsapp junto aos alunos do curso 

de Educação a distância (EAD). O resultado alcançado de tal prática se mostra eficiente, pois 

permite à tutora presencial realizar práticas pedagógicas junto aos alunos do curso a distância 

e ter resultados em tempo real. Atualmente, Whatsapp é usado como uma ferramenta 

tecnológica, amplamente utilizada entre docentes e discentes. O trabalho mostra também a 

importância do papel do tutor presencial nas mediações das práticas pedagógicas não somente 

no curso, mas para a modalidade EAD de forma geral. 

Palavras-chave: Uso de ferramentas tecnológicas. Whatsapp. EAD. Práticas pedagógicas. 
 

The use of a technological tool (Whatsapp) in the mediation of pedagogical 

practices of a distance course - The Case of the Degree in Physics in 

Carpina city in Pernambuco  

ABSTRACT 

The aim of this work is to show through the activity presential tutor’s report in the Polo in 

Carpina city in Pernambuco state on the distance learning course of Physical Degree at the 

Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE). The pedagogical practices mediated by 

the presential tutor through her report of the use of technological tools, in this study the 

communication applicative, Whatsapp with the students of the distance education course 

(EAD). The result reached of this practice proves to be efficient, as it allows the present tutor 

to perform pedagogical practices with the students of the distance learning course and have 

results in real time. Nowadays, Whatsapp is used to as a technological tool, which is widely 

used among teachers and students. The work also shows the importance of the present tutor’s 

role in the mediations of pedagogical practices not only in the course, but also for the EAD 

modality in general. 

Keywords: Use of technological tools. Whatsapp. EAD Pedagogical practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade de tutoria presencial em EAD está englobada no conceito de polidocência, 

entendido como trabalho de várias pessoas envolvidas para promover a aprendizagem. Nesse 

contexto multifacetado, cada curso desenha o caminho a ser percorrido pela tutoria presencial, 

suas possibilidades e limites.  

Contudo, o que se observa é, muitas vezes, uma ênfase nos aspectos gerenciais e 

administrativos em detrimento dos pedagógicos nas atividades oficialmente designadas aos 

tutores presenciais. Esses atuam mais como secretários que docentes no processo de ensino-

aprendizagem a distância.  

Como a realidade é maior que a capacidade humana de imaginá-la, situações práticas 

cotidianas surgem para resinificar o papel da tutoria presencial e revelar sua verdadeira 

natureza pedagógica. Esse é o caso da ação da tutora presencial no Curso de Licenciatura em 

Física, modalidade EAD, no Polo Carpina, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A 

partir de sua percepção da necessidade de prover soluções que promovessem eficiência e 

eficácia às atividades gerenciais, a tutora projetou a utilização de ferramenta de comunicação 

que se mostrou exitosa não apenas para o problema inicial, mas também para ressaltar o valor 

da função de suporte social presente na tutoria em EAD. A metodologia utilizada foi a 

explicativa com observação direta e mediada pela tutoria presencial em questão. 

2. DESENVOLVIMENTO  

Para compreender o cenário da prática pedagógica realizada deve-se conhecer a 

realidade específica do Curso de Licenciatura em Física do Polo Carpina.  

Em sua estruturação, o curso possui uma coordenadora de curso e uma coordenação de 

tutoria que funciona como coordenação substituta. Diferente de outros cursos na modalidade a 

distância, há uma coordenação pedagógica auxiliar, pois as duas primeiras coordenações são 

exercidas por professores  com formação em física, considerando-se o viés mais técnico do 

curso. A coordenação pedagógica supre a falta de conhecimento ou prática que possam existir 

por meio de duas assistentes pedagógicas. 

Em cada polo há um tutor presencial, no total de quatro tutores que atuam nos polos 

Limoeiro e Surubim (Agreste Norte Pernambucano), Pesqueira (Agreste Sul) e Carpina (Zona 

da Mata Norte). Por fim, um tutor virtual e um professor formador para cada disciplina 

ministrada no curso. As disciplinas são realizadas para os estudantes dos quatro polos 

simultaneamente. O Curso de Física, estruturado pelos professores do Curso Presencial da 

UFRPE, é um dos destaques da educação a distância dessa Universidade, por sua avaliação 

máxima de nota cinco.   

Vale ressaltar a importância da licenciatura e da formação de professores no contexto 

geográfico de inserção desse curso. O Polo Carpina atende escolas públicas e/ou municipais, 

que necessitam de professores licenciados, por isso ele reúne também outros cursos de 

Licenciatura: Artes, Pedagogia e Letras para suprir essa demanda. 

Esse mesmo quadro de necessidades específicas determina o perfil etário do estudante: 

idade média acima de 25 anos. Trata-se de oportunidades para aqueles estudantes que estavam 

há muito tempo sem estudar, começaram e não terminaram um curso superior ou não puderam 

iniciar a educação superior por sua fragilidade econômica no passado. Para todos esses, a 

EAD é a possibilidade de autorrealização social, cultural e econômica.  Ainda existem aqueles 

estudantes que desejam cursar uma segunda graduação ou aqueles que, em determinado 

momento da vida, identificaram-se com estudos de Física para o ensino, após a primeira 

licenciatura. 

861



Todas essas características fazem do Polo Carpina um típico Polo Integrador. Numa 

estratégia de "Guarda-Chuva", ele faz convergir para si estudantes das cidades circunvizinhas: 

Camutanga, Camaragibe, São Lourenço. Até a capital Recife sofre sua influência, uma vez 

que é o Curso de Física mais próximo na modalidade EAD, uma vez que não é oferecido esse 

curso no Polo da Capital. 

 

2.1 Atividades da Tutoria Presencial no Polo Carpina 

Na estrutura do Curso de Física no Polo Carpina, o papel da tutoria presencial é de 

mediadora entre estudantes, coordenação e professores. Essa é a própria essência da 

polidocência como determinada por Mill et al. (2010): [...] uma equipe de educadores e 

assessores que mobilizam saberes para promover a aprendizagem de conhecimentos dos 

estudantes. 

No caso em estudo, as atividades eminentemente gerenciais têm papel preponderante 

na própria descrição oficial do cargo. Dessa forma, a tutoria costuma gerar relatos de cada 

encontro presencial realizado aos sábados, no qual constam as disciplinas, quantos estudantes 

vieram ou faltaram e os motivos das faltas, além do registro fotográfico dos estudantes 

durantes as suas atividades presenciais.  

No relatório também constam as atas desses encontros, devolvidas para que algum 

professor leve à Sede da UFRPE. Quando isso não ocorre, a própria tutora encarrega-se de 

levar. Com isso, o trabalho da tutoria presencial faz a ponte física e informativa entre o Polo 

Presencial e Sede na UFRPE. 

Os estudantes têm como diferencial um ambiente para atividades extras: o AVA 

Extensão. Em vez de registrar mais atividades no ambiente comum, a coordenação juntamente 

com Tecnologia da Informação (TI) e professores criarem outro ambiente que serve para 

manter os estudantes conectados nas férias, uma vez que o AVA convencional costuma ficar 

desativado durante esse período e também nos recessos dos estudantes e professores, No 

AVA extensão, a tutoria presencial orienta os estudantes a realizarem os cursos de férias 

virtuais online. 

Por fim, como forma de vistoriar a participação dos estudantes no ambiente, a tutoria 

também gera relatório por período de cada um deles e em quais disciplinas na semana eles 

têm utilizado o ambiente. Se naquela semana o estudante não tiver utilizado o ambiente para 

participar da disciplina, isso é automaticamente informado com o possível motivo, 

registrando-se sua última data de acesso na disciplina.  

Contudo, o principal ponto que motivou este relato de experiência não foram as 

atividades de geração de relatórios, mas sim a solução encontrada para solucionar um grave 

problema de comunicação que afeta diretamente o ensino-aprendizagem. 

A principal necessidade observada foi a atualização constante dos estudantes sobre as 

atividades a serem realizadas no curso para além das aulas propriamente ditas: dias de provas, 

mudanças de horários, lançamento de notas dos professores, além de outras informações  

como eventos que ocorrem no Polo de forma presencial. Essas atividades situam-se na 

dimensão administrativa da tutoria presencial e são as mais difíceis de serem realizadas, dada 

a disseminação geográfica dos estudantes durante a semana.  

Assim, a tutoria presencial pôde fazer a intermediação entre estudantes sobre entregas 

de atividades, mudanças de horários, limites de tempo, normas e procedimentos durante as 

provas, mudança de data de prova, calendário semanal, provas a serem realizadas com 

respectivos horários e turnos e demais avisos.  
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Tal solução mostrou-se capaz de ir além de seu objetivo primário e promover 

integração entre as diversas funções da tutoria em EAD. Notadamente a função gerencial e a 

função de suporte social. Para entender essa perspectiva é preciso retomar a teoria apresentada 

por Berge (1996, apud CASTRO, 2014), que classifica as tarefas de tutoria e ressalta as áreas 

de suas atribuições. 

Para o autor, a tutoria engloba a função pedagógica, quando o tutor orienta o processo 

de aprendizagem, facilitando, animando e motivando as aprendizagens a distância.  A função 

gerencial está relacionada às atividades que providenciam eficácia administrativa. A função 

de suporte técnico está relacionada a softwares: seleção, adequação a objetivos e plena 

utilização por parte dos estudantes. Por último a função de suporte social possibilita 

interações interpessoais, ambientação on-line e criação de empatia e humor, além de 

desenvolver discussões sobre experiências e expectativas. 

Deve-se, contudo, escapar da visão separatista de compreender essas funções como 

estanques e limitadas às suas realizações cotidianas. Pelo contrário, a prática da tutoria aqui 

relatada mostra que as fronteiras entre essas quatro funções mesclam-se na necessidade de 

serem realizadas ao mesmo tempo e, muitas vezes, na mesma atividade. Por essa razão, a 

escolha de ferramentas que possibilitem tal feito é crucial para um bom resultado. 

Nesse contexto, a comunicação ganha papel relevante como elemento de efetivação 

dos objetivos pretendidos e a mediação tecnológica impõem-se como essencial. Não por outra 

razão, Rodrigues (2015) ressalta que os modelos educacionais, atualmente, romperam com os 

métodos convencionais de ensino e incorporaram Tecnologias Digitais de Informação, 

Comunicação e Expressão (TDICE), pois o uso de aparelhos de dados móveis só é possível 

como prática pedagógica devido a popularização do seu uso entre professores e estudantes. 

Entre essas tecnologias, as redes sociais representam a conexão desejável para um 

processo de pôr em relação diversas pessoas separadas no espaço e no tempo. Entre essas 

ferramentas, encontra-se o aplicativo Whatsapp, que possui ampla disseminação de utilização 

em nosso país, tendo-se tornado uma personagem com características próprias no cenário das 

comunicações interpessoais.  

Por isso, Oliveira e Nascimento (2018) atentam que o uso de Whatsapp como 

ferramenta pedagógica tem dois efeitos. Um motivador de estimular os estudantes a 

comunicar-se com trocas de mensagens, além de atividades de escrita e leitura. Outro de 

permitir comunicação síncrona e assíncrona.  

As qualidades que o habilitam para essa tarefa estão nas suas características de 

aplicativo digital que proporciona fácil e rápido compartilhamento de mensagens no formato 

de texto, imagem, áudio e vídeo, derivadas de seu caráter multimodal e de multiplataforma 

com alto grau de usabilidade, segundo Silva e Vilhegas (2013). 

Essas características definem sua efetividade para o uso aqui relatado, pois o 

aplicativo possui custo mais baixo que o da telefonia móvel e grande número de usuários 

familiarizados com suas possibilidades de comunicação. Assim, facilidade e rapidez são as 

chaves para compreender a decisão de utilizar o Whatsap na situação em questão. Decisão 

essa tomada pela própria tutora a partir de sua percepção da necessidade específica do grupo 

que gerenciava. 

Tais entendimentos teóricos servem de base para compreender a decisão da tutora 

presencial no Curso de Física do Polo Carpina de substituir o email e complementar as 

mensagens no próprio AVA com o envio de mensagens pelo aplicativo, que dessa forma, 

transforma-se de simples rede social em ferramenta pedagógica de aprendizagem nas 

dimensões gerenciais e pessoais das funções de tutoria. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se considerar o relato como o de uma experiência exitosa por sua efetiva solução 

de um problema. Com isso, estabelece-se uma interessante relação entre a concretude das 

práticas pedagógicas e a virtualidade do ensino a distância que permite um novo entendimento 

sobre o conceito de modalidade semipresencial. Não apenas na dimensão do ensino-

aprendizagem propriamente dito, mas na dimensão extra conteúdo que caracteriza a 

polidocência. Possível de ser realizada até mesmo nas mais cotidianas atividades 

administrativas 

Transcendendo sua orientação para o fazer cotidiano, a solução de comunicação 

encontrada apontou caminhos de integração entre funções que permitem ampliar a reflexão 

sobre o papel de tutores presenciais, não apenas no curso em questão, mas na modalidade 

EAD como um todo 

Por ter surgido como resposta eminentemente prática, a solução implementada pela 

tutora presencial urge por maior reflexão, que possa até mesmo ampliar a compreensão do 

papel da tutoria presencial na educação a distância. Tais reflexões podem e devem motivar 

futuras pesquisas. Vale caminhar para ampliar essa dimensão social e englobar ou tonar 

explícita a reflexão sobre a criação de empatia, humor e discussões. 
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RESUMO. Este relato tem como objetivo apresentar informações dos processos de construção e os 
resultados dos trabalhos de conclusão de curso das duas primeiras turmas do curso de Administração 
Pública EaD/UAB/UFT. Para tanto, foram descritos os dados quantitativos das avaliações das bancas 
de TCC; destacadas as mudanças promovidas para os TCCs após as defesas da primeira turma; e, 
apesentado a evolução e os resultados das ações promovidas nos processos do TCC. Dos 54 trabalhos 
da primeira turma submetidos às bancas 12 foram reprovados, indicando um índice de reprovação de 
22%. Dentre as intervenções realizadas para melhorar os trabalhos uma foi a substituição dos 
orientadores, que eram tutores, por professores efetivos da Universidade. Na segunda turma 42 
trabalhos foram submetidos à banca e dois foram reprovados, diminuindo o índice de reprovação para 
menos de 5%. Os indicadores qualitativos também tiveram uma evolução bastante significativa, os 
trabalhos da segunda turma apresentaram desenvolvimento e resultados mais consistentes e 
metodologicamente mais bem trabalhados.    

Palavras-chave: EaD. Processos. TCC. Orientadores.  

 

ABSTRACT.  Development of the CCW development process: an experience report on the 
dead public administration course EAD/UFT. This report aims to present information about 
the construction processes and the results of the course conclusion works of the first two classes 
of the EaD/UAB/UFT Public Administration course. For this, the quantitative data of the 
evaluation of the CCW stands were described; the changes promoted to the CCWs after the 
defenses of the first class were highlighted; and, despite the evolution and results of actions 
promoted in the CCW processes. Of the 54 papers in the first class submitted to the newsstands 
12 were disapproved, indicating a failure rate of 22%. Among the interventions carried out to 
improve the work was the substitution of tutors, who were tutors, by effective teachers of the 
University. In the second class, 42 papers were submitted to banking and two failed, reducing 
the failure rate to less than 5%. The qualitative indicators also had a very significant evolution, 
the works of the second class presented more consistent and methodologically better developed 
development and results.  

Keywords: DE. Processes. CCW. Guiding..  
 

  

 

865



 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A educação a distância pode ser uma importante ferramenta para expandir as 
oportunidades de cursar o ensino superior em um país continental como o Brasil. É uma 
alternativa que utiliza recursos tecnológicos como plataforma de desenvolvimento, podendo 
chegar aos locais onde o ensino presencial não seria possível. No entanto, deve-se reconhecer 
que existem problemas a resolver, desafios a serem enfrentados, como o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento da avaliação da qualidade desse modelo de educação. Conforme o Censo da 
Educação Superior, em 2017 o Brasil tinha 1,8 milhões de estudantes universitários na 
modalidade a distância, isso equivale a mais de 20% do total de estudantes do ensino superior 
no país. 

A educação, como base de sustentação e desenvolvimento da sociedade, necessita de 
aprimoramentos para estar adequada a um novo contexto, em que surgem frequentemente 
novas tecnologias, e a um novo perfil de aluno, que tem acesso a essas novas ferramentas 
tecnológicas. As tecnologias da informação e da comunicação estão sendo mais utilizadas na 
educação, e é nesse contexto que a educação a distância surge e tem ganhado muitos adeptos, 
tanto alunos, quanto professores e tutores. Por isso, as instituições educacionais e de ciência e 
tecnologia precisam se atentar para as necessidades e melhor utilização da modalidade EaD 
(Educação a Distância). 

Este relato tem o objetivo de apresentar informações dos processos de construção e os 
resultados dos trabalhos de conclusão de curso das duas primeiras ofertas do curso de 
Administração Pública EaD/UAB (Universidade Aberta do Brasil)/UFT (Universidade 
Federal do Tocantins), iniciadas em 2014 e 2015 e encerradas em 2017 e 2018, 
respectivamente. Para tanto, é necessário: 1) apresentar dados quantitativos das avaliações das 
bancas de TCC (Trabalho de conclusão de curso); 2) apresentar as mudanças promovidas para 
os TCCs das duas turmas; 3) demonstrar a evolução e os resultados das ações promovidas nos 
processos do TCC.  

A EaD é um cenário complexo e desafiador, o que caracteriza uma situação para o 
estudo de caso. “[...] a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de 
compreender fenômenos sociais complexos” (YIN, 2001, p. 21). 

A motivação para o tema está bastante relacionada com a trajetória profissional destes 
pesquisadores. Essa experiência iniciou-se em 2012, como professores em cursos EaD da 
Rede E-Tec, no Instituto Federal do Tocantins. Posteriormente, em 2014, estes pesquisadores 
iniciaram os trabalhos para instalação do curso de Administração Pública EaD/UAB/UFT, 
esta na condição de coordenadora do curso e este na coordenação de tutoria. A partir de 2017 
a coordenadora do curso assumiu a função de Coordenadora UAB enquanto o outro assumiu a 
coordenação do curso. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O curso de Administração Pública EAD/UAB/UFT iniciou em 2014 a partir de uma 
oferta de quatrocentas vagas em dez polos distintos, distribuídos por todas as regiões do 
estado do Tocantins. Em 2015 foram ofertadas mais duzentas e quarenta e cinco vagas, no 
entanto em apenas sete dos dez polos anteriores. A primeira turma formou-se no final de 2017 
sendo que a segunda no final de 2018.  
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Na estrutura do PPC existem as disciplinas obrigatórias do curso bem como o estágio 

curricular supervisionado. A etapa do estágio deve ser cumprida com uma carga horária de 
trezentas horas dividida em quatro etapas, sendo que a última etapa culmina com o TCC.    

2.1 Processo TCC turma 1 

Por ser a primeira turma, esta foi conduzida por processos, até então, não 
experimentados. Considerando o tamanho da uma turma e as características peculiares da 
EaD, os trabalhos foram desenvolvidos em grupos de até cinco acadêmicos. Foram cinquenta 
e quatro trabalhos orientados por quatro tutores, média de onze trabalhos por tutor, que já 
eram tutores a distância do curso. Os tutores foram selecionados considerando como critérios 
a titulação e experiência acadêmica. Desses quatro tutores, uma era doutora, dois mestres e 
uma especialista.  

As bancas de defesa foram presenciais e ocorreram nos respectivos polos. Foram 
constituídas por professores que já faziam parte do colegiado de Administração Pública. Em 
algumas situações, para viabilizar a formação das bancas, foram convidados outros servidores 
da Universidade, todos com experiência acadêmica e, no mínimo, mestres. Dos trabalhos 
apresentados às bancas, doze foram reprovados, ou seja, aproximadamente 22%. Embora não 
tenha uma referência em históricos anteriores pode-se verificar que trata-se de um índice de 
reprovação elevado. 

2.2 Processo TCC turma 2 

Após uma avaliação dos resultados obtidos na primeira turma, o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) concluiu que os números foram ruins, bem como a qualidade dos 
trabalhos em geral também ficou a desejar. Diante do cenário foram adotadas algumas 
modificações. No entanto, foi identificado uma falha que já ocorria antes mesmo de iniciar a 
construção do TCC, no desenvolvimento do seminário temático. O seminário temático é uma 
disciplina prevista no PPC do curso, trata-se de um trabalho de pesquisa que deve ser 
realizado considerando áreas distintas da administração pública, eles ocorrem em três etapas, 
entre o segundo e o quarto períodos.  

Verificou-se que os seminários temáticos seriam uma oportunidade para já começar a 
trabalhar uma base que desse maior consistência metodológica para a construção do TCC. 
Segundo Zanco et al, (2019, p. 417), “Na percepção dos professores, as dificuldades mais 
relevantes enfrentadas pelos alunos eram relacionadas ao processo de escrita.”  

Dessa forma, uma das ações foi aumentar o prazo de para entrega dos trabalhos, 
trabalhando a disciplina nos dois blocos do semestre. Também foi adotado o Manual de 
Normalização que já era adotado para todos os cursos de todos os níveis da Universidade. Até 
então não era adotado um padrão que proporcionasse mais objetividade tanto para a 
orientação quanto para a avaliação dos trabalhos. Assim, os tutores responsáveis pela 
orientação dos seminários temáticos tiveram novas recomendações, dentre elas, fazer um 
acompanhamento mais efetivo e, em contrapartida, aumentar o rigor metodológico da 
avaliação. Dessa forma o índice de reprovação nos seminários temáticos aumentaram, em 
compensação os alunos chegaram na fase de construção do TCC mais preparados.  

A inovação que causou mais impacto foi na orientação da construção do TCC, a partir 
de então as orientações ficaram sob a responsabilidade de professores da própria Universidade 
e que já faziam parte do colegiado do curso. Apesar da competência dos tutores que 
orientaram o TCC da primeira turma, verificou-se que o processo de orientação havia sido o 
maior problema para a primeira turma. O fato de esses orientadores serem tutores e não 
professores do colegiado do curso gerava insegurança e diminuía a autonomia desses tutores 
diante dos seus orientandos. Os tutores orientadores constantemente relatavam um sentimento 
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de falta de autonomia para implementar o rigor metodológico necessário para a construção do 
trabalho. 

A partir da reformulação e de acordo com a nova proposta, os professores orientadores 
deveriam ir aos polos presencialmente, o objetivo era estabelecer um contato com o 
orientando de forma que este se sentisse mais seguro. Foi apenas um encontro presencial de 
orientação para cada polo, nessa oportunidade desse encontro já foram construídos os 
objetivos e metodologia de cada trabalho, inclusive com instrumento de coleta que seria 
utilizado na pesquisa. A “falta de clareza para o objeto de estudo” foi apontado por Zanco et 
al (2019) como a segunda entre as dificuldades mais relevantes enfrentadas pelos alunos. A 
partir desse encontro presencial as orientações se deram à distância, conforme as estratégias 
definidas pelos orientadores.  

Sobre os orientadores dessa segunda turma é importante destacar que, além de serem 
professores efetivos da Universidade, todos têm larga experiência acadêmica, no mínimo 
quinze anos de docência no ensino superior. Dos cinco orientadores quatro eram doutores e 
apenas um era mestre. Embora a quantidade de trabalhos orientados por orientador fosse 
elevada, cada um deles orientou entre oito e nove trabalhos, pôde-se observar que os 
resultados foram bastante satisfatórios, em relação aos resultados da turma anterior.       

Dos quarenta e dois trabalhos da segunda turma que foram submetidos às bancas de 
defesa apenas dois reprovaram, indicando um índice de menos de 5% de reprovação. 
Conforme os relatos dos membros das bancas e da avaliação desses próprios pesquisadores, 
que participaram da maioria das delas, a qualidade dos trabalhos também melhorou 
consideravelmente em relação aos trabalhos da primeira turma.  

3. CONCLUSÃO  

A avaliação quantitativa dos dados dos TCCs das duas primeiras turmas evidencia 
uma evolução positiva da primeira para a segunda turma. Enquanto a primeira turma teve um 
índice de reprovação de 22% dos TCCs, na segunda turma esse índice caiu para menos de 5%. 
Esse avanço foi atribuído às intervenções realizadas após o fraco desempenho da primeira 
turma.  

Os indicadores qualitativos também tiveram uma evolução bastante significativa, os 
trabalhos da segunda turma apresentaram desenvolvimento e resultados mais consistentes e 
metodologicamente mais bem trabalhados.  

Também ficou evidente que, embora seja um curso EaD, o encontro presencial no 
início da orientação foi decisivo para que o relacionamento continuasse bem sucedido. A 
orientação feita pelos professores do colegiado do curso promoveu melhor desenvolvimento 
dos alunos, visto que a experiência e o nível acadêmico desses professores fizeram a 
diferença. 
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RESUMO: A educação a distância é uma modalidade de ensino em que o processo de comunicação 

entre docentes e discentes acontece na maior parte na rede virtual, ou seja, fora do ambiente da sala de 

aula. Assim a pesquisa desenvolvida tem como objetivo geral conhecer as percepções dos discentes do 

curso de licenciatura em química (EaD) sobre o ensino aprendizagem no Polo de União/PI durante a 

graduação. A presente pesquisa pode classificada como exploratória descritiva, construída com base 

em pesquisas bibliográficas e de campo com caráter qualitativo. A busca por informações a respeito 

dos desafios e dificuldades de aprendizagem encontradas pelos discentes a distância, permite que as 

instituições de ensino na modalidade (EaD) passem a observar as possíveis necessidades de seus 

discentes, buscando deste modo, programas que tenham como objetivo, potencializar o ensino 

aprendizagem na formação acadêmica. 

Palavras-chave: Educação a distancia. Ensino aprendizagem. Modalidade de ensino. Licenciatura em 

química. 

 

ABSTRACT: Learning teaching: the perceptions of the student chemistry license course (EaD). 

Distance education is a teaching modality in which the communication process between teachers and 

students happens mostly in the virtual network, that is, outside the classroom environment.. Thus, the 

research aims to know the perceptions of undergraduate chemistry (EaD) courses on teaching-learning 

at the Union Pole/PI during an undergraduate degree. The survey is expected in the constructive 

distributive based on qualitative bibliographic and field research. The search for information about the 

challenges and learning difficulties of students by distance, allows the teaching of the modality (EaD) 

to observe their students needs, seeking this mode of implementation, programs that aim, potentiate 

the teaching learn in the academic formation. 

Keywords: Distance education. I teach learning. Teaching Mode. Chemistry graduation. 
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1. INTRODUÇÃO  

A educação a distância é uma modalidade de ensino em que o processo de 

comunicação entre docentes e discentes acontece na maior parte na rede virtual, ou seja, fora 

do ambiente da sala de aula. De acordo com Moran (2002, p.01) “Educação a distância é o 

processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente”. Contudo, vale destacar que esta modalidade de 

educação se destina a certo tipo de aluno, uma vez que esta propõe algumas características 

destes, como a autonomia nos estudos, auto direção, gerência de tempo e compromisso com o 

próprio aprendizado. 

A Educação a distancia (EaD) é entendida como um processo educativo que envolve 

diferentes meios de comunicação, capazes de ultrapassar os limites de tempo e espaço e tornar 

acessível a interação com as fontes de informação e com o sistema educacional, de forma a 

promover a autonomia do/a cursista, por meio de estudo flexível e independente (OLIVEIRA, 

2008). 

Dessa maneira, surge uma preocupação com a aprendizagem desses alunos, que, na 

grande maioria, procedem da modalidade de educação tradicional regular, que tem o professor 

como mediador principal do aprendizado, não arremetendo em uma postura ativa e autônoma 

desses alunos em relação à construção do próprio conhecimento. A mudança de modalidade 

da educação regular tradicional para a modalidade a distância representa a mais um desafio, 

pois o aluno precisa ser capaz de estudar de maneira autônoma, sem a presença do professor 

como mediador da aprendizagem. Diante disto surge a seguinte problemática: Quais as 

percepções dos discentes do curso de Licenciatura em Química (EaD) sobre o ensino 

aprendizagem no Polo de União/PI ? 

Assim a pesquisa desenvolvida tem como objetivo geral conhecer as percepções dos 

discentes do curso de licenciatura em química (EaD) sobre o ensino aprendizagem no Polo de 

União/PI durante a graduação. Entende-se que educação a distância assim como qualquer 

outra modalidade de ensino sempre haverá vantagem e desvantagem no processo de ensino 

aprendizagem. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA E TECNOLOGIA 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que vem evoluindo bastante 

dentro do contexto mundial graças aos avanços tecnológicos abrangendo vários níveis de 

ensino e aprendizagem. 

De acordo com Ferreira: 

 

A importância da educação à distância no contexto mundial e no Brasil, entretanto, 

destacaram suas experiências educativas à distância já existiam deste o final do 

século XVIII, e começou a se desenvolver com êxito a partir da segunda metade do 

século XIX, na qualificação de mão-de-obra especializada para o trabalho em 

decorrência da crescente industrialização (2010, p. 47). 

 

Observa-se que a expansão dessa modalidade de ensino se deu pela falta de pessoas 

qualificadas para o mercado de trabalho com o aumento da industrialização. Pois, apesar dos 
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avanços no número de pessoas qualificadas nas modalidades de ensino a distância e presencial 

ainda existem vagas de trabalho nas empresas a serem preenchidas devido à falta de pessoas 

qualificadas para suprir essa demanda. 

A Educação a Distância pode ser definida de vários conceitos, sendo na maior parte de 

caráter descritivo e que tem como base o ensino presencial. Para Maia e Mattar (2007, pág. 6 

apud SANTOS e MENEGASSI, 2016, p. 211), “a EaD é uma modalidade de educação em 

que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas 

tecnologias de comunicação”.  

Para Barbosa (2010), a Educação a Distância (EaD) trata-se de uma modalidade de 

ensino que cresce exponencialmente em todas as instâncias educacionais, nos mais diversos 

cursos e disciplinas, na busca de acompanhar a sociedade contemporânea baseada em 

alicerces tecnológicos e na falta de tempo. 

Moore e Kearsley, relatam que a EaD possui natureza multidimensional e eles adotam 

tal definição: 

 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um 

lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e 

de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais (2008, pág. 2 apud SANTOS e 

MENEGASSI, 2016, pág. 211). 

 

Nesta modalidade de ensino que dispõe de tantas mídias, atualmente a internet é uma 

das principais para que esse processo de ensino aprendizagem aconteça na sociedade 

contemporânea. 

Masetto (2012) refere que estes recursos criam ambientes virtuais de aprendizagem 

que podem servir como um complemento aos encontros presenciais ou serem utilizados em 

situações de aprendizagem à distância. Sabe-se que o uso da tecnologia da informação e 

comunicação nesse novo cenário da educação é um fator essencial, possibilitando a 

interatividade dos alunos como educando contribuindo para uma aprendizagem de melhor 

qualidade. 

2.2 O PAPEL DA EAD NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

Observa-se que o papel do professor no ensino a distancia é de suma importância, 

onde o mesmo é o grande facilitador desse conhecimento, pois procura repassar esse 

conhecimento da melhor maneira à uma longa distância para seus alunos. Ferreira (2010, pág. 

63), assume que “para a formação do professor, a EaD cumpre um papel importante na 

modalidade de formação continuada, mas a formação inicial totalmente a distância, a seu ver, 

precisa de acompanhamento e avaliação”. 

Tendo em vista que os professores formados na Educação a Distância possuem os 

mesmos direitos e deveres que os outros formados no ensino presencial, e também são 

avaliados constantemente pela instituição formadora, para que esses cidadãos no exercício de 

sua profissão se torne um profissional eficiente.  Ferreira (2010, pág. 63), ainda acrescenta 

que: “Dessa forma, a educação à distância, tem tudo para dar certo, desde que os professores 

que vão trabalhar com os discentes estejam qualificados para saber ensinar os conteúdos a 

esses alunos não presenciais”. 

3. METODOLOGIA 
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A presente pesquisa pode classificada como exploratória descritiva, construída com 

base em pesquisas bibliográficas e de campo com caráter qualitativo. Através da coleta de 

dados procurou-se identificar as informações caracterizando o Ensino de Química na 

educação à distância. Na pesquisa de campo utilizou-se aplicação de questionários a 13 (treze) 

discentes do Curso de Licenciatura em Química do 9
o
 período na modalidade à distância do 

polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UaB)situado na cidade de União. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A turma na qual foi aplicado o questionário se apresentava da seguinte maneira, dentre 

um número total de 13 discentes do 9º período, sendo 60% eram do sexo feminino e 40% 

eram do sexo masculino. Todos os entrevistados estão na faixa etária de 22 a 50 anos.  

Os resultados obtidos com as respostas dos alunos do Ensino Médio, aplicado por 

meio de questionário, mostram as seguintes informações. Os discentes foram questionados 

sobre o período considerado mais difícil do Curso de Licenciatura em Química (EaD). Os 

resultados mostram que (70%) dos discentes consideraram mais difícil o 5º período do curso. 

Percebe-se que (20%) consideram o 1º período como o mais difícil, e ainda (10%) 

consideraram o 9º período como sendo difícil, Como pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1. Períodos considerados mais difíceis no Curso de Licenciatura em Química EaD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Os discentes também foram indagados sobre o domínio de conteúdo apresentado em 

sala de aula pelos tutores à distância (EaD), os resultados podem ser vistos na Figura 2. 

Figura 2. Sobre o domínio de conteúdo apresentado em sala de aula pelos tutores à distância EaD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Percebe-se que (70%) responderam que os tutores do curso apresentaram domínio de 

conteúdo, que sempre se mostraram a disposição para auxiliar durante as aulas e nos 
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encontros presenciais e na plataforma, facilitando aprendizagem dos discentes do curso. 

(30%) responderam que os tutores foram razoáveis e se demonstraram bastante empenhados 

em auxiliar os alunos durante as aulas e nos encontro presenciais e pela plataforma, porém 

ficou a desejar em alguns pontos, em relação em alguns assuntos trabalhados, deixando ainda 

algumas dúvidas sobre os conteúdos. De acordo com Espíndola (2016), o papel do professor 

na EaD tem uma relevância muito maior do que se imagina, sendo “porta de entrada” no 

ambiente de aprendizagem, onde se promove a construção de conhecimento através de um 

papel cooperativo, dinâmico e interativo. Quando questionados sobre o local de acesso a 

internet para realização das atividades e trabalhos do curso, as respostas dos discentes são 

mostradas na Figura 3. 

Figura 3. Local de acesso à internet para realização das atividades do curso. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Pode-se observar que 80% dos discentes responderam que tem acesso a internet em 

sua própria residência, deste modo um ambiente adequado para estudar, sendo assim 

facilitando na aprendizagem e organização de tempo para a realização das atividades do 

curso. 20% responderam que realizam suas atividades do Curso acessando a internet em lan-

house. Tendo em vista que internet é um meio de comunicação essencial para a realização de 

um curso na Modalidade à Distância (EaD), pois possibilita o contato entre professores, 

tutores e colegas, através da plataforma de ensino facilitando o ensino e aprendizagem dos 

mesmos com uma interatividade mais rápida independente da distância. Diante disto, Serafini 

(2012), expõe que as tecnologias de informação e comunicação, se bem utilizadas, assumem 

um caráter onipresente, até mesmo na educação, facilitando o processo de aprendizagem. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que a Educação a Distancia vem permitido uma maior democratização do 

acesso ao ensino superior.  Embora esta modalidade de educação não seja nova, percebe-se no 

cenário educacional, que esta modalidade de ensino possibilita não só a democratização do 

ensino, mais também a inclusão social ao acabar com barreiras geográficas, facilitando o 

acesso ao conhecimento. 

A Educação a Distancia nos últimos anos vem gerando um amplo número de 

pesquisas direcionados principalmente para as metodologias e as ferramentas de ensino 

aprendizagem. A busca por informações a respeito dos desafios e dificuldades de 

aprendizagem encontradas pelos discentes a distância, permite que as instituições de ensino na 

modalidade (EaD) passem a observar as possíveis necessidades de seus discentes, buscando 

deste modo, programas que tenham como objetivo, potencializar o ensino aprendizagem na 

formação acadêmica. 

Dessa maneira, procurou neste estudo compreender como ocorre o ensino 

aprendizagem dos discentes que estudam na modalidade à distância, quais as dificuldades 
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encontradas e os desafios durante o curso. Deste modo, podem-se conhecer as percepções dos 

discentes à distância, logo sera possível pensar em práticas educacionais que visem o sucesso 

na aprendizagem. 
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RESUMO 

 

Este trabalho relata importante experiência, da utilização da aprendizagem móvel - 

m.learning, em processos de educação em saúde bucal, voltados para público infantil, de 

comunidade rural. Objetiva ilustrar os desafios envolvidos na mudança de hábitos e no 

estabelecimentos de novas rotinas de autocuidado, em áreas remotas e de vulnerabilidade 

social, ao passo, que apresenta os impactos positivos do uso das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, neste processo. Para tanto, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo, que resultaram em um projeto de intervenção. 

Pretende-se ao final deste relato, apresentar uma experiência exitosa que fez uso de 

estratégias inovadoras, nas ações de educação e promoção da saúde bucal, voltadas para 

crianças escolares da zona rural. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Aprendizagem Móvel. Promoção da Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

This paper reports an important experience of the use of mobile learning - m.learning, in 

oral health education processes, aimed at children, from rural communities. It aims to 

illustrate the challenges involved in changing habits and establishing new self-care routines 

in remote and socially vulnerable areas, while presenting the positive impacts of the use of 

new Information and Communication Technologies in this process. To this end, 

bibliographic research and field research were used, which resulted in an intervention 

project. The aim of this report is to present a successful experience that made use of 

innovative strategies in the actions of education and promotion of oral health, aimed at rural 

school children. 

Keywords: Health Education. Mobile Learning. Health Promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, historicamente, as políticas públicas de saúde sempre guardaram uma relação 

dicotômica entre as ações públicas e a assistência privada, voltadas para a população. 

Após décadas de cidadania regulada, conceito que considerava cidadão apenas os 

indivíduos ligados à ocupações reconhecidas ou definida em Lei – população empregada urbana 

(SANTOS, 1979), no campo da saúde bucal, foi somente no ano de 2000, com dez anos de 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), que o projeto “SB Brasil: Condições de 

Saúde Bucal na População Brasileira”, conseguiu deslocar o eixo das políticas públicas do 

Estado para os demais membros da população. Na oportunidade, enquanto destacou 

desigualdades regionais marcantes, e mostrou que, menos de 6% dos adolescentes da Região 

Sul relataram nunca ter ido ao dentista. Destacou também, que essa porcentagem pode chegar 

a quase 22%, quando se fala da Região Nordeste (BRASIL,2003). Assim, assistiu-se à formação 

das primeiras Equipes de Saúde Bucal (ESB), que passaram a compor as equipes básicas de 

saúde, com o objetivo de reorganizar as ações de saúde bucal no Brasil. 

Depois, foi no ano de 2003, que a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foi 

implementada, na perspectiva que todo brasileiro tivesse direito à atenção em saúde bucal. Esta 

política recebeu o nome de Brasil Sorridente. Com a nova PNSB ficou demarcada a importância 

do conjunto das ações, individuais e coletivas, bem como, da promoção à saúde, da prevenção 

de agravos, do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação da saúde oral, no contexto do SUS 

(BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, esta pesquisadora, por trabalhar há mais de 10 anos na zona rural do 

município de Timon -MA, em uma área de extrema vulnerabilidade social, passou a considerar 

os aspectos socioeconômicos locais, no processo de planejamento da sua rotina de trabalho. 

Considerando a falta de renda e os baixos níveis de educação, que comprometiam a qualidade 

da aprendizagem dos indivíduos e os afastava de melhores oportunidades de vida, esta 

pesquisadora buscou desenvolver um método lúdico de ensino-aprendizagem, que auxiliasse 

no processo dialógico com o público infantil. 

O problema a ser superado consistia na ruptura do ciclo perverso de intervenções 

odontológicas mutilantes, de baixos níveis de saúde bucal, bem como, do clima de passividade 

em relação ao autocuidado, através da utilização de metodologias ativas e emancipatórias, que 

conferissem mais autonomia aos sujeitos envolvidos nas ações educativas. 

Este Relato de Caso teve a pretensão de tratar da importância de superar as ações 

tradicionais de escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor, e propor formas 

inovadoras de empoderamento social: jogos pedagógicos e novas dinâmicas.  

Tendo como objetivo geral descrever um projeto de intervenção, desenvolvido no ano 

de 2019, no âmbito de um processo de Mestrado, utilizou-se da aprendizagem móvel, para 

desenvolver ações de educação e promoção da saúde bucal entre escolares. 

Sobre os aspectos metodológicos, este estudo teve como cenário 01 (uma) escola da 

zona rural do município de Timon – MA, com público alvo formado por 31 alunos do ensino 

fundamental - com faixa etária entre 6 à 14 anos, 02 professoras e 20 pais de alunos. 

Tratou-se de uma série de visitas de campo, em cumprimento das atividades coletivas, 

da profissional de saúde Cirurgião Dentista, componente da Equipe de Saúde Bucal, da 

Estratégia de Saúde da Família e aplicação do Jogo Saúde Nota 10. 
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Assim, contamos com o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, de perguntas e 

respostas - tipo QUIZZ, de 2,5 metros x 2,0 metros, que mais tarde foi complementado por uma 

versão digital, armazenada em um tablet, no modo off line. O jogo apresenta quatro eixos 

principais: 01) promoção da saúde; 02) higiene bucal; 03) alimentação saudável; e 4) prevenção 

do meio ambiente, noções de cidadania e valorização da cultura da paz. 

Sobre a escolha da referida escola, justifica-se que esta se deu pelo fato de estar 

compreendida na área de atuação da Estratégia de Saúde da Família e apresentar dificuldades 

recorrentes de adesão à prática de escovação no horário do intervalo, bem como, por verificarmos 

certa resistência às orientações sobre prevenção da saúde bucal. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Saúde Bucal no Brasil 

 

Considerando as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, do ano de 2004, importa 

enfatizar que, estas têm como ponto principal da educação, o empoderamento da população, 

para estimular sujeitos autônomos e promotores de cuidado (BRASIL, 2018). 

Assim, para Buss (1999), torna-se de fundamental importância que as ações de educação 

em saúde sejam desenvolvidas através de ações de aconselhamento, quer sejam durante as 

consultas; em escolas, ou através dos meios de comunicação. O autor aponta que, estas ações 

quando são desenvolvidas em escolas, podem influenciar e melhorar o conhecimento da criança 

sobre a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. 

2.2 Jogos educativos 

Os brinquedos e jogos educativos, de acordo com Kishimoto (2017) são importantes 

instrumentos para o ensino-aprendizagem, pois permitem ação intencional (afetividade); a 

construção de representações mentais (cognição); a manipulação de objetos; o desempenho de 

ações sensoriais e motoras (físico); a interação entre os participantes (social), como forma de 

contribuição ao desenvolvimento da criança. A autora relata que, quando situações lúdicas são 

criadas por um adulto para estimular o aprendizado é que entra a dimensão educativa, verificada 

as condições de brincar do jogo potencializam as situações de aprendizagem. 

 

2.3 A utilização da aprendizagem móvel para a promoção da educação em saúde bucal 

 

Em meio à era da informação exige-se que os serviços em geral sejam transparentes e 

comprometidos, e que as práticas educativas avancem para além das rotinas diárias dos nossos 

serviços, portanto, depreende-se a necessidade de criar estratégias de incentivo a promoção da 

saúde, principalmente para as populações menos favorecidas (CARVALHO, SILVA, UM, 

2014). 

De acordo com o Censo Escolar de 2017 a maioria das escolas brasileiras ainda não 

possuem acesso às tecnologias, sendo que, apenas 46,8%, das escolas de ensino fundamental 

dispõem de laboratório de informática; 65,6% das escolas possuem acesso à internet; e, que em 

53,5% das escolas a internet é do tipo banda larga (INEP, 2018). 

Sendo assim, a alfabetização digital no Brasil é um desafio a ser enfrentado em um país 

com tantas desigualdades sociais. Acredita-se que, deve-se educar para a cidadania e disseminar 

o uso das TICs em processo de educação, formais e não formais, pois só assim, as TICs poderão 

ser plenamente utilizadas no processo de ensino aprendizagem na escola e na comunidade 

(SILVA, 2011). 
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2.4 Aplicações e Introdução da Aprendizagem Móvel no Jogo Saúde Nota 10 
 

A educação em saúde pode ser entendida como uma prática social, aonde se preconiza 

uma mudança nas ações das pessoas que possam disseminar conhecimentos e informações 

básicas de saúde. Para tanto, pode-se utilizar para isso jogos pedagógicos na prática de 

promoção da saúde na odontologia (FADEL, et. al., 2018). 

Nesse contexto, no ano de 2018, foi criado e utilizado o Jogo Saúde Nota 10, para 

proporcionar aprendizado com fortalecimento as relações interpessoais e as ações de 

educação e promoção da saúde acontecendo de forma natural e gradual, permitindo uma 

mudança de prática impactante. No ano de 2019, a versão física foi substituída por uma versão 

digital, com as seguintes características: quando acertada a pergunta, as equipes recebiam 

estrelas douradas, ao som de temática musical festiva; enquanto, que diante de respostas 

erradas, verifica-se o surgimento de mensagem de erro, seguida de som igualmente característico, 

conforme a ilustração abaixo: 

 
Figura 1: Quizz Figura 2: Resposta Errada Quizz 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Figura 3: Resposta Certa Quizz 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Destaca-se que, verificou-se nos alunos ainda mais motivação para participar das ações 

de educação em saúde bucal, a partir da introdução da tecnologia no jogo, fato facilmente 

percebido pelo nível e qualidade da adesão dos estudantes. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relato de experiência confirmou a importância da utilização de jogos educativos e 

de recursos pedagógicos inovadores, como a utilização da aprendizagem móvel, para as ações 

de educação e promoção da saúde bucal. 

Neste estudo, verificou-se o processual ganho de agilidade na aplicação do jogo, por 

parte dos alunos, os quais eram, inicialmente tímidos e reativos, e que passaram a ser autônomos 

e interativos na realização do jogo. 

Outrossim, destacou-se a iniciativa coletiva de aplaudir mesmos as respostas corretas das 

equipes adversárias, o que denotou que o sentimento de prazer proporcionado superou qualquer 

eventual sentimento de disputa, mostrando que o jogo conseguiu, para além da esperada troca 

de informações, reforçar a qualidade da interação dos alunos. 

Finalmente, após cada aplicação do jogo foram realizadas as ações de promoção da 

saúde, com discussões sobre bons hábitos, escovação supervisionada e aplicação tópica de 

flúor, verificou-se um nível de participação dos alunos jamais ocorido anteriormente. 
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RESUMO. Os cursos de Educação a Distância (EaD), já bem estabelecidos no Brasil, vivem um 

amadurecimento constante, embora ainda exista preconceito com a EaD, o que é recorrente e acontece 

inclusive dentro das próprias universidade promotoras de cursos a distância. Todos os cursos do CEAD-

UFPI passaram por avaliações do MEC tal qual acontece nos cursos presenciais, na mesma forma, com 

verificações in loco da sua forma de operacionalização. O curso de Licenciatura em Ciências da 

Natureza (EaD) foi avaliado e recebeu como nota final o Conceito 5, sendo esta a nota máxima na 

avaliação. A união da equipe e a preocupação com a qualidade, bem como outros diferenciais do curso 

foram preponderantes para essa nota. Dessa forma, acredita-se estar trilhando o caminho certo, embora 

ainda haja muito o que ser feito. 

Palavras-chave: Qualidade. Ciências da Natureza. Educação a Distância. UFPI. 

 

ABSTRACT.  The quality in the Natural Science course, distance mode (CEAD - UFPI), in 

advance to adversity in education. Distance Education (DE) courses, already well established in 

Brazil, are constantly maturing, although there is still prejudice with distance education, which is 

recurrent and happens even within the universities that promote distance learning courses. All CEAD-

UFPI courses underwent MEC evaluations as they do in-person courses, in the same way, with on-site 

verifications of their operationalization. The Degree in Natural Sciences (DE) course was evaluated and 

received the final grade of Concept 5, which is the maximum grade in the evaluation. The union of the 

team and the concern with the quality, as well as other course differentials were preponderant for this 

grade. In this way, it is believed to be on the right track, although much remains to be done. 

Keywords: Quality. Natural Sciences. Distance Education. UFPI. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cursos de Educação a Distância (EaD), embora bem estabelecidos no Brasil, vivem 

um amadurecimento constante, um processo de auto avaliação cíclico, que faz com que a ideia 

de qualidade seja posta à frente da de quantidade, pensando-se em uma formação que dê 

resultados muito bons para os egressos (ALVES, 2011). 

A prática da docência superior envolve muitos aspectos e um deles é a gestão de cursos 

de graduação e pós-graduação. Um gestor da educação superior, além de ser um profissional 

que resolve os problemas do curso, que efetiva a logística e o faz funcionar como está proposto 

nos documentos da universidade, deve ser aquele que se apaixonou pelo curso e que, além de 

todas as suas atribuições, agrega a de querer fazer a qualidade acontecer de maneira excepcional 

e tem orgulho disso (MORÉ; COSTA; BIANCHI, 2013). 

Esse pensamento não deve ser diferente nos cursos a distância, pelo contrário, esses 

cursos precisam ser geridos por profissionais que acreditam no potencial e na qualidade do 

trabalho da EaD, principalmente por ser visível ainda nos dias de hoje o preconceito com os 

cursos superiores dessa modalidade. 

Esse preconceito com a EaD é recorrente e acontece inclusive dentro das próprias 

universidade promotoras de cursos a distância. O preconceito preconiza o não conhecimento, o 

não entendimento e até mesmo o medo do desconhecido. Cabe a todos, universidade e 

sociedade, trabalhar esse fator, que desagrega resultados positivos, como também prejudica a 

qualidade na vida cotidiana da população. 

É importante frisar que o termo Educação a Distância é o termo correto, visto que 

algumas pessoas ecoam como “Ensino a Distância”. Isso é fácil de entender, quando falamos 

não somente de ensino, mas de pesquisa e extensão, quando o curso e a universidade procuram 

se importar equitativamente com seus cursos, independente da modalidade. 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), seu Centro de Educação Aberta e a Distância 

(CEAD) e o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) têm ofertado cursos de licenciatura 

e bacharelado na modalidade EaD desde a criação desse programa nacional de ensino. 

Todos os cursos do CEAD passaram por avaliações do Ministério da Educação (MEC) 

tal qual acontece nos cursos presenciais, igualmente, com verificações in loco da forma de 

operacionalização desses cursos. Os problemas sempre irão existir e esses podem levar um 

curso a receber notas mais baixas, mas o trabalho em função da qualidade é a forma de se vencer 

essas dificuldades e mostrar como cursos a distância podem ter qualidade igual ou até superior 

aos tradicionais cursos presenciais. 

O objetivo principal deste trabalho é informar que um curso superior na modalidade a 

distância pode ter qualidade igual ou superior aos cursos presenciais e que essa qualidade 

independe dessa modalidade, mas sim da dedicação total e efetiva ao trabalho. 

2. QUALIDADE NOS CURSOS A DISTÂNCIA DO CEAD – UFPI 

Os primeiros cursos do CEAD passaram por avaliações pelo MEC entre os anos 2013 e 

2014, recebendo Conceitos de Curso (CC) (TENÓRIO, 2009; DALLABONA, 2012; IKUTA, 

2016) regulares e bons, como o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que recebeu 

conceito (CC 3) igual aos cursos presenciais, tanto os de bacharelado como os de licenciatura. 

O curso de Licenciatura em Matemática obteve CC 4, mais alto do que o mesmo curso 

presencial da instituição. 
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Mais recentemente, de agosto de 2018 a março de 2019, outros cursos do CEAD 

receberam a visita de avaliadores do MEC, sendo que cinco deles, Letras Português, Letras 

Inglês, História, Geografia e Computação, foram classificados como bons (CC 4), qualidade 

que poucos cursos de graduação do país apresentam atualmente (RIPPEL; PINTO, 2017). 

No período de 10 a 13 de março de 2019, foi a vez do curso de Licenciatura em Ciências 

da Natureza (EaD) ser avaliado. O CEAD recebeu avaliadores selecionados pelo MEC, como 

é de costume nas avaliações de curso, para trabalhar in loco na verificação das atividades e 

documentos. Como nota final, o curso obteve CC 5, sendo esta a nota máxima nesse tipo de 

avaliação, considerado assim como “muito bom”. 

Em um país onde as graduações EaD completam treze anos de muita luta e a resistência 

para mostrar sua qualidade, os índices de avaliação, principalmente os do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), têm mostrado cada vez mais que as 

modalidades de ensino presencial e a distância são qualitativamente equivalentes. 

3. QUALIDADE NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA, 

MODALIDADE A DISTÂNCIA (CEAD – UFPI) 

Na Universidade Federal do Piauí, o curso de Ciências da Natureza (EaD) passa a ser 

um dos dois cursos de graduação com esse conceito (considerando bacharelados e licenciaturas, 

presenciais e a distância). Conforme informações disponíveis no portal do e-MEC, 

considerando as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do Brasil, o curso passa a ser 

um dos 23, de todas as áreas de Licenciatura a Distância, com Conceito 5. 

A equipe de avaliadores do MEC encontrou no Curso de Ciências da Natureza 

(CEAD/UFPI) uma equipe unida e preocupada com a sua qualidade, bem como alguns 

diferenciais em relação à EaD promovida pela UFPI e por outras IES nacionais, dentre eles: 

1) Aulas ministradas pelos professores coordenadores de disciplina (doutores ou mestres), pelo 

menos um dia inteiro de encontro por disciplina (Figura 1); sendo que os tutores se 

encarregam mais especificamente do apoio logístico da turma no polo, do desenvolvimento 

de práticas extras e do acompanhamento do professor durante o encontro presencial); 

 
Figura 1 – Encontro Presencial (aulas teóricas e práticas) com os professores no polo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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2) Previamente, o professor recebe um vasto número de informações iniciais, incluindo a 

logística até o polo de apoio presencial (horários de ônibus, hotéis, pontos de alimentação), 

lista de livros da biblioteca setorial do polo, lista de equipamentos de laboratório do polo 

etc; 

3) Tutores interagem entre Ciências da Natureza e Ciências Biológicas; em cada polo, além do 

tutor presencial da turma, há um tutor presencial de laboratório e um tutor presencial de 

Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)/Repercurso (reoferta); desta forma, o curso 

otimiza os recursos e a equipe (Figura 2); 

 
Figura 2 – Equipe da Coordenação do Curso, professores, alguns tutores e alunos que participaram da 

avaliação do MEC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

4) Os tutores são capacitados semestralmente a respeito de funções acadêmicas para um melhor 

atendimento aos discentes, bem como instruções de cada professor coordenador de 

disciplina, sobre como a mesma será conduzida e qual será o papel de cada agente; há ainda 

outros momentos de capacitação para os tutores de laboratório e de 

Estágio/TCC/Repercurso, de forma que exista um total atendimento às demandas; 

 
Figura 3 – Encontro de tutores. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
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5) Curso preparatório para o TCC, que ocorre em 3 sábados consecutivos (dia inteiro), sendo: 

1º sábado (pesquisa bibliográfica e referência sem plágio), 2º sábado (tabulação de dados; 

criação de gráficos com todos os elementos necessários; coerência na criação e apresentação 

de slides em público) e 3º sábado (criação de tabelas e quadros; como escrever os resultados 

e a discussão); 

 
Figura 4 – Curso de preparação para o TCC – Metodologia e Tabulação de Dados Científicos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

6) Os TCCs são apresentados na forma de slide ou banner e em seguida também em um evento 

científico (Mostra Científica) aberto à comunidade local, que ocorre no polo de apoio 

presencial; 

 
Figura 5 – Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso e Mostra Científica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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7) Os discentes participam de pesquisas científicas não somente nos TCCs, mas nos editais de 

Iniciação Científica da UFPI, assim como no programa Semestral de Monitoria promovido 

pela UFPI; 

8) Além da Avaliação Institucional anual e da Avaliação Docente semestral, realizada pelos 

discentes no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que é o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela UFPI, o curso utiliza questionários 

anônimos (Google Formulários) para que alunos avaliem os tutores e também para que 

tutores avaliem professores. 

 
 

Figura 6 – Avaliação de tutores no Google Formulários. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Além disso, o SIGAA, ferramenta de trabalho fundamental para a execução da EaD, 

tem sido constantemente atualizado pela Superintendência de Tecnologia (STI), de forma a 

atender às demandas da modalidade de ensino; essa estrutura tecnológica bem cuidada também 

tem pesado muito nas avaliações positivas do CEAD feitas pelo MEC. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois que o CEAD foi oficializado como Centro da UFPI, funcionando de forma 

autônoma e legal, em 2013, tem ocorrido uma constante melhoria na comunicação entre os 

diversos setores da instituição; há uma ótima relação com as Pró-Reitorias, em particular a Pró-

Reitoria de Graduação (PREG), a Pró-Reitoria de Administração (PRAD), a Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN), bem como a Superintendência de Tecnologia de Informação (STI) 

e a inclusão da EaD nas políticas desenvolvidas pela UFPI. Desta forma, na UFPI, a EaD é 

tratada com uma atenção especial, fazendo jus ao peso atual dos alunos de graduação do CEAD, 

que respondem por cerca de 30% do total de alunos de graduação ativos da instituição. Os 

recursos do CEAD são executados de forma independente, para realização das atividades 

presenciais nos polos de apoio presencial. 

Outro fator que pesou a favor do curso de Ciências da Natureza foi ter passado por uma 

completa reformulação a partir do início de 2017, que durou até o final de 2018 (novo perfil do 

curso), para melhor se adequar às atuais políticas da educação, bem como conforme novas 

demandas da sociedade, destinando-se agora não mais somente ao Ensino Fundamental, mas 

também ao Ensino Médio. Essa readequação também se embasou nas inúmeras formas de 

avaliação executadas pelo curso, em que todos sugerem melhorias sempre. O CEAD, no 

885



 

momento, está aguardando a liberação do Edital para o Vestibular EaD 2019, que já está pronto, 

aguardando somente a liberação de recursos pelo Governo Federal. 

Para o grupo de gestores e professores do curso de Ciências da Natureza e do CEAD 

(Direção do Centro, equipe de Coordenação e docentes), "o Conceito 5 recebido da avaliação 

pelo MEC é um grande incentivo e reconhecimento a tudo que toda a equipe do curso tem feito 

com o objetivo de fazer uma educação superior de qualidade. Dessa forma, acredita-se estar 

trilhando o caminho certo, embora ainda haja muito o que ser feito". 
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RESUMO. A Universidade Federal do Amazonas - UFAM, através da Faculdade de Artes, tem 

ofertado o curso Licenciatura em Artes Visuais na modalidade presencial e também a distância. Ocorre 

que o curso EaD conseguiu nota de avaliação muito superior ao curso presencial, por isso aqui 

questionamos e comparamos as formas de abordagens da coordenação da EaD versus a coordenação 

presencial. Para isso, destacamos as ações dessas coordenações quanto às orientações aos docentes nos 

momentos que precedem ao início das aulas e das oficinas, inclusive quanto aos cuidados referentes às 

avalições e outras atitudes que esses docentes devem tomar. Portanto, esse texto trata de concepções e 

práticas referentes às coordenações desse curso de Licenciatura em Artes Visuais ofertado na 

modalidade EaD. 

Palavras-chave: Licenciatura em Artes Visuais, coordenações, EaD, avaliação. 

 

RESUMEN.  La Universidade Federal do Amazonas - UFAM, a través de la Facultad de Artes, ha 

ofrecido el curso de Licenciatura en Artes Visuales tanto en persona como a distancia. Resulta que el 

curso de educación a distancia obtuvo una calificación de evaluación mucho más alta que el curso en 

el aula, por lo que aquí cuestionamos y comparamos las formas de enfoques de educación a distancia 

versus coordinación facial. Con este fin, destacamos las acciones de estas coordinaciones con respecto 

a la orientación a los maestros en los momentos anteriores al comienzo de las clases y talleres, incluida 

la atención con respecto a las evaluaciones y otras actitudes que estos maestros deben tomar. Por lo 

tanto, este texto trata sobre concepciones y prácticas relacionadas con las coordinaciones de este 

Grado en Artes Visuales que se ofrecen en la modalidad de educación a distancia. 

Palabras clave: Licenciatura en Artes Visuales, coordinaciones, EaD, evaluación. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este é um relato de uma experiência empírica. Por isso, estamos historiando o que 

temos observado durante alguns anos até a atualidade. 

Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), os cursos de graduação que têm sido 

ofertados por meio do ensino presencial e também na modalidade a distância, quando foram 

avaliados pelo INEP, alcançaram nota igual ou superior ao curso equivalente ofertado na 

modalidade presencial. Ou seja, nenhum curso EaD obteve nota inferior ao seu equivalente 

presencial. Especificamente, o curso de licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes 

ofertado na modalidade EaD, quando foi avaliado pelo INED no ano 2015, alcançou a nota 

4,30. Enquanto que esse mesmo curso ofertado também pela referida Faculdade não chegou a 

alcançar a nota 3. 

Isso nos inquietou e promoveu reflexões sobre quais seriam os possíveis motivos: as 

bolsas pagas pela CAPES? A dedicação da equipe multidisciplinar? As iniciativas das 

coordenações dos cursos? Ou, quais seriam os outros motivos? 

Desde o início, o curso presencial tem contribuído significativamente para com o 

curso ofertado em EaD. Para poder iniciar na modalidade EaD, foram realizados alguns 

treinamentos e produzidos diversos materiais pedagógicos como livros e vídeos. 

Tomando os devidos cuidados para evitar possíveis melindres, é comum a 

coordenação orientar aos docentes como eles devem proceder nos encontros presenciais e na 

ministração de cada disciplina. O docente, junto com a coordenação de tutoria e alguns tutores 

virtuais, participa de reuniões antes das atividades presenciais para que os estudantes 

consigam aproveitar ao máximo os conteúdos e as instruções durante as aulas e oficinas. 

Assim, cada ator se torna instruído sobre as metas que deve alcançar, das características de 

cada turma, das iniciativas que deve adotar, dos cuidados a serem tomados, entre outros 

detalhes necessários. Ainda assim, fica preservada a autonomia do docente para que ele 

realize satisfatoriamente a sua atividade pedagógica com o apoio explícito da equipe 

multidisciplinar - com destaque da coordenação que permanentemente, de forma zelosa, 

acompanha as ações dos docentes. De modo geral, essas orientações da coordenação não 

perturbam o docente. Destarte, eles não demonstram invasão em sua autonomia acadêmica. 

Entretanto, raramente, ouvimos alguns docentes expressarem que atuar em EaD dá muito 

trabalho, que existem exigências demais, e por isso preferem atuar no  Programa Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). 

Por outro lado, no curso Licenciatura em Artes Visuais presencial, raras são as vezes 

em que a coordenação de curso passa tantas orientações e sugestões aos docentes como gesto 

de colaboração à adequada realização das atividades acadêmicas. Nos cursos presenciais, uma 

das atividades mais visíveis da coordenação é o planejamento e a elaboração dos horários das 

aulas e da alocação dos professores nas disciplinas.  

As atribuições legais exigidas pela CAPES à coordenação de curso EaD expressa uma 

longa lista que lhe obriga a ficar sempre alerta. Atualmente estamos publicando um Edital 

para a seleção de coordenação de curso em que a lista de exigências e atribuições ultrapassa 

04 laudas. Isso exige e comprova que nos cursos EaD, tem muita visibilidade, essa 

coordenação que terá que atuar diretamente e intensamente quase todos os dias. 

Com esses argumentos temos a intenção de destacar as ações positivas da coordenação 

do curso EaD sem desmerecer os valores e ações da coordenação presencial. Pois, somos 

permanentes parceiros e colaboramos uns com os outros. 

De forma nenhuma pretendemos competir ou menosprezar as coordenações dos cursos 

presenciais. Pretendemos apenas destacar que, realmente, a EaD necessita de planejamentos e 

práticas a todo momento.  
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Serão as estratégias pedagógicas? Ou será a nossa missão coletiva que está no desafio 

em comprovarmos que a EaD é uma estratégia viável nessa região brasileira? Ou será porque 

agimos com a mente alimentada pelo medo do fracasso? Também temos como objetivo maior 

alvitrar possíveis soluções para que os cursos presenciais alcancem relevantes pontuações. 

Acreditamos que, assim, estamos cumprindo com as responsabilidades na busca de 

alcançar os desafios para a consolidação da EaD e o fortalecimento dos cursos presenciais. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Materiais Pedagógicos 

Em todas as ações pedagógicas buscamos a vinculação teórico-prática com a discussão 

acerca das iniciativas das coordenações de cursos e dos recursos pedagógico. 

O ensino mediado pelas tecnologias desenvolve especialidades próprias no processo 

de ensino/aprendizagem estabelecendo meios distintos de design instrucional, o qual concebe 

linguagem, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, métodos pedagógicos e 

infraestrutura com formatos próprios, adequado à proposta pedagógica de determinado curso. 

A EaD mediada pelas tecnologias não considera o fator  tempo e espaço físico 

unificados para que professor e o aluno  possam interagir na ação de ensinar e aprender. É 

nessa mediação que se busca desenvolver alternativas didático-pedagógicas ativas que 

busquem solucionar a falta da presença física de um professor no contexto escolar quando não 

há possibilidades de proporcionar este encontro. Neder (2003) esclarece que “apesar da 

distância física, não pode deixar de existir o diálogo permanente”.  

Sem dúvida nenhuma, é uma opção viável para solucionar as deficiências das 

estruturas educacionais do nosso estado e do país em sua totalidade. Moran (1999) contribui 

de forma atual sobre o processo de ensinar e aprender na perspectiva do ensino a distância, e 

ao mesmo tempo, sinaliza para que não nos percamos em uma infinidade de informações. 

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e 

de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de 

comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a 

variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em 

espaços menos rígidos, menos engessados (MORAN,1999, p.1). 

Esse autor ainda elucida sobre o processo de transformação e aceitação que ocorre na 

EaD. Visto que as mudanças não serão “uniformes nem fáceis”, já que nem todos estão 

preparados para transformações. Neste sentido a coordenação do Curso Licenciatura em Artes 

Visuais - EaD preocupada com a qualidade do material que seria e é disponibilizado aos 

alunos, proporcionou desde o inicio do curso em 2007 uma Pós-Graduação Lato Sensu em 

Produção de Material Didático em EaD, aos professores responsáveis pela produção dos 

cadernos impressos das diversas disciplinas que compõem a grade curricular do Projeto 

Pedagógico do Curso. Nessa especialização foram desenvolvidos desde material pedagógico 

impresso até a produção e edição de vídeos, fotografias etc.  

Neder (2003) afirma que “o material didático [...] deve ser pensado e concebido no 

interior de um projeto pedagógico e de uma proposta curricular definidas claramente”. 

Dessa forma, como nem todos os professores da Instituição que ministram disciplinas 

no Curso de artes Visuais tinham profundo conhecimento sobre o processo pedagógico e 

metodológico desenvolvido na EaD, a equipe com conhecimentos multidisciplinar do Centro 

de Educação a Distância – CED proporcionou todo o suporte teórico e prático numa 

abordagem interdisciplinar para que os mesmos pudessem desenvolver materiais 

diversificados e específicos de forma a preparar conteúdos capazes de estimular o aluno a ser  

o principal personagem no processo da construção de conhecimento. 
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O Amazonas pela sua grandiosidade geográfica dificulta em alguns momentos o 

acesso à internet, como acontece na capital, por isso e para evitar que os alunos nos Polos 

(UAB) não tenham acesso ao material didático das disciplinas, no momento presencial em 

que os professores da Instituição se deslocam da capital aos polos, levam consigo todo o 

material disponibilizado na sala virtual em um DVD, possibilitando ao aluno também o 

acesso aos conteúdos em off-line, incluindo os cadernos impressos.  

Todos os professores desde o início do curso são incentivados e assessorados pela 

equipe que compõe o curso (coordenação pedagógica, coordenação de tutoria, e tutores a 

distância) a produzir vídeos autorais demonstrando técnicas específicas das disciplinas de 

conteúdo prático como pintura, escultura, cerâmica, serigrafia, fotografia etc., explanando o 

passo a passo e como se procedem as técnicas especificas de cada expressão artística. 

Filmes e vídeos possibilitam o desfrute e o deleite de vivenciar entre trechos 

devidamente selecionados, conteúdos que permeiam os temas das diversas disciplinas. O 

intuito é oferecer aos alunos viagens ao mundo antigo, moderno e contemporâneo com o 

objetivo de mostrar, analisar, situar cada obra em seu respectivo momento histórico e estético 

os levando a conhecer grandes artistas, passear nas famosas galerias de arte por eles nunca 

imagináveis. Todo o material pedagógico desenvolvido no curso conta com a aquisição do 

acervo literário em forma de: impressos, vídeos, livros e revistas eletrônicas, entre outras 

fontes de consulta. Atualmente o grupo de professores da Faculdade de Artes está em 

processo de atualização dos cadernos. 

Praticamos a afetividade como recurso motivacional para a aprendizagem. Rossini 

(2001) comenta que efetivar as diversas relações em sala de aula é oferecer oportunidade para 

que a afetividade seja elemento presente no contexto, fortalecendo os vínculos sociais e 

facilitando o acontecer pedagógico, através de um clima de satisfação, confiança e liberdade. 

 

2.2 Encontros presenciais 

O art. 4º do Decreto Lei nº 9.057, de 25 de maio de 2017, estabelece que as atividades 

presenciais sejam realizadas na sede da Instituição de ensino, nos Polos de educação a 

distância ou em ambiente profissional, conforme determina as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Neste sentido, o Curso de Artes Visuais da Faculdade de Artes atento às 

necessidades de aproximação que o próprio aluno solicita, oferece encontros presenciais no 

intuito de motivá-los no exercício de trabalhos em grupo, rodas de conversas e apresentações 

de trabalhos, na perspectiva de exercitar a oralidade em público posto que eles vão atuar em 

Instituições de Ensino, Ateliers, Museus, Galerias de Arte, Centros Culturais. 

As competências e habilidades gerais e específicas estão previstas no Projeto 

pedagógico que segue as orientações do MEC: 

É imprescindível que todos os cursos de graduação e, entre eles, os cursos de 

formação de professores assegurem processos de interações práticas intelectuais. 

Somente assim, estarão propiciando condições para que estes se constituam como 

sujeitos ativos de seu processo de construção de conhecimento ou seja, como 

profissionais reflexivos, que desenvolvam “o fazer, mas também o saber fazer e a 

compreensão do para que fazer, articulando a reflexão sobre o que, como e para 

que ensinar, de tal forma que possa garantir aos seus alunos  o acesso a boas 

condições de aprendizagem” (MEC, 1997, p. 29). 

Dessa forma, o curso potencializa um conjunto de competências que possibilitam o 

desenvolvimento do futuro profissional para atender outros mercados de produção cultural, 

publicidade e marketing, produção artística (pintor, desenhista e expositor) e produção 

literária na pesquisa em artes. Estes momentos acontecem na Introdução disciplinar, no 

período das provas presenciais ou na oferta de oficinas presenciais específicas. 
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Na introdução disciplinar o professor apresenta e explica todo o procedimento 

didático-metodológico das disciplinas do período que se inicia. 

Além destas atividades inerentes do currículo oficial, incluímos também oficinas que 

abordam conteúdos referentes ao que predispõe a Lei No. 10. 639, de 9 de janeiro de 2003 em 

que configura a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Nessa oportunidade também tratamos da Educação Ambiental e temáticas 

desenvolvidas “como práticas educativas integradas, interdisciplinares continuas e 

permanentes em todas as fases, etapas, níveis e modalidades” como disposto na Resolução 

No. 02, de 15 de junho de 2012. 

   

2.3 Das coordenações do Curso EaD 

Até a atualidade, somente dois docentes exerceram a coordenação desse curso. 

Evandro de Morais Ramos - do ano 2007 até o final de 2015. É professor lotado na 

Faculdade de Artes e doutor em Tecnologia Educacional pela Universidade de Ilhas 

Baleares/ES. Núbia Najar Dias, a atual coordenadora, é professora lotada na Faculdade de 

Artes, é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ensino a distância não é aceitável alguma ação que possa ser considerada algum 

tipo de improviso. Pois, estamos convictos de que, na EaD, todo improviso terá consequências 

danosas. Por isso, tudo deve ser planejado com antecedência e muita clareza. 

Atuar em EaD é muito desgastante, pois são necessários  planejamentos, boas 

estratégias, muita determinação e juventude. Ademais da competência da equipe de trabalho, 

a afetividade, o companheirismo e confiança entre os seus integrantes muito contribuem para 

alcançar bons resultados. A coordenação acadêmica, junto a sua equipe de trabalho, tem a 

função primordial de tomar todas as decisões necessárias para que o curso alcance êxito. 

Considerando as titulações de doutorado e mestrado, respectivamente, das duas 

coordenações existentes até agora nesse curso, as quais são diretamente na área de educação 

com tecnologias, é possível que esses detalhes tenham influenciado positivamente nos bons 

resultados alcançados. Com esses argumentos, e nossas iniciativas, buscamos fortalecer todos 

os cursos da Faculdade de Artes, independente da forma em que são ofertados. 

Para concluir, é imperativo considerar que o mais importante é a aprendizagem. Dessa 

forma, deve haver determinação por parte de quem quer aprender. Para que esse processo 

alcance suas metas confiamos que o sucesso da EaD está diretamente condicionado às 

adequadas estratégias pedagógicas regadas por afetividade da equipe de trabalho. Para isso, a 

coordenação do curso tem função primordial nessa conquista coletiva. 
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NETNOGRAFIA COMO MÉTODO: POSSIBILIDADES DE 

INVESTIGAÇÃO SOBRE APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA E 

CULTURAL NA EDUCAÇÃO 

 
Aliana França Camargo Costa (alianacamargo@gmail.com, PPGE/UFMT) 

Kátia Morosov Alonso (katia.ufmt@gmail.com, PPGE/UFMT)  

 

RESUMO. As pesquisas que se voltam para a cultura digital, em suas mais distintas formas de estudá-

las, requerem metodologias ajustadas ao terreno movente e fértil do ciberespaço. Para isso, faremos a 

abordagem da netnografia, baseada em Robert Kozinets (2014), como caminho possível para 

investigação em suporte digital; esta metodologia, examinada como objeto de estudo deste artigo, 

apresenta rigor técnico ao mesmo tempo em que se pode ter sensibilidade para observar os fenômenos 

culturais. Para tal reflexão, partimos de um objeto concreto: compreender as relações das crianças com 

a mídia Youtube, no que concernem as ressonâncias culturais advindas dessa relação. Para aprimorar a 

reflexão, apresentaremos alguns estudos na área da Educação, em nível de doutorado, que utilizaram a 

netnografia como metodologia principal de investigação. 

Palavras-chave: Netnografia. Metodologia de pesquisa. Ciberespaço.  

 

ABSTRACT.  Netnography as a method: possibilities of research on technological and cultural 

appropriation in education. Research that focuses on digital culture, in its most diverse ways of 

studying it, requires methodologies that are adjusted to the moving and fertile terrain of cyberspace. 

To this, we will take Robert Kozinets's approach to netnography as a possible path for research in 

digital media; this methodology, examined as the object of study of this article, presents technical 

rigor while being sensitive to observe cultural phenomena. For such reflection, we start from a 

concrete object: to understand the children's relations with the Youtube media, regarding the cultural 

resonances that come from this relationship. To hone the reflection, we will present some studies in 

the area of Education, at doctoral level, which used netnography as the main research methodology. 

Key-words: Netnography. Research Methodology. Cyberespace. 
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1. INTRODUÇÃO 

As indagações que inquietam o pesquisador surgem de um campo prático, fruto de 

vivências e de um conhecimento inicial para compreender um determinado objeto pertencente 

à realidade. Sendo assim, este artigo visa refletir sobre a escolha metodológica pensada a 

partir da natureza do objeto mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

O campo ao qual faremos a reflexão, a Educação, apresenta sua complexidade atual ao 

apresentar os mais variados tipos de objetos ancorados pelas TIC. O pesquisador pode se 

lançar a estudar: interações entre alunos e professores num ambiente virtual; a incorporação 

de um software na prática pedagógica; a utilização das redes sociais por parte de professores; 

comunidades voltadas à alfabetização; novos letramentos proporcionados pela conexão em 

rede; o comportamento de alunos do ensino médio em uma comunidade online da escola; o 

fenômeno do cyberbullying; a relação entre estudantes e mídia digital; apropriações 

tecnológicas por parte de estudantes e professores; uma infinidade de objetos situados em 

terreno fértil e desterritorializado.  

Para pensar nestas interações e ações entre os atores sociais, este texto tem como 

objetivo apresentar a netnografia (KOZINETS, 2014) como caminho possível para investigar 

questões, fatos, acontecimentos no Ciberespaço. 

Para tanto, traremos uma pesquisa em andamento, produzida no esteio de um grupo 

voltado a compreender distintos objetos atravessados pelas TIC na Educação. O objetivo 

principal deste texto é trazer a referida pesquisa como exemplo prático para aplicar a 

netnografia. A pesquisa citada visa compreender as ressonâncias culturais e as apropriações 

tecnológicas advindas da relação de crianças com a mídia Youtube. Estão incluídas nesta 

investigação: fundamentar a infância contemporânea dentro da cultura digital; compreender e 

interpretar as ressonâncias culturais resultantes do processo de interação das crianças com a 

mídia Youtube; compreender as apropriações tecnológicas advindas das práticas das crianças. 

 Portanto, em alguns pontos do artigo, dialogaremos os procedimentos da netnografia 

como possível aplicação dos procedimentos da pesquisa mencionada. Traçaremos um paralelo 

entre a etnografia e netnografia, em suas similaridades e contrastes, e no final do texto 

propomos aprimorar a reflexão trazendo algumas pesquisas realizadas na área da Educação, 

em nível de doutorado, que aplicaram a netnografia em suas investigações. 

2. ETNOGRAFIA E NETNOGRAFIA  

A netnografia está intimamente relacionada com a etnografia e por isso é uma técnica 

naturalista, pois busca significados em comunicações espontâneas do objeto em estudo. O 

método não se trata de algo estritamente novo, pois parte de referência já existente, mas se 

reorganiza em uma perspectiva de investigação em suportes digitais, sendo este elemento a 

inovação, quando é preciso readequar e sistematizar o trabalho de pesquisa de maneira 

constante, revisada e dinâmica.  

A etnografia é um método de investigação proveniente da antropologia. O pesquisador 

reúne técnicas, o trabalho de observação, e a reflexão sobre os aspectos intrassubjetivos de um 

objeto para compreender a complexidade da realidade. Um dos grandes expoentes desse 
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método, Clifford Geertz (2008) enfatiza que o etnógrafo tenta ler as incoerências do mundo, 

através de manuscritos reunidos para posterior compreensão do comportamento humano. O 

etnógrafo anota o discurso social e realiza a descrição densa dos elementos simbólicos 

apresentados pelo objeto.  

A cultura é a manifestação de crenças, valores e costumes apreendidos que servem 

para ordenar, guiar e dirigir o comportamento de determinada sociedade ou grupo, e essa 

cultura é permeada por signos e símbolos, e a etnografia busca a sua interpretação para 

compreender o mundo. Geertz (2008) explica o por quê a cultura é pública: porque justamente 

o significado produzido em determinada cultura está no presente, na qual a cultura “é”, 

fazendo e refazendo a todo o momento. Sendo necessária a ciência interpretativa com 

utilização da descrição densa sobre o elemento a ser estudado para se chegar a alguma posição 

sobre fatos que acontecem dentro de uma sociedade.  

A netnografia nasce, na década de 1990, da necessidade de compor equipamentos para 

a construção de uma biblioteca digital na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. 

Visava o desenvolvimento de tecnologias que facilitassem a busca de títulos por parte dos 

estudantes e professores (CORRÊA, ROZADOS, 2017).  

Outros neologismos foram criados no campo acadêmico, passando a ser citados como: 

etnografia digital online, depois de algum tempo Christine Hine (2000) chama o seu estudo 

em comunidade online de etnografia virtual, surge também etnografia digital e 

ciberantropologia. Kozinets (2014) critica a pulverização de todos esses termos e os esforços 

de seus pesquisadores em focalizar somente o aspecto online da experiência social e não toda 

a experiência que dela resulta:  

[...] apesar da muitas denominações que os pesquisadores têm dado a seus métodos, 

existem poucas ou são quase inexistentes as diretrizes procedimentais específicas 

para guiar um pesquisador por meio dos passos necessários para realizar uma 

etnografia de uma comunidade ou cultura online e apresentar seu trabalho. 

(KOZINETS, 2014. p. 13).  

Através das suas pesquisas voltadas para o mercado e o consumo, kozinets (2014) 

começa a ter reconhecimento no meio acadêmico justamente por apresentar rigor técnico e os 

detalhes de uma sistematização do que seria a etnografia no campo virtual.  

O autor enfatiza a importância do rigor acadêmico no estudo netnográfico para 

conferir estabilidade, consistência e legitimidade para o trabalho. Em suma, o pesquisador irá 

estudar o comportamento humano que emerge no campo online, cujos dados estão 

publicamente disponíveis. Como sugere Kozinets (2010, p. 5) “A netnografia adapta a 

etnografia para esta combinação complexa de socialidade online e off-line, fornecendo 

maneiras para estudarmos a vida em uma época de cultura mediada pela tecnologia.” O 

pesquisador investe na observação e investigação de práticas culturais no ambiente virtual, 

embora por um território contíguo ao off-line. Por isso, a netnografia é uma ampliação dos 

fundamentos epistemológicos da etnografia, mantendo as seguintes premissas do método 

clássico:  

1. É natural – uma vez que os elementos a serem estudados surgem espontaneamente, 

constituindo os modos de viver e existir.  
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2. É imersiva – pois promove o engajamento e a observação do pesquisador no campo 

de pesquisa.  

3. É descritiva – permitindo a descrição microscópica e densa do que se constitui uma 

cultura e suas práticas discursivas.  

4. É multi-métodos – ambas usam outras técnicas, que podem ser combinadas como 

entrevistas, semiótica, fotografias, vídeos, análises de discursos, utilização de 

softwares para dados quantitativos. 

5. É adaptável – por ser flexível e por sua falta de receita, a etnografia no campo virtual 

pode observar os mais diferentes objetos de estudos, em diversas plataformas de 

relacionamento humano: chats, blogs, redes sociais, e muitas outras.  

A diferença crucial da netnografia é que ela é um método que leva menos tempo e 

recurso em relação à etnografia. Com relação à abordagem, Kozinets (2014) aponta três 

diferenças entre a netnografia e a etnografia clássica: a primeira pelo caráter de entrada do 

pesquisador, a acessibilidade que se tem em uma dimensão virtual difere da realizada face a 

face, isso incorre em diferentes modos de observação e participação; segundo, a coleta e 

análise de dados culturais na netnografia apresenta diferenças, entre elas a de que com os 

dados digitalizados podemos utilizar instrumentos analíticos específicos; por fim, a ética que 

se aplica no presencial off-line não é facilmente traduzida para o campo virtual, cabendo 

algumas interpretações por parte de instituições e pesquisadores. Sobre a ética na pesquisa 

trataremos com mais detalhes mais adiante.  

Na próxima sessão dialogaremos sobre os procedimentos adotados pela netnografia 

para sistematizar e trazer confiabilidade para o processo de investigação da pesquisa.  

3. OS PROCEDIMENTOS E ETAPAS DA NETNOGRAFIA 

 Uma indagação se mostra presente ao optar por investigar um objeto por meio da 

netnografia: existe distinção entre a vida social online e os mundos sociais da vida real? Cada 

vez mais entendemos que não. A netnografia é utilizada para entendermos e acessarmos um 

mundo em expansão, serve para observarmos o que as pessoas estão interagindo neste vasto 

mundo que se chama cultura digital.  

As pesquisas iniciais, quando surgiram os primeiros olhares para a rede, sugeriam que 

os sujeitos que estavam nesse ambiente online participavam de um status social uniforme e as 

diferenças sociais eram minimizadas. Essas primeiras teorias e tentativas de entender a rede se 

mostraram equivocadas já que não há uniformização no ambiente online. Essas pesquisas não 

são tão distantes assim, são frutos do final da década de 1980 e início da década de 1990.  

O pesquisador canadense Marshall Mcluhan (1969) afirmou que a mídia eletrônica 

instalaria o conceito de retribalização, a humanidade em agrupamentos de afiliação, o que 

chamamos hoje de comunidade virtual. O termo ‘comunidade virtual’ foi cunhado por 

Howard Rheingold (1996) como sendo uma formação de rede de relacionamentos pessoais no 

ciberespaço. Uma das principais premissas para o pesquisador é a escolha de qual 

comunidade irá investigar.  
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Existem algumas características relacionadas à comunidade online, sendo que aqui 

citaremos três para compreendermos a questão que implica a netnografia neste conceito. A 

primeira se refere às ações sociais, essa é uma parte importante porque o método não faz um 

estudo e não é uma abordagem individualista, mas analisa a comunicação de pessoas 

pertencentes a um grupo. A netnografia analisa agrupamentos em nível médio, ou seja, não 

aponta micro características de cada indivíduo nem macro de sistemas sociais inteiros, mas o 

grupo intermediário. 

Outra característica que compõem observar netnograficamente dentro de uma 

comunidade online é que as discussões e comunicações são elementos necessários a esse 

método de estudo. A terceira é que as comunidades compostas por esses coletivos se 

comunicam usando informações não só em texto, mas em áudios, informação visual como 

fotografias, vídeos como é o caso do Youtube, emoticons, permitindo que a comunicação e a 

troca de símbolos significativos e todos os tipos de sistemas simbólicos humanos passem a ser 

digitalizados e compartilhados por meio das redes. 

Baseado em Afonso (2016), a concepção de que para se formar uma comunidade 

virtual existe uma motivação afetiva, emocional, um envolvimento de pessoas que estão para 

partilhar significados de valores e principalmente de metas, a geração de grupos com ideais 

comunitários emerge dos relacionamentos e transações gerados com e no contexto do 

exercício identitário-imagético coletivo. Kozinets (2014) complementa dizendo que a 

netnografia estuda práticas culturais complexas, e se desenrola para uma multiplicidade de 

ideias que podem ser fundamentadas e abstratas, práticas sociais, significados, sistemas 

simbólicos, relacionamentos. Dentro das comunidades virtuais o pesquisador encontrará o 

capital social, cultural e atividades de consumo compartilhado pelos atores que dela fazem 

parte.  

No objeto da pesquisa sobre as relações entre crianças e o Youtube, busca-se 

compreender as ressonâncias culturais resultantes desse consumo por parte das crianças, neste 

caso as comunidades virtuais parte de uma escolha indicada por elas, o pesquisador anota em 

seu diário de campo, investiga os canais apontados pelos sujeitos e busca os significados 

resultantes da compreensão da relação mídia e crianças. E ainda assim, há o refinamento do 

pesquisador, que dentre tantos apontamentos feito pelos pesquisados, precisa filtrar com base 

em critérios estabelecidos no andar da pesquisa.  

A pesquisa netnográfica realizada por Kozinets (2014) em comunidade virtuais tem 

como premissa a abordagem qualitativa, pois sendo um método oriundo da etnografia 

clássica, o pesquisador se debruça a entender os aspectos culturais do objeto. Mas os 

procedimentos podem ser utilizados por uma abordagem quantitativa, ou até mesmo uma 

abordagem mista, qualitativa e quantitativa, neste caso, os números são elementos utilizados 

que recebem interpretação para compreender a realidade.  

A partir do entendimento sobre comunidade virtual, Kozinets (2010) restaura os 

procedimentos básicos e que são transpostos da etnografia tradicional para a netnografia. São 

elas: planejamento de pesquisa, entrada, interpretação, padrões éticos adotados, apresentação 

da pesquisa com checagem dos participantes. Por não ser um método protocolar, essas etapas 

são sobrepostas, acontecem muitas vezes num indo e vindo contínuo, interligado e num 

sentido positivo. (AMARAL at al. 2008, p. 5). 
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Para iniciar a pesquisa é recomendado olhar para a natureza e o âmbito da questão 

principal. O pesquisador precisa perguntar a si mesmo quais teorias ou quais construtos se 

constituem ou não esse “mundo real” – o mundo que eu vejo e experimento. Isso porque há o 

estranhamento natural para entender relações de uma comunidade: o que acontece “ali”, quais 

comportamentos, quais elementos aparecem mais no grupo, e por fim é preciso observar se há 

uma relação com aquilo que acontece “fora da tela”.  

Sobre os locais que o investigador pode explorar existe considerável diversidade de 

campo, como: salas de bate-papo; mundos virtuais como o Second Life; Blogs; Ambientes 

Virtuais de Aprendizagens (AVA); websites audiovisuais como o iTunes e o Youtube são os 

mais conhecidos; websites de redes sociais, dentre os mais conhecidos no ocidente estão 

Facebook e Myspace.  

A propósito da coleta e análise dos dados, Kozinets (2014) aponta três maneiras 

consideradas eficazes para a captura: a primeira é de forma manual, quando são copiadas 

diretamente das comunidades mediadas por computador, o que pode acarretar um grande 

volume de dados e dificuldade posterior de categorização, é recomendado que o pesquisador 

utilize filtros através de mecanismos da inteligência artificial; a segunda são os dados obtidos 

pela interação entre o netnógrafo e os outros membros da CMC, os comentários, das 

postagens, e das entrevistas entre o pesquisador e o pesquisado; por fim, os dados de nota de 

campo são resultados de quando o pesquisador registra a sua afiliação, as interações, os 

membros, os significados dessas interações, que estão no campo semântico da compreensão 

do netnógrafo. Kozinets (2014) recomenda que os dados devam ser classificados em 

categorias preliminares à medida que são lidos no início da pesquisa, e depois reclassificados 

caso seja necessário. 

As atividades para o desenvolvimento da coleta de dados podem ser realizadas através 

dos levantamentos online; entrevistas; diários de campos; observação de grupos de foco; 

análise de redes sociais, entre outras técnicas. 

O levantamento é uma técnica importante para suprir a necessidade de entender 

questões que envolvem comunidades e cultura online. Ela vai permitir que o pesquisador 

tenha uma visão geral em relação ao que se quer buscar dentro do ambiente online. Para o 

levantamento da relação entre crianças e a mídia Youtube partimos de grandes questões como: 

De que forma as crianças se apropriam da tecnologia? Quais são os canais mais assistidos no 

Brasil? Quais os canais que as crianças mais assistem? Questões que requerem mais detalhes 

não fazem parte do levantamento inicial, como: aprender o modo peculiar com que a 

linguagem e as práticas são usadas para manifestar cultura ou exibir uma compreensão 

complexa e sutil de um fenômeno, cultura ou comunidade.  

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em pesquisas. O termo une duas 

palavras, entre e vista. A primeira se refere à relação do que está no espaço que separa duas 

pessoas ou coisa; vista é o ato de ver, de se preocupar com algo. (NAKASHIMA, 2014, 

p.127) É a partir da entrevista que o pesquisador acessa muitos elementos de suas questões. A 

conduta da entrevista no ambiente virtual será bem diferente da entrevista face a face. No 

espaço online busca-se compreender, em muitos casos, questões subjetivas de experiências 

vividas pelos participantes de culturas e comunidades virtuais, ao pesquisador cabe 

compreensão das relações entre a situação sociocultural única de uma pessoa em suas 

atividades ou comportamentos em uma cultura ou comunidade online, por exemplo. No caso 

da entrevista, importante ressaltar que ao pesquisador não caberia, a partir dela, construir 
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conclusões generalizáveis a outras populações, ou quantificar relações ou, ainda, remates 

representativos de uma determinada população. 

Aliada à netnografia, os grupos de foco torna-se, na visão de Kozinets, instrumento 

eficiente para os achados na pesquisa. Segundo o autor, a aplicação desta técnica sem o rigor 

antropológico, apresenta dados induzidos, obstrusivos e artificiais.  

A análise de rede social pode ser utilizada para compreender questões como: a 

comunicação e conexão entre diferentes tipos de comunidades eletrônicas; comparar 

estruturas de comunidade e fluxos de comunicação entre comunidades online e face a face; 

estudar os padrões reais e o real conteúdo das comunicações de comunidades eletrônicas. As 

ferramentas computacionais como softwares para análise de dados qualitativos assistidas por 

computador (ou CAQDAS, termo em inglês), são sugeridas pelo autor como eficazes para 

análise de dados qualitativos.  

A netnografia utiliza vários instrumentos criando bricolagens, acabando por misturar 

construtos sem ordem, é orientado ao pesquisador olhar para os dados buscando sua unidade. 

O uso da triangulação, quando fontes como observação participante, grupo focal, entrevista e 

interações das CMC são utilizadas no processo para permitir confrontar os dados e avalizar a 

sua confiabilidade. Ao superar as barreiras e os entraves da aparente desordem implicada na 

observação em espaços virtuais o pesquisador passa a descrição perspicaz dos achados.  

Na fase da descrição dos dados, a indução possibilita ao pesquisador uma forma de 

raciocínio lógico feito através de observações individuais, o que permite construir afirmações 

gerais sobre um fenômeno. Para a indução funcionar é preciso que o netnógrafo siga a 

seguinte sequência: codificação, anotações, abstração e comparação, verificação e 

refinamento, generalização e teorização. Sendo a codificação um elemento importante para a 

descrição dos achados, utilizada pela teoria indutiva.  

Outra ação para descrição densa como processo da interpretação dos dados 

qualitativos é por meio da inspiração hermenêutica. Por hermenêutica entende-se a busca pela 

compreensão interpretativa dos fenômenos culturais (WELLER, 2007). A linguagem é 

considerada uma chave para acessar as práticas culturais, para a compreensão do mundo e das 

coisas. O conhecimento é processo, calcado na dinamicidade e na constância, é sempre um 

devir. “A hermenêutica visa esclarecer qual o significado mais profundo que está oculto na 

linguagem, para compreensão do homem, do mundo em que vive, sua história e sua 

existência” (NAKASHIMA, 2014, p. 97). O caminho do conhecimento formado pela 

hermenêutica se faz na dialética das partes ao todo e do todo ao que se refere o contexto. O 

significado de um texto inteiro é determinado pelos elementos individuais, os elementos 

específicos que compõem o texto devem ser examinados repetidas vezes. A descrição do 

significado visa ser coerente e livre de contradição; é respalda por exemplos relevantes; deve 

ser escrita, como enfatiza Kozinets (2014), a partir de um estilo de linguagem persuasivo, 

envolvente, interessante, estimulante, atraente, e que utilize metáforas, alusões e analogias.  

Para exemplificar, retomo o objeto exposto na primeira sessão deste artigo. Interessa-

nos analisar o movimento hermenêutico na relação das crianças com a mídia Youtube. Para 

isso, realizaremos a descrição densa tanto no espaço organizado da escola, com encontros, 

extraindo falas espontâneas dos sujeitos e na compreensão de uma teoria indutiva do 

fenômeno. Desta forma, os significados das interações no campo virtual, além da observação 

participante em como se organiza o capital cultural dessa geração youtuber serão analisados. 
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A adaptação dos padrões éticos em investigação dos ambientes online pode ser um 

desafio para o netnógrafo. Na relação do que é público e privado, é recomendável que o 

pesquisador observe, que na internet, os mecanismos de armazenagem, transmitem e 

recuperam comentários. Portanto, ainda que haja expectativa de privacidade, ela é 

extremamente inapropriada e essa informação deve ser levada em consideração na conduta 

ética do pesquisador.  Padrões éticos deverão estar no começo da decisão de realizar 

netnografia, até muito tempo depois da publicação e distribuição da pesquisa.  

Além dos procedimentos éticos adotados, a apresentação dos dados da pesquisa aos 

participantes que dela fizeram parte acrescenta credibilidade e legitimidade ao estudo do 

objeto. Por meio do feedback oferecido pelos membros do grupo pode surgir insights 

adicionais não observados pelo pesquisador e assim acrescentar significados à pesquisa.  

3.1 O contexto de investigação das CMC 

Os elementos presentes nos ambientes digitais ajudam o netnógrafo a compreender o 

objeto. O método trata as comunicações realizadas em blogs, redes sociais, podcasts entre 

outros como interações sociais e expressões culturais, e nunca como simples conteúdo. 

Diante da fluidez do ambiente virtual, algumas características da netnografia são 

aplicadas nas pesquisas, e estas se diferenciam da etnografia clássica:  

a) A primeira delas é a natureza da alteração nas interações mediadas por 

computador, elas são bem diferentes da face a face, sendo tanto coagida quanto 

liberada a depender das regras específicas do meio tecnológico em que ela é 

realizada. A interação no ambiente virtual oferece experiências com as novas 

relações culturais baseadas a partir da apropriação tecnológica. Novos códigos, 

normas, usos de emoticons, habilidades no uso da tecnologia para interagir por 

meio do computador. Essa alteração proporcionada pela tecnologia, redimensiona 

o espaço e o tempo e compõe o universo cultural online. 

b) O anonimato no ambiente virtual confere ao sujeito uma nova maneira de 

interação que não é igual ao face a face. Através do anonimato os atores 

aproveitam um senso de flexibilidade para experimentar novos comportamentos. 

Diante deste elemento, Kozinets (2014) afirma que o anonimato atribui ampla 

liberdade para o informante.  O anonimato e seu correlato próximo, pseudônimo, 

torna a abordagem netnográfica necessariamente diferente da abordagem 

etnográfica. Tudo porque o anonimato, em certa medida, permite que o sujeito 

exiba características e desejos que não poderiam ser expressos em um contexto 

mais prosaico da vida. São as CMC que estão nas salas de sexo virtual, nos jogos 

ultraviolentos. Na opinião de Kozinets (2014), os aspectos da identidade podem se 

revelar mais “verdadeiras” do que em uma comunicação face a face.  

c) A ampla acessibilidade para qualquer pessoa em muitos fóruns virtuais é um 

importante quesito na observação do contexto, na qual, à priori, mostra que os 

dados podem ser acessados e estudados sem que para isso precise de 

consentimento do informante, o que difere dos procedimentos éticos da abordagem 

presencial off-line. A acessibilidade online transcende limites tradicionais de 

comunidades como: a geografia, política, gênero, religião, etnicidade. Dentro dos 

grupos a autossegmentação é organizada por interesses, gostos ou 
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comprometimentos pré-existentes. Existe um voyeurismo e o exibicionismo que se 

estabelece na relação público-privado que oferece ao participante a sedução de ser 

o centro das atenções. Essa interação social é uma diferença significativa e 

fundamental da abordagem netnográfica em relação à etnografia clássica. 

d) E por fim, o arquivamento eletrônico das interações e dos dados pelo meio online, 

que podem ser arquivados automaticamente permitindo ao pesquisador acessar 

quantas vezes for necessário durante o estudo. O arquivamento é uma das 

diferenças do contexto online. A interação que o participante faz é passível de 

rastros, de ser facilmente observado, de ser gravado e de ser copiado. Os dados 

demográficos do comportamento de consumo, escolha e atenção, reação, 

aprendizagem dos participantes são amplamente capturados e registrados. 

 A abordagem da netnografia auxilia na compreensão de que a tecnologia e a cultura 

são entrelaçadas não de maneira simples, mas formam sistemas complexos. Com Piérre Levy 

(1999) recuperamos um quesito essencial nessa relação entre tecnologia e cultura: a de que a 

tecnologia não vai determinar nenhuma ação do homem e sim condicionar essas ações, esse é 

um ponto-chave para que o pesquisador não caia em nenhum determinismo quando se estuda 

alguma comunidade online. 

4. A NETNOGRAFIA EM PESQUISAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

O levantamento realizado para o estudo deste artigo buscou compreender a utilização 

da metodologia por parte dos pesquisadores da área da Educação. Para refinar a pesquisa, 

realizada em dois grandes sítios de busca, priorizamos teses resultantes de programas na área 

da Educação e utilizamos como palavras-chave principais: netnografia, seguida de educação e 

tecnologia da informação e comunicação. No Catálogo de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram encontradas 

quatro teses que se alinhavam a proposta deste levantamento; na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) - cinco teses; resultando em nove pesquisas em nível de 

doutorado, que se aproximavam dos objetivos deste artigo: tratar sobre a netnografia como 

metodologia utilizada na área da Educação.  

Nakashima (2014) buscou compreender quais contribuições do conhecimento 

pedagógico de conteúdo tecnológico para as competências docentes e o processo de 

aprendizagem, apoiados por ambiente virtual. A pesquisadora dá detalhes de como utilizou a 

netnografia em seu trabalho, caracterizada por uma abordagem fenomenológica-

hermenêutica, de natureza descritivo-exploratório. Para isso, utilizou a triangulação de dados 

ao acompanhar as interações no ambiente virtual, observação participante, grupo focal e 

entrevista. Tais procedimentos fundamentaram os dados coletados. Ela optou por 

acompanhar, durante um semestre, uma disciplina sobre didática de forma presencial off-line 

e online.  

A autora traz como discussão a complexidade quando se observam de forma contínua 

e sistemática o sujeito e o objeto de estudo; os múltiplos significados atribuídos pelos sujeitos 

da pesquisa às ações e interações: “o princípio da etnografia, em meios digitais, ampliou a 

possibilidade de uso de recursos interacionais de ambientes virtuais para coletar dados a partir 

de feedback dos estudantes e da interatividade que lhe são característicos” (Ibid., p. 126). 

A complexidade citada por Nakashima (2014) traz para nossa reflexão um ponto 

salientado por Kozinets (2014), na qual os termos “dados” e “coleta” não dão conta quando se 
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remete à suposta “simplicidade” de juntá-los, uma vez que ao assumir uma investigação 

netnográfica o pesquisador abre precedente para ter:  

“[...] envolvimento, engajamento, contato, interação, comunhão, relação, 

colaboração e conexão com membros da comunidade – não com um website da 

rede, servidor ou teclado, mas com as pessoas no outro extremo”. (KOZINETS, 

2014, p. 93) 

Machado (2009) analisou a partir da perspectiva dos novos letramentos a oralidade, 

leitura e escrita de alunas do curso de Pedagogia realizado a distância. Nesse intento, a autora 

utilizou a netnografia, através da imersão da pesquisadora na comunidade, para analisar os 

significados das produções dos alunos em suporte digital. A pesquisadora e também 

professora do curso estava vinculada a comunidade estudada de forma off-line.  

Ao observar que os alunos ainda faziam suas anotações nos cadernos, a pesquisadora 

recuou da ideia de aplicar o questionário online e se restringiu a apenas observar as produções 

textuais no suporte digital, ela passou a analisar os cadernos de anotações dos estudantes 

disponibilizados de forma espontânea. Nos encontros realizados no polo entre pesquisadora e 

pesquisados, eram realizados feedbacks parciais dos dados, em alguns casos de forma 

individual, em outros momentos de maneira coletiva, com o critério de que os sujeitos 

deveriam estar envolvidos com o texto analisado. 

Ribeiro (2018) comparou os dados coletados off-line em quatro escolas de Palmas/TO 

e imergiu na rede social facebook para estudar as práticas e consequências da violência virtual 

denominadas de Cyberbulling. Para isso, fez o uso de várias técnicas como a observação, a 

análise documental e entrevistas semiestruturadas para a compreensão do fenômeno do 

cyberbullying; ela observou o comportamento, as ideias e atitudes dos membros da 

comunidade virtual. Sobre a técnica da entrevista, a pesquisadora teve desafios dizendo que 

“na netnografia é mais difícil de ser obtida porque a empatia e a confiança ficam 

comprometidas pelos contatos realizados somente pela internet”. (RIBEIRO, 2018, p. 155). 

Sobre isso, Kozinets (2014) trata o tópico da entrevista como algo entrelaçado à conduta do 

netnógrafo, a habilidade de conduzir requer alguma prática por parte do pesquisador para que 

as perguntas e respostas se desenvolvam.   

  Meireles (2017) articulou conceitos e procedimentos da netnografia e da análise do 

discurso de inspiração foucaultiana. Analisou os saberes produzidos, divulgados e as posições 

de sujeito nos blogs sobre alfabetização criados por professoras-alfabetizadoras bem como as 

relações de poder envolvidas nesse processo. Para isso foram estudados 31 blogs educativos 

sobre alfabetização criados por professoras-alfabetizadoras, utilizando alguns conceitos e 

elementos de análise dos Estudos Culturais, do campo do Currículo em sua perspectiva pós-

crítica e dos estudos Foucaultianos. A autora discute as dificuldades de categorizar as 

informações dos 31 blogs investigados sobre o processo de alfabetização.  

Nos blogs investigados, Meireles (2017) considerou qualquer informação disponível, 

tais como: imagens, vídeos, comentários dos visitantes, textos teóricos escritos sobre 

alfabetização, links de acesso para outros sites, todos os elementos que as comunidades 

virtuais apresentavam como significativos para o processo de alfabetização.  

Carvalho (2012) investigou as comunidades virtuais fanfictions, na qual textos escritos 

por jovens fãs de livros, filmes, séries televisivas, histórias em quadrinhos, (alguns mangás, 

da cultura japonesa), desenhos animados, bandas musicais, entre outras produções  

compartilhadas em ambientes online. A autora escolheu três comunidades virtuais de 

fanfiction para a sua investigação e realizou entrevistas com os sujeitos eleitos da pesquisa. 
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Gutierrez (2010) estudou as redes sociais on-line formadas por professores brasileiros 

da educação básica, interligados por meio de processos de interação, diálogo, colaboração e 

cooperação. O objetivo foi conhecer, descrever, interpretar, compreender e explicar as 

contradições no trabalho de professores brasileiros da educação básica, no contexto da 

formação de redes sociais e da constituição de uma presença on-line marcada pelo blogue 

pessoal. Ele incrementou a sua netnografia com a análise de rede social dos professores 

observados na pesquisa. 

Colodel (2018) optou pela netnografia como forma de olhar para o campo simbólico 

da rede social digital, e na análise de conteúdo, com base em Laurance Bardin, para 

compreender os achados. A autora procurou compreender a constituição dos sentidos sociais, 

em especial aos que se remetem à configuração docente na dinâmica do Facebook. Na 

perspectiva da análise de conteúdo, a pesquisadora reuniu um conjunto de técnicas utilizadas 

para analisar/interpretar o campo das comunicações e seus conteúdos. Importante recuperar a 

opinião de Kozinets (2010, p. 6) quando diz que “a netnografia é diferente porque não trata 

comunicações online apenas como “conteúdo”, mas como interações sociais, como 

expressões cercadas de significado e como artefatos culturais”.  

Marques (2013) e Bedin (2015) não ofereceram detalhes de como foi aplicado a 

metodologia na busca por compreender o objeto analisado. Marques (2013) propõe a pesquisa 

na extinta rede social Orkut para falar sobre os afetos entre jovens, mas apresenta estudo sem 

profundidade com relação aos procedimentos netnográficos. Bedin (2015) diz no resumo 

utilizar netnografia, mas dá detalhes do estudo de caso etnográfico utilizado em seu trabalho.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento, a expansão e a apropriação das tecnologias da informação e 

comunicação fizeram com que os estudos sobre as práticas sociais na rede se tornassem 

objetos de análises em diversas áreas do conhecimento. Sendo a netnografia um caminho 

possível para investigar em ambientes online que são territórios contínuos do presencial off-

line.  

Na perspectiva atual, a tecnologia molda e remodela os nossos corpos e também é 

moldada para as nossas necessidades.  De forma que é importante entender primeiro os 

contextos particulares, saindo do contexto particular para o geral, e sua relação com tempos e 

lugares específicos, regras dentro de uma comunidade online, procedimentos, possibilidades, 

uso prático e capital simbólico. 

Para o estudo deste artigo listamos semelhanças e contrastes entre a etnografia 

tradicional e a netnografia, entendendo que ambas apresentam insigths culturais para o 

pesquisador a partir de um contexto bem delimitado. Tratamos sobre os procedimentos 

adotados ao utilizar o método, trouxemos um objeto exemplificador para pensar a utilização 

da netnografia e fizemos levantamento sobre a apropriação do método por parte de 

pesquisadores da área da Educação.   

O poder da netnografia como metodologia reside na sua imersão em comunicação 

mediada por suportes digitais e na flexibilidade para se adaptar de acordo com andamento da 

investigação. Embora Kozinets (2014) liste alguns critérios ao se utilizar a netnografia, entre 

eles estão: a coerência na apresentação de um padrão unificado; o conhecimento da literatura 

e das abordagens de pesquisas relevantes; a inovação nas formas narrativas, a criatividade 

para compreender os sistemas, estruturas, experiências e ações; o senso crível de realidade no 
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contato cultural e comunitário; a inspiração e o fortalecimento da ação social através do texto; 

e no pensamento de que neste método a representação leva em conta a interligação dos vários 

modos de interação: online e off-line. 

A netnografia se revela como método potente para refletir sobre assuntos mais amplos 

no quesito da expansão da internet. E nos faz pensar em questões bem complexas incitadas 

por Kozinets (2014), como: o que acontece quando uma grande empresa de tecnologia 

baseada em uma nação ou região coloniza as interações da comunidade online de outras 

nações ou regiões? A resposta está desfocada para o momento, o que abre brecha para 

entender que existe uma busca sem fim por teorização e análise das práticas desse espaço. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma análise sobre os discursos de uma disciplina virtual da UAB-UnB na 

construção da imagem do seu aluno, através de suas estratégias de enunciação materializadas na semiótica 

verbal e não verbal. Adota como referencial teórico-metodológico a Análise de Discursos (AD) e é de caráter 

qualitativo e interpretativo. Baseia-se em Pêcheux (2008), Orlandi (2009), Verón (2004), Pinto (2002) dentre 

outros. A pesquisa mostra que a prática social de elaboração de disciplinas virtuais constroem uma imagem 

discursiva dos sujeitos envolvidos na Educação a Distância on line. Os discursos presentes nessa disciplina 

revelam diferentes modos de programar a imagem do seu aluno através de diferentes estratégias de 

enunciação. A disciplina analisada programa  um aluno autônomo, investigativo e curioso.  

Palavras chave: Discursos.  Disciplinas  virtuais . EaD 

ABSTRACT: This article presents an analysis about the discourses of a UAB-UnB virtual discipline in a 

construction of the student’s image through their strategies of enunciation presented through its verbal or not 

verbal semiothic. It was adopted as theoretical-methodological the french perspective of Discourse Analysis 

(AD), and it’s of quality and interpretative character. It relies on Pêcheux (2008), Orlandi (2009), Verón 

(2004), Pinto (2002), among others. The research shows that the social practice of elaboration of virtual 

disciplines build a discursive image of the subjects involved in online distance education. The discourses 

present in this discipline reveal different ways of programming its student’s image through its different 

strategies of enunciation. The analyzed discipline programs an authonomy, investigative and curious student. 

Keywords: Discourses.  Virtual disciplines. EaD. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa vai tratar especificamente sobre como Educação a Distância on-line constrói 

ou programa uma imagem de aluno no interior de uma disciplina postada no ambiente virtual 

Moodle, uma vez que ao longo de sua existência tem produzido discursos de democratização do 

ensino superior no Brasil e voltados à inclusão de saberes pelo viés digital.  

Apresentamos nesse artigo apenas um recorte de um estudo comparativo dos discursos 

presentes nos textos de quatro disciplinas virtuais de cursos a distância da UAPI - UFPI e da UAB - 

UnB, resultado de pesquisa realizada em nível de mestrado pela Universidade Federal do Piauí- 

UFPI no ano de 2013. Esse recorte trouxe para esse artigo a análise de como uma disciplina virtual 

programa a imagem de seu aluno construída discursivamente nos e pelos discursos da educação a 

distância on line, a partir de seus modos de mostrar, interagir e seduzir vistos em Pinto (2002). 

Buscou-se identificar como esses sujeitos foram se constituindo, na medida em que se investigava 

como se construíram os discursos em torno da Educação a Distância on line, uma prática social 

inerente ao Paradigma da Sociedade de Informação e do Conhecimento do séc. XXI, veiculadas no 

ambiente de aprendizagem virtual plataforma Moodle. 

Dentro desse amplo processo do conhecer, a Educação a Distância on-line vem trabalhando 

com plataformas interativas, nas quais professores concebem suas disciplinas no ambiente virtual e 

postam ali seus materiais didáticos. Com o intuito de ampliar as discussões sobre os discursos 

relacionados à Educação a Distância on line presentes nas disciplinas postadas em ambientes 

virtuais, esta investigação tem como objetivo analisar os discursos sobre o aluno da EaD em torno 

de uma disciplina virtual de um curso a distância on line e descrever a partir de suas estratégias de 

enunciação, como a imagem do aluno foi sendo programada por seu enunciador.  

O texto de análise trazido para esse artigo é composto pela disciplina de pós-Graduação em 

nível “lato sensu” a distância, de eixo nacional da UAB-UnB intitulada A construção do ensino e 

aprendizagem em ambientes virtuais, do curso de Educação Continuada e a Distância da UAB-

UnB, acessada mediante a autorização oficial da instituição em questão através de carta de 

solicitação. O suporte de linguagem computacional gerador de ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem que abriga essa disciplina é a plataforma Moodle, que também é objeto de 

consideração. 

A pesquisa adota como referencial teórico a Análise de Discurso materialista por se levar em 

conta a historicidade dos textos, sua exterioridade, a língua como não transparente, o sujeito 

interpelado pela ideologia e por considerar os efeitos de sentido a partir das condições de produção 

desses textos. (Pêcheux, 2008). Para a análise da disciplina selecionada, tem-se como base a Teoria 

dos Discursos Sociais, vista em Milton José Pinto (2002), cujo pressuposto nos diz que é através 

dos discursos que os textos buscam sua vontade verdade, onde as relações entre os interlocutores 

dos eventos comunicativos não são somente da causa e efeito, mas de produção de sentidos pelas 

intersubjetividades e que, nas sociedades, as instituições e os sujeitos disputam um espaço e um 

lugar na teia das relações sociais. 

Segundo Orlandi (2017, pg.30) a pesquisa em Análise de Discurso constrói seu dispositivo 

de interpretação baseado em dois dispositivos: o teórico e o analítico. Com relação ao dispositivo 

teórico, ele é “constituído pelas noções e conceitos que constituem os princípios da análise de 
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discurso” e que dão suporte à análise. Quanto ao analítico, ele é constituído pela própria 

materialidade linguística e discursiva da disciplina selecionada, e nesse caso, a análise 

primeiramente partiu dos enunciados verbais e posteriormente dos não -verbais para investigar a 

construção da imagem do aluno. E apoiou-se também no Contrato de Leitura de Eliseo Verón 

(2004). 

Para realização da análise, intentou-se mergulhar no mundo da construção de sentidos 

inerentes ao paradigma da sociedade do século XXI, que tem revelado novos perfis de agentes da 

Educação, novos modelos de ensino e aprendizagem e novos comportamentos destes agentes 

protagonistas da ação didática dos cursos superiores no Brasil que são: instituição de ensino, 

professor e aluno. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Sabe-se que ao longo da história da humanidade, as mudanças paradigmáticas têm 

influenciado de forma direta os paradigmas educacionais, transformando as relações sociais 

presentes na Educação. E tais mudanças paradigmáticas têm revelado uma série de tendências do 

mundo atual; uma delas é um novo modelo de educação da era da digitalização da Sociedade da 

informação na era do Conhecimento do séc. XXI, que vise a formação integral dos indivíduos, 

futuros profissionais das mais diferentes áreas compatível com as novas exigências e necessidades 

do mundo contemporâneo.  

Como consequência dessas mudanças de paradigma, o século XXI produz uma redefinição 

das relações econômicas de poder, de experiência (individual e social) e de educação, que acabaram 

produzindo uma nova sociedade com uma nova estrutura social, através da denominada sociedade 

de rede, uma nova economia: a economia  informacional, uma nova cultura: a cultura da 

virtualidade real e uma nova educação: o ensino a distância via internet..  

Para Lévy (1993), o ciberespaço engloba tecnologias intelectuais que expandem, 

exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas dos seres humanos, como a memória (banco de 

dados, fichários virtuais), e a percepção (tele presença, realidades virtuais). E essas tecnologias 

favorecem novas formas de acesso à informação, como a navegação, a caça de informações através 

de motores de procura, agentes de software etc. A cibercultura na qual as sociedades 

contemporâneas vivem hoje tem propiciado possibilidades outras de aprendizagem e de 

socialização dos indivíduos nas mais distintas esferas da vida social, e especialmente na educação, 

proporcionada por ciberespaços ou ambientes de aprendizagem virtual (AVAs).  

A educação on-line lhe confere um lugar de novos espaços, um lugar de uso de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem que levem a uma aprendizagem autônoma. Isso já se vê 

com a implantação do Ensino a Distância on line no Brasil, porque somos testemunhas de que os 

alunos já estão expostos aos campos virtuais de interatividade sincrônica e assincrônica como por 

exemplo, os chats e fóruns respectivamente, podendo exercitar no seu processo de aprendizagem 

essa autonomia proposta pela Educação on-line. 

Somadas as interfaces de comunicação proporcionadas pelas tecnologias e as 

multimodalidades dos textos configurados nos ambientes virtuais, os professores podem contar com 

diferentes maneiras de configurar suas disciplinas on-line nos ambientes virtuais. Ao conceber a 

disciplina, poderá numa interface de conteúdo trabalhar com hipertexto unindo diversas linguagens 
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como som, imagem, gráficos, tabelas, vídeos e diversas mídias como impresso, cinema, televisão e 

rádio, tornando a disciplina mais significativa e atrativa para o aluno da EAD on-line. 

Enfim, a educação on-line como parte constitutiva do novo paradigma educacional pode 

contribuir de forma significativa para a nova maneira de serem pensadas as instituições 

educacionais, ampliando o seu compromisso político e social para com os cidadãos brasileiros, uma 

vez que amplia consideravelmente o acesso a cursos de nível superior em ambientes interativos de 

ensino e de aprendizagem; e leva em consideração os ritmos e estilos particulares de aprendizagem 

dos alunos; a questão espaço / tempo é ressignificada; propicia maior socialização do conhecimento 

através das redes ou da internet, através do uso das diferentes mídias citadas nos parágrafos 

anteriores, ressignificando a interlocução entre professor e aluno. 

         Na análise do objeto em questão a relação existente entre locutor (enunciador da disciplina), 

objeto de discurso (disciplina em si, matéria significante) e o destinatário ou co-enunciador (aluno 

de curso a distância) é dialógica e percebida nos sujeitos discursivos traduzidos pela imagem que se 

constrói da disciplina (imagem de si), a imagem construída do aluno que estuda a distância (imagem 

do tu) e a imagem dessa relação no e pelo discurso, dentro do seu dispositivo de enunciação, o qual 

é entendido aqui como: 

A explicitação dos diferentes posicionamentos ideológicos ou posições enunciativas ou 

ainda lugares de fala – ou seja, as diferentes maneiras de construir a representação de uma 

determinada prática social ou área do conhecimento propostos pelos sujeitos que aparecem 

nos textos e que são assumidos ou não pelos participantes de evento comunicativo em curso 

(PINTO, 2002, p. 32). 

Isto só vem confirmar a noção de Pinto (2002) de sujeitos como agentes das ações, dos 

processos de produção, circulação e consumo de sentidos dos textos (VERÓN, 2004), e sujeito 

como assujeitados às pressões externas advindas das determinações do contexto.  

Na Teoria dos Discursos Sociais não se trabalha com o sujeito “senhor de sua fala”, mas 

com diferentes vozes manifestadas em cada ato enunciativo, e influenciadas por redes de memória 

ou vozes cuja consciência e cujo controle fogem ao locutor. Isso leva a crer que parte do que se diz 

pode até ser intencional, porém a outra parte foge completamente ao controle dos sujeitos sociais, 

por estar ligada a essas diferentes vozes vindas dessa rede de memória. Sobre isso Orlandi (2009) 

ao retomar Michel Pêcheux (2008) para falar de sua noção de esquecimentos, nos aponta que há na 

visão dele o esquecimento nº 01, que é o da ordem do discurso, do ideológico, ou seja, é da 

instância do inconsciente e ocorre pelo modo como somos interpelados em sujeito pela ideologia. 

Por esse esquecimento, temos a ilusão que somos “senhores” da nossa fala, a origem do que 

dizemos, o que na verdade ocorre são retomadas de sentidos já existentes, pois somos sujeitos de 

linguagem inscritos na história e é por isso que nossos textos significam, pois existe um relação da 

língua e um real da história antes de nós.  

Portanto, no universo do mercado simbólico do interior da formação discursiva da 

instituição social Educação a Distância do século XXI, várias imagens são construídas 

discursivamente e vários papéis são propostos aos sujeitos envolvidos com essa nova prática social 

que é ensinar e aprender via internet, por estes discursos sociais, naturais de toda e qualquer 

sociedade que vê a língua como a mais social das instituições. 
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Em Verón (2004), encontramos que as modalidades de dizer dos discursos constroem o 

dispositivo de enunciação que inclui: 

1 La imagem del que habla: llamamos a esta imagem el enunciador. Aquí, el término 

imagen es metafórico. Se trata del lugar (o los lugares) que se atribuye a sí mismo quien 

habla. Esta imagen contiene pues la relación del que habla con lo que dice; 

2 La imagen de aquel a quien se dirige el discurso: el destinatario. El productor del 

discurso no solamente construye su lugar o sus lugares en lo que dice; al hacerlo también 

define a su destinatario; 

3 La relación entre el enunciador y el destinatario que se propone en el discurso y a través 

del discurso (VERÓN, 2004, p. 173).1 

Por conseguinte, pelo Contrato de Leitura de Verón (2004), analisar a imagem de um tu, bem 

como a relação dessas imagem no e pelo discurso nos leva a pensar naturalmente que o processo de 

construção dessas imagens, materializadas no binômio enunciador / destinatário passa pelo viés 

discursivo, uma vez que a língua é tratada nesse contrato como uma faculdade social e não 

individual. 

2.1 Imagem do tu construída pela disciplina Construção do Ensino e Aprendizagem em 

ambientes virtuais do curso de Educação Continuada e a Distância da UAB-UnB em nível de 

Pós-Graduação “Lato Sensu”. 

Como explicitado anteriormente, a imagem daquele a quem os discursos são dirigidos são 

denominados de co-enunciadores ou mesmo destinatários, esse último termo, se formos tomar a 

terminologia de Verón (2004).   

 A primeira imagem que entra na cena da enunciação para construção dos discursos em torno 

da imagem do tu ou do aluno dessa disciplina, é a presença de uma figura humana cibernética e 

futurista de olhos abertos contornada por linhas infinitas que se cruzam, formando os desenhos da 

face na região dos seus olhos e nariz. Essa imagem está posicionada detrás da figura de um monitor 

que está situada no banner da figura 01 abaixo. Trazer a imagem ou figura de um homem 

cibernético com olhos arregalados para o banner desta disciplina, significa trazer para dentro deste 

evento comunicacional sujeitos frutos de uma geração formada por uma cibercultura e também por 

outros sujeitos, que embora não sejam dessa geração, estão “antenados” aos avanços das 

tecnologias educacionais mediadas pela tecnologia digital e capazes de levar um curso a distância 

pela via digital. Também se constrói com esta imagem a representação de um sujeito atento para 

essas mudanças e atento para o seu próprio processo de aprendizagem a distância via web. Um 

sujeito capaz de levar seu curso mesmo diante dos desafios que a modalidade oferece e capaz de 

 
11. A imagem do que fala: chamamos esta imagem de enunciador. Aqui, o termo imagem é metafórico. Se trata do lugar 

( ou os lugares) que se atribui ao próprio que fala. Esta imagem contém então, a relação do que fala com o que diz; 

2. A imagem daquele a quem o discurso é dirigido: o destinatário. O produtor do discurso não somente constrói seu 

lugar ou seus lugares no que diz; ao fazê-lo também define o seu destinatário; 

3. A relação entre o enunciador e o destinatário que se propõe no discurso e através do discurso. (tradução nossa) 
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exercer a sua autonomia assistida proposta por esse modelo de ensino e aprendizagem, sem maiores 

dificuldades.  

Complementarmente, a figura de olhos bem abertos que aparece neste banner, produz 

também o sentido de acompanhamento e monitoramento dos alunos pela Instituição. Por aqui 

também circulam discursos de vigília, onde o aluno, apesar da “liberdade” de acesso ao curso para 

efeitos de estudo, é monitorado pela instituição no quesito “freqüência de acesso à disciplina” e no 

seu empenho e desempenho nas atividades avaliativas. É como se os olhos também fossem o da 

universidade sobre do aluno. É uma imagem que também entra para a construção da imagem de si 

da disciplina através do enunciador institucional que produz sentidos de fiscalização. Numa 

perspectiva intertextual, essa imagem não verbal entra possivelmente em dialogia com o panóptico, 

um centro penitenciário desenhado por Jeremy Bentham em 1785, elemento que permitia a um 

vigilante vigiar os prisioneiros que ficavam sem saber ou não se estavam sendo observados. O 

panóptico foi um termo trabalhado por Michael Foucault, na obra Vigiar e Punir (1975), para tratar 

da sociedade disciplinar e também por Pierre Lèvy (1993), para tratar do possível controle dos 

meios de comunicação e informação sobre seus usuários. É nesse momento que se percebe a relação 

dessas imagens no e pelo discurso, levando em conta os diferentes lugares de onde sai a fala dos 

interlocutores, e o memento em que vemos o enunciador se definindo e definindo também o seu 

destinatário. 

 

Figura 01- Banner da disciplina CEAVA. 

 

       Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

Outro enunciador presente em quase todo o texto da disciplina são os fóruns  propostos nos 

mais variados fins, como fóruns temáticos, fórum avaliativo, fórum de notícias, fórum de dúvidas e 

fórum de aquecimento (figuras 02, 04 e 06). Esse enunciador nesta disciplina vem reforçado pelo 

seu elemento iconográfico, ou seja, a imagem de dois balões pequenos, um na cor verde e outro na 

cor rosa.  
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Figura 2 - Aula semana 1 – CEAVA. 

 

             Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Já o enunciador “chat” nessa disciplina vem disponibilizado diferentemente das outras 

analisadas, este vem denominado de “Bate-papo” reforçado pela presença do seu ícone, 

representado pela imagem de dois balões juntos, um maior na cor verde, e outro menor na cor azul 

escuro, e ligado ao texto verbal: “Vamos chatear?” (fig. 02). Tanto os fóruns quanto esse chat, 

mobilizam sentidos de comunicação, diálogo, descontração e produção de conhecimento de forma 

colaborativa entre os participantes desse evento comunicativo, distribuindo afetos positivos à 

imagem atribuída a um leitor ativo diante do processo de aprendizagem a distância.  

O diário de bordo de ícone contendo uma imagem de um caderninho (fig.02) revela-se como 

outro enunciador que também entra para esta cena de enunciação na construção da imagem de um 

tu discursivo. Na sua versão original, é um instrumento pedagógico bem antigo, no qual o aluno 

resenhava os temas ou conteúdos discutidos ao longo de uma aula ou curso. Seria no caso uma 

espécie de caderno de apontamentos do modelo tradicional, que agora é estendido às plataformas 

digitais com esta nova denominação. Esse dispositivo de enunciação contém uma voz que programa 

um aluno ativo no seu processo de aprendizagem, com capacidade crítica para resenhar suas ideias a 

partir dos referenciais teóricos vistos e discutidos na e pela disciplina. Com a sua disponibilização 

no desenho dessa disciplina, constata-se novamente uma arena de tensões entre os discursos 

hegemônicos do modelo tradicional de ensino e os propostos pela EaD on line, pois embora vindo 

num formato diferente, o velho caderno de anotações ainda povoa as plataformas de cursos virtuais, 

funcionando como elemento referencial de antigas práticas educacionais. 

Em continuidade à análise centrada na imagem do tu e nos papéis propostos aos seus 

destinatários (alunos) ― estes, podendo ser aceitos ou não ― explícitos na superfície textual desta 

disciplina, cabe salientar que essa última disciplina se utiliza de muitas semióticas não verbais, 

como desenhos e fotografias para a produção de sentidos desses sujeitos. Essa característica ficou 

marcante nesta disciplina mais que nas outras analisadas anteriormente. Vale ressaltar que a tomada 

da imagem como produtora de sentidos e como o próprio discurso nos faz percebê-la como um 
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objeto de discurso não transparente ideologicamente — portanto, sem que se possa tomá-la  como 

um espelho da realidade. 

Em Joly (1996) lemos que não existe discurso e comunicação sem intenção, porque toda 

mudança de produção de imagens reflete a mudança no modo como entendemos o mundo. As 

nossas intenções — base para as práticas sociais — regulam também a construção das imagens, 

fazendo-se crer que toda imagem tem seu componente sociocultural, não podendo ser tratada como 

um texto puro. Assim, como numa perspectiva sócio discursiva não existe texto puro, também não 

existirá imagem pura.  

Ao propor a sua tríade ícone-índice-símbolo, Charles Peirce (2005) já alertava para o fato de 

que não existem ícones puros, visto que são construções sociais que carregam na sua essência 

componentes socioculturais e uma forte relação com o contexto histórico do qual saíram ou em que 

foram produzidos. A figura 03 abaixo mostra uma estratégia de enunciação através de uma 

fotografia. É vista nesta figura, uma imagem de uma praia com pegadas humanas na areia em 

direção ao mar representando uma caminhada. A escolha desta imagem e não outra, com seus 

atributos constitutivos de significados, não se deu de modo aleatório, uma vez teve um propósito de 

produção das imagens de si e de organização da recepção (imagem do aluno), elementos estes 

propostos no Contrato de Leitura (VERÓN, 2004). 

Pela análise centrada na recepção, esta semiótica revela um enunciador pedagógico que 

propõem sentidos híbridos. Isto porque ao tempo em que propõe sentidos de autonomia para os 

sujeitos leitores da disciplina, ao mesmo tempo revela um enunciador que mobiliza sentidos de uma 

instituição preocupada em orientar o aluno mostrando-lhes o caminho que deve ser seguido para a 

conquista de sua autonomia dentro do curso. E nessa construção da autonomia necessária ao 

processo de aprendizagem, faz-se necessário a caminhada direcionada, o “passo- a passo”, ou seja, a 

caminhada planejada rumo ao alcance de objetivos.  

Por essa fotografia situada na semana 2 da disciplina, programa-se a imagem de uma 

instituição responsável pelos mecanismos que levarão o aluno à conquista desta autonomia, ao 

mesmo tempo em que programa-se discursivamente um aluno capaz de caminhar com as próprias 

pernas, navegando pelo seu ambiente virtual sendo capaz de construir conhecimento coletivamente 

em prol do seu crescimento. A semiótica verbal “Caminhante, o percurso de uma caminhada se faz 

passo a passo” (fig.03), posicionada acima desta fotografia, corrobora com a imagem de si da 

Instituição, e confirma os discursos hegemônicos de uma Educação planejada e nunca improvisada. 

Essas semióticas propõem uma universidade que trabalha lado a lado com o planejamento. Tanto a 

imagem fotográfica quanto a citação verbal apontada, define o enunciador pedagógico, como 

também define o seu destinatário. É o dialogismo presente na relação EU- OUTRO. 
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Figura 03 - Aula da semana 2 – CEAVA. 

 

                               Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

    Figura 04 - Aula da semana 2 – CEAVA. 

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

Em diálogo com essa discussão, é visível no restante da disciplina, como mostram as figuras 

subsequentes, outras estratégias imagéticas enunciativas que corroboram com a produção de 

sentidos propostos à construção da imagem do tu ou dos sujeitos destinatários da disciplina.  O 

desenho de uma cena do clássico “Alice no País da Maravilhas” (fig.5) do autor Charles L. 

Dodgson, publicada em 1865, sob o pseudônimo de Lewis Carroll, que retrata a conversa entre 

Alice e o gato, dialoga claramente com os discursos propostas pela imagem das pegadas na praia. O 

enunciador ao falar intertextualmente pela citação à obra de Lewis Carroll, constrói um sentido para 

os sujeitos destinatários da disciplina de alunos focados nos seus objetivos que sabem onde querem 

chegar, diferentemente da “assustada” Alice no País das Maravilhas, que se encontrava perdida 

diante daquele gato. 
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Figura 5 - Aula da semana 3 – CEAVA. 

 

  Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

Trata-se de uma estratégia de enunciação que traz para o destinatário o papel de sujeitos 

curiosos e destemidos ante o processo de aprendizagem em um curso a distância on line e que 

sabem buscar os caminhos para o conhecimento de modo planejado. Este enunciador interpela o seu 

interlocutor pelo viés da ação planejada, programando um aluno de curso a distância on line, atento 

para esta questão e capaz de trilhar caminhos claros sob a luz dos seus objetivos e planejamentos 

previamente traçados. São discursos pertencentes às duas Ordens de discursos sobre Educação, ou 

seja, pertencentes tanto ao modelo de ensino presencial quanto ao modelo de Ensino a distância da 

sociedade da era digital mediado pelas plataformas digitais.  

O que se quer dizer com isso é que os discursos em torno da necessidade de planejar 

qualquer ato didático, sempre esteve presente em todos os lugares e momentos da educação dos 

moldes tradicionais, e agora são estendidos às plataformas de cursos a distância via web. 

Concomitantemente à construção dos sujeitos discursivos relacionados a um tu (leitores da 

disciplina), este enunciado materializado por esta imagem, traz outra voz que colabora com a  

imagem de si da disciplina e da instituição ― o lugar de onde sai a fala ― porque mobiliza para 

esta última sentidos de uma curso ou disciplina que mostra o caminho, que orienta e direciona a 

caminhada do aluno. 
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Figura 6- Aula da semana 3 – CEAVA. 

 

Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

Infere-se a existência de um enunciador institucional comprometido com a caminhada do 

aluno, que numa perspectiva de diálogo, orienta-o na tomada de decisões e alcances dos objetivos 

pretendidos. A citação vista na figura 6: “Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho 

serve”, remete ao clássico diálogo entre a menina e o gato desta Obra aludida pela imagem, quando 

Alice perguntava ao mamífero se poderia ensiná-la a como sair de onde estava. O gato lhe disse que 

dependia do lugar que ela quisesse ir. Mas Alice prontamente lhe respondeu dizendo que não 

importava onde. O gato também prontamente lhe disse que, se não sabia onde, não importava qual 

caminho tomasse. Assim essa semiótica verbal da citação acima constrói sentidos de alerta para a 

necessidade de se caminhar em um curso com estabelecimento de metas e objetivos a serem 

alcançados. 

 

Figura 07- Aula da semana 4 – CEAVA. 

 
Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

A heterogeneidade marcada e mostrada neste texto por estas semióticas verbal e não verbal 
citadas acima, alerta para o fato de que num evento comunicativos os sujeitos discursivos se 
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constituem na relação com o outro dialeticamente, atravessados pela história e pela ideologia, pois  

tratam-se de sujeitos históricos e de papéis, como na viso de Pinto(2002), emanados do contexto 

sócio-cultural, não havendo pois, a possibilidade de separação desses dois elementos da interação 

comunicativa: enunciador – emissor e  co-emissor - destinatário.  Diferentemente das outras 

disciplinas, essa segue utilizando muitas imagens não- verbais. Os desenhos na figura 07 acima 

remete novamente a uma polifonia por uma heterogeneidade mostrada e marcada, pelo uso de uma 

imagem não verbal, que constrói sentidos para um tu discursivo de modo positivo. Trata-se da 

figura dos origamis, que dizem respeito a uma arte secular e tradicional japonesa de dobrar o papel 

criando representações de objetos ou seres de modo criativo. Com essa estratégia de enunciação 

imagética, a disciplina programa a imagem discursiva de alunos leitores, além de distintos e 

tecnologizados, como criativos, e, que por este atributo e pela disponibilização dos recursos digitais, 

navegam e constroem seus próprios textos, ressignificando a sua relação com o professor e com os 

companheiros de cursos,  de modo autônomo e colaborativo através dos fóruns de discussão e 

propostas de atividades interativas. É uma imagem que mobiliza sentidos de criatividade atribuída 

aos leitores ou destinatários desta disciplina. 

 

Figura  08 - Aula da semana 6 e 7 – CEAVA. 

 
Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 

 

Figura 09 - Aula da semana 7 – CEAVA. 

 
Fonte: http://fe-uab.unb.br/course/view.php?id=22 
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E por fim, os sentidos propostos pela estratégia de enunciação da imagem das mãos como 

mostra a figura 08, que trata de mais um texto não verbal presente no desenho da disciplina na sua 

sexta semana, que entra para a construção da imagem de um tu discursivo. O desenho das cinco 

mãos de cores vibrantes,  posicionadas no centro desta unidade e ligadas aos artistas plásticos 

Gilberto Salvador, David Dalmau, Granato, Aguiar e ao humorista global Jô Soares, contendo no 

interior de três delas, a imagem de rostos humanos, além de revelar uma heterogeneidade mostrada 

e marcada pela citação desses artistas, mobiliza sentidos de criatividade e programa a imagem de 

um aluno também criativo, capaz de lidar com novas situações de aprendizagem e aberto para a 

construção colaborativa de conhecimento.  

O texto verbal escrito em letras vermelhas acima destas figuras: “A criação da disciplina on 

line: Mãos Em Obra”, ratifica os discursos do “estar junto colaborativamente” em tal 

empreendimento. Levando em consideração que a preposição “em” antes “in” do latim, significa 

movimento para dentro, pode corroborar com a ideia de inserção, fazer parte de para construir, 

integrar-se, interagir para começar.  

Assim, a troca do operador preposicional “a“ pelo “em“, iniciado com letra maiúscula em “ 

Mãos Em Obra’, remete ao leitor aos discursos da Educação a Distância on line em torno dos novos 

comportamentos humanos diante do processo de ensino e aprendizagem, propiciados pelo potencial 

pedagógico e interativo dos ambientes virtuais, que conferem à educação novos espaços e novas 

metodologias de ensino e aprendizagem numa perspectiva colaborativa, não esquecendo porém, que 

esses discursos vão mais além do que estes sentidos mobilizados. Como dito anteriormente são 

discursos que tomam a educação como prática social que envolve sujeitos em constante negociação 

na e pela linguagem. As várias mãos construindo conhecimento produzem sentidos tanto para 

sujeitos enunciadores como para os co-enunciadores deste evento comunicacional. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na relação no e pelo discurso, as imagens construídas do sujeito discursivo aluno de cursos 

virtuais, constitui-se pelas trocas de linguagem e produção de sentidos propiciados por 

determinados momentos e lugares de fala  da UAB-UnB, e dentro de um contexto mais amplo, que 

é o contexto sociocultural no qual as sociedades do séc. XXI estão inseridas. 

Na EaD on line há diferentes maneiras de incorporação das TICs e isso tem gerado múltiplas 

implicações discursivas, a prova disso é que durante a análise, constatou-se que essa incorporação 

esteve revelada pelo modo de conceber a disciplina e ferramentas utilizadas e tais diferenças de 

incorporação das TICs pelos professores constroem diferentes imagens para um aluno virtual. 

Tratou-se de uma disciplina  construída na e pela cultura do ciberespaço, e, ao buscar um 

espaço nesse  mercado simbólico de uma educação a distância, foi apropriando-se 

diversificadamente de diferentes tecnologias a partir do seu lugar de fala, para cumprir com as 

exigências do novo paradigma da Sociedade da Informação e do Conhecimento, bem como 

promover e responder a certos discursos hegemônicos do MEC de democratização da educação, 

rompimento de fronteiras geográficas e de  inclusão digital e de saberes pela sociedade.  

Os enunciadores que entraram para a construção da imagem de um tu dessa disciplina 

buscaram uma maior aproximação com o aluno-leitor, interpelando-o pelo uso de muitas imagens 

(desenhos e fotografias) coloridas e sugestivas, chats e fóruns e quase todas as unidades ou semanas 
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dessas disciplinas. Isso vem a confirmar que seus profissionais envolvidos com a EaD  possuem um 

apoio técnico e logístico considerável. A disciplina programou para seu aluno a imagem de sujeitos 

criativos, autônomos, cientes dos seus objetivos e metas e conhecedores das tecnologias digitais. 
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RESUMO. Este artigo apresenta o resultado da avaliação de cursos de graduação a distância a partir 

da percepção dos discentes em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Utilizou-se os indicadores 

NPS (Net Promoter Score) e IPC (Interesse de Permanência no Curso) a partir de um Instrumento de 

Avaliação aplicado aos discentes no ato da matrícula no Sistema Acadêmico da Instituição em dois 

semestres. Este instrumento contempla questões referentes à satisfação dos discentes com os docentes, 

com os polos, com a plataforma, com os tutores, a importância e dificuldade das disciplinas e 

recomendação e interesse em sair do curso. Os resultados permitem que os gestores institucionais 

acompanhem o relacionamento dos alunos com seus cursos, servindo de insumos para melhorar o 

processo de tomada de decisão. 

Palavras-chave: Avaliação. Indicadores. Ensino a Distância.  

 

ABSTRACT. This paper presents the results about evaluation of distance learning undergraduate 

courses from the students' perception in a Higher Education Institution (HEI). The NPS (Net Promoter 

Score) and IPC (Interest in Staying in the Course) indicators were used from an Assessment 

Instrument applied to students upon enrollment in the institution's academic system in two semesters. 

This instrument addresses issues related to student satisfaction with teachers, poles, platform, tutors, 

the importance and difficulty of the subjects and recommendation and interest in leaving the course. 

The results allow institutional managers to monitor students' relationship with their courses, serving as 

inputs to improve the decision-making process. 

Keywords: Assessment. Indicators. Distance education.  
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1. INTRODUÇÃO  

O cenário educacional atual mostra uma forte tendência para a crescente inserção dos 

métodos, técnicas e tecnologias de educação a distância em um sistema integrado de oferta de 

ensino superior, permitindo o estabelecimento de cursos com combinação variável de recursos 

ensino-aprendizagem. 

De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão Assessora para Educação 

Superior a Distância do MEC (2002), cursos a distância precisam receber o apoio de 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), de modo que construam um espaço virtual 

adequado onde o aluno possa ser ensinado e aprender. As tecnologias de cursos a distância, 

basicamente, são ferramentas que geram interatividade entre professores, tutores e alunos. 

A Educação a Distância Mediada por Computador, que transformou a sala de aula em 

um espaço virtual é um dos exemplos da era da tecnologia e dos avanços científicos. Nesta 

era, a educação mostra grandes exigências no que diz respeito à qualidade, tornando a 

avaliação um tema muito importante e um dos maiores desafios não só para a educação, como 

para a gestão acadêmica. É necessário avaliar se as atividades estão sendo desenvolvidas 

dentro dos critérios estabelecidos pela instituição que exige das organizações educacionais, 

constante acompanhamento das suas ações, como uma forma de medir se estão 

correspondendo às necessidades dos seus estudantes. Na modalidade presencial as evidências 

de satisfação ou de insatisfação do estudante se tornam mais fáceis de diagnosticar. Já na 

educação a distância isso pode passar despercebido. 

Segundo o Relatório da Comissão Assessora para Educação a Distância do MEC 

(2002), o aluno é sempre o foco de um programa educacional e um dos pilares para garantir a 

qualidade de um curso a distância é a interação de professores, alunos e tutores, hoje muito 

facilitada pelo avanço das TIC. Ainda de acordo com o relatório, cursos de graduação a 

distância, pelo seu caráter diferenciado e pelos desafios que enfrentam, devem ser 

acompanhados e avaliados em todos os seus aspectos, de forma sistemática, contínua e 

abrangente. Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de avaliação: (1) a que diz 

respeito ao aluno e (2) a que se refere ao curso e à Instituição como um todo no contexto do 

curso, incluindo os profissionais que nele atuam, ou seja, a avaliação Institucional. 

Assim, a avaliação consiste em coletar e interpretar dados quantitativos e qualitativos 

de critérios previamente estabelecidos. Motivados por essa questão, este artigo apresenta uma 

proposta de indicadores para avaliar a percepção do corpo discente sob diversas dimensões 

que inclui professores, tutores, plataforma, polos, cursos e disciplinas. Além disso, também é 

apresentada a construção de painéis (dashboards) para o devido acompanhamento desses 

indicadores. Portanto, a proposta pode servir de referência para outras instituições que 

necessitam adotar um modelo de acompanhamento sobre a qualidade do relacionamento dos 

alunos com seus cursos. 

A estrutura deste trabalho está organizada da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma 

discussão sobre avaliação na educação a distância, bem como discorre sobre os procedimentos 

metodológicos adotados no trabalho e os resultados obtidos. Para finalizar, na seção 3 são 

apresentadas a discussão e as considerações finais do trabalho, com algumas reflexões sobre 

as questões estudadas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Mill e Torres (2013), a EaD é definida como um todo, pela separação 

espaço/temporal entre professor e aluno e utiliza as TIC como ferramenta de mediação do 

ensino/aprendizagem. 

Para Vilaça (2010), a EaD ocorre quando alunos e professores estão separados 

geograficamente ou temporalmente. Professores e alunos não precisam estar no mesmo local, 

na mesma hora, no mesmo dia. Utilizam recursos para apoiar a comunicação, de forma a 

interagir com a troca de ideias e apoio no processo de ensino e de aprendizagem por meio da 

web e suas ferramentas. 

Uma das ferramentas mais citadas e utilizadas com intenção de facilitar a interação 

entre os professores, os tutores e os alunos é a plataforma Moodle. Segundo Dubeaux et al. 

(2007), “o Moodle é um software livre que atua como ferramenta de processo dinâmico de 

aprendizado por meio de trocas, orientado por uma filosofia de pedagogia social construtiva”. 

Além da tecnologia, outro elemento fundamental para o sucesso da educação a 

distância é a participação do professor e do tutor como agente motivador e incentivador do 

ensino/aprendizagem. Sem uma efetiva participação do professor e do tutor, as possibilidades 

de sucesso são diminuídas substancialmente, pois os alunos tendem a se sentirem 

abandonados e sem motivação para superar as dificuldades inerentes ao processo de educação 

e aprendizagem (MAIA et al., 2006; SARMET; ABRAHÃO, 2007). 

É nesse cenário que a avaliação institucional se torna relevante, principalmente sob a 

perspectiva dos discentes, pois são esses que podem apresentar para a instituição o seu olhar 

sobre a qualidade do serviço oferecido. A avaliação de uma IES possui duas modalidades com 

enfoques diferentes: uma de caráter externo, que enfatiza a regulação por parte de uma 

entidade maior (como o governo), permitindo a comparação entre as diferentes instituições de 

forma padronizada; e outra de caráter interno, com ênfase na melhoria dos processos e gestão 

das instituições dentro de suas particularidades (ROTHEN, 2006; FERREIRA; DE FREITAS, 

2016).   

O SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) recomenda que as 

instituições de ensino superior implementem uma política de avaliação interna, que consiga 

capturar as idiossincrasias do contexto em que elas estão inseridas. Nesse sentido, 

considerando a importância dos diversos recursos humanos e tecnológicos no desempenho 

dos cursos a distância, emerge a necessidade de se avaliar a percepção dos alunos em relação 

a esses recursos.  

De acordo com Finelli et al. (2018), com a grande oferta de cursos a distância faz-se 

necessário a constante avaliação da qualidade dos cursos oferecidos pelas IES. Baggi e Lopes 

(2010) afirmam que a avaliação pode auxiliar na identificação dos sinais da evasão, 

reduzindo-a ou mesmo evitando-a. A permanência do aluno na IES, portanto, também 

depende do suporte pedagógico disponibilizado por esta. 

Uma questão importante apresentada por Silva Filho et al. (2007) é o fato de se 

minimizar frequentemente as razões da evasão. É importante que se priorize também a 

compreensão das questões de ordem acadêmica, como as expectativas do aluno em relação ao 

curso ou à instituição que podem encorajá-lo ou desestimulá-lo a priorizar a conclusão do seu 

curso. 

Isso posto, a compreensão é que a avaliação institucional seja um instrumento 

fundamental na gestão organizacional, pois permite o diagnóstico sobre os resultados das 
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ações e estratégias adotadas na IES. Esse diagnóstico permite que a instituição se compreenda 

e estabeleça metas em direção a um processo de melhoria contínua de seus cursos.  

Assim, é fundamental a implementação de um sistema de avaliação institucional que 

produza efetivamente correções na direção da melhoria de qualidade do processo pedagógico 

e dos demais recursos que fazem parte deste. Para ter sucesso, essa avaliação precisa envolver 

os diversos atores: alunos, professores, tutores, especialistas e quadro técnico-administrativo. 

A condução da avaliação institucional deve facilitar o processo de discussão e análise entre os 

participantes, divulgando a cultura de avaliação, fornecendo elementos metodológicos e 

agregando valor às diversas atividades do curso e da instituição como um todo. 

Todo educador precisa ser avaliado para melhoria da qualidade da docência. E para 

isso a avaliação de desempenho dos professores e tutores, é fundamental para a qualidade da 

educação que é oferecida aos alunos. É a partir dessa avaliação que é possível ter insumos, 

por meio de indicadores, para uma melhor tomada de decisão por parte dos gestores 

institucionais. Diante disso, foi-se em busca de métricas que fossem simples e práticas sobre o 

que os alunos estavam sentindo e pensando a respeito dos cursos. 

A avaliação pelo discente, como parte integrante do processo de autoavaliação 

institucional é fundamental para a retroalimentação para os atores envolvidos no sistema 

educacional da IES, tanto em termos de aferição da efetividade da relação ensino-

aprendizagem quanto do desempenho das ações gerenciais da instituição (ALMEIDA; 

PAIXÃO, 2014). 

Normalmente são criados instrumentos de avaliação contendo muitas questões com o 

intuito de tentar abranger diversas dimensões. No entanto, quanto maior o instrumento de 

avaliação, menor será o engajamento dos discentes em respondê-lo com a acurácia desejada, o 

que pode tornar precária a qualidade da mensuração. Por isso, um desafio é obter um 

instrumento que seja simples e ao mesmo tempo tenha utilidade e facilidade de adoção pela 

gestão (SZAJNA, 1996). 

Um dos objetivos principais, nesse cenário, é implantar um instrumento de avaliação 

que tenha (1) uma boa qualidade de mensuração, ou seja, as métricas definidas refletem de 

fato aquilo que se quer medir; e (2) utilidade para a gestão acadêmica, permitindo em um 

nível mais tático e estratégico, a comparação e o acompanhamento dos cursos.  

A próxima subseção apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a 

elaboração dos indicadores e painéis de acompanhamento. 

2.1 Procedimentos metodológicos 

Com o objetivo de coletar dados para avaliar satisfação e relação dos alunos com os 

cursos a distância, elaborou-se um instrumento de avaliação para que o discente responda no 

ato da matrícula no sistema acadêmico da instituição. 

Todas as perguntas tiveram como objetivo verificar a percepção do aluno com relação 

à disciplina, aos docentes, à plataforma, aos polos, aos tutores e ao curso. O espaço reservado 

para comentários gerais objetivou oportunizar aos alunos uma manifestação livre, feita a partir 

das suas próprias percepções.  

O instrumento é composto por um conjunto de questões, tais como autoavaliação, 

satisfação geral com o docente, com o polo, com os tutores a distância, com os tutores 

presenciais, com a plataforma, importância e dificuldade das disciplinas, recomendação e 

interesse em sair do curso. Para cada uma dessas, o aluno atribui uma nota de 0 a 10. 
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O universo da pesquisa foi constituído de 2047 alunos, de 11 cursos e 28 polos, que 

responderam o questionário ao realizar a matrícula no semestre 2018.1 e 1744 alunos em 

2018.2. Alunos concluintes não fazem parte dessa amostra, uma vez que a avaliação está 

associada a efetuação da matrícula. 

Uma vez que os dados foram coletados, utilizou-se a ferramenta de Business 

Intelligence (BI), Qlik Sense, para criar painéis (dashboards) de acompanhamento dos 

indicadores ao longo dos semestres.  

Além de medidas descritivas às questões do instrumento, foram criados dois 

indicadores sobre os cursos: o NPS (Net Promoter Score) e o IPC (Interesse de Permanência 

no Curso). Esses indicadores possibilitam avaliar a qualidade do relacionamento dos alunos 

com os cursos a distância da instituição.  

O NPS é um indicador de satisfação e lealdade amplamente utilizado em virtude da 

sua simplicidade e confiabilidade (REICHHELD, 2003). O indicador é calculado a partir da 

questão “Considerando a experiência com seu curso até esse último período, a probabilidade 

de você recomendar esse curso para um amigo ou parente próximo é (de 0 - muito 

improvável, a 10 - muito provável)”. A partir das respostas, extrai-se a porcentagem de 

promotores (aqueles que responderam 9 ou 10) e a porcentagem de detratores (aqueles que 

responderam de 0 a 6). O NPS é o saldo, portanto, dessas duas porcentagens.  

O IPC é uma proposta trazida neste artigo e é calculado de forma análoga. São 

utilizadas as respostas referentes à questão “Seu interesse em sair de curso (mudar de curso na 

própria instituição ou para outra instituição, parar de estudar, etc.) no momento atual é (de 0 - 

muito baixo, a 10 - muito alto)”. O IPC é a diferença entre quem apresenta interesse real de 

sair (de 6 a 10) e quem não apresenta interesse em sair (de 0 a 3). Esses intervalos foram 

definidos a partir de um estudo em que se buscou maximizar, com diferentes combinações de 

intervalos, a correlação entre o IPC calculado e a taxa de evasão dos cursos. 

O objetivo das medidas e indicadores é, portanto, mensurar a qualidade da relação dos 

alunos com seus respectivos cursos, a partir de diferentes dimensões. É a partir da mensuração 

dessa qualidade que é possível verificar, por exemplo, o resultado de ações realizadas ao 

longo dos semestres pelos gestores institucionais. 

2.2 Resultados 

Foram elaborados, na ferramenta de BI, três dashboards com os indicadores e medidas 

descritivas. O primeiro apresenta um panorama geral sobre os indicadores e medidas do 

instrumento. Na Figura 1 são apresentadas as seguintes medidas: a média de recomendação e 

interesse em sair do curso, satisfação com os professores, com os tutores, com o polo e com a 

plataforma, ao longo dos dois semestres, e a porcentagem por raça e por sexo. Além disso, 

também há opções para filtrar por situação do aluno, curso, polo e turma.  

A ferramenta de BI é interativa, o que possibilita que o gestor selecione elementos no 

gráfico para filtrar os dados, permitindo assim grande amplitude e flexibilidade na análise dos 

mesmos. Por exemplo, é possível verificar os indicadores e medidas considerando o sexo e a 

raça dos alunos. Além disso, é possível também analisar a variação de todas as medidas e 

indicadores para uma turma específica que ingressou em um determinado semestre, 

verificando a variação do relacionamento ao longo do tempo. 

A Figura 1 a seguir apresenta um panorama geral dos indicadores e dos filtros 

utilizados na análise. 
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Figura 1 – Tela principal que apresenta os indicadores e filtros de análise. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  

 

A Figura 2 a seguir apresenta os indicadores NPS (Net Promoter Score) e IPC 

(Interesse de Permanência no Curso) considerando todos os cursos a distância da instituição. 

Como pode ser observado, os dois indicadores se mantêm praticamente constantes nos dois 

semestres, com uma pequena variação. O NPS se aproxima da zona de qualidade (pontuação 

de 50 a 74). Já o IPC está com um nível um pouco mais baixo, mas indica que há mais alunos 

interessados em permanecer do que sair dos cursos.   

 
Figura 2 – Detalhamento do gráfico que mostra os indicadores NPS e IPC. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  

 

Como pode ser verificado na Figura 3, as medidas também se mantêm praticamente 

constantes ao longo dos dois semestres. Em relação à satisfação dos alunos, os professores 

receberam as maiores notas seguido pela plataforma, tutores a distância, polos e tutores 

presenciais. Observa-se que houve uma pequena queda na satisfação dos alunos com relação 
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aos tutores tanto virtuais como presenciais o que pode ser justificado, no caso dos tutores 

presenciais, pela redução do número de tutores nos polos.     

 
Figura 3 – Gráfico que apresenta os indicadores sobre satisfação com Professores, Plataforma (AVA), 

tutores e polo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  

 

No segundo painel, mostrado na Figura 4, pode-se verificar os indicadores NPS de 

nove dos onze cursos a distância ofertados. Para a apresentação neste trabalho, foram 

excluídos os cursos com menos de 100 respondentes por semestre. No intuito de facilitar a 

leitura, a Tabela 1 apresenta os indicadores NPS ao longo dos dois semestres. O gráfico de 

linhas com todos os cursos juntos permite verificar, por exemplo, quais cursos estão em níveis 

melhores ou piores. 

  
Figura 4 – Tela que apresenta o indicador NPS dos cursos da instituição ao longo dos semestres. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  
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Observa-se na Tabela 1, que os cursos de Ciências Agrárias, Computação e 

Matemática tiveram um aumento no NPS, enquanto que o curso de Letras Libras teve uma 

perda de 8 (oito) pontos. Com esse acréscimo, os cursos de Ciências Agrárias e Matemática 

entraram para a zona de qualidade de acordo com os referenciais estabelecidos pelo NPS 

enquanto que o curso de Letras Libras caiu para a zona de aperfeiçoamento o que indica que o 

curso apresentou algumas fragilidades que requerem ações de melhoria. Apesar de ter tido um 

acréscimo de 9 (nove) pontos no NPS do Curso de Computação o mesmo ainda continua na 

zona de aperfeiçoamento, ou seja, faz-se necessário que o NDE do curso faça discussões 

acerca de seu PPC, aperfeiçoamento e/ou qualificação dos processos de atendimento aos 

alunos, considerando as necessidades apontadas nos processos de avaliação, dentre outros. Os 

demais cursos praticamente mantiveram seus níveis constantes, com uma variação máxima de 

4 (quatro) pontos para Pedagogia. Destaca-se que, exceto Computação e Letras (Língua 

Inglesa), todos os demais cursos estão dentro ou muito próximo do nível de referência de 

qualidade estabelecido pelo NPS. 

 
Tabela 1 – Cursos e seus respectivos NPS ao longo de dois semestres. 

Curso 2018.1 2018.2 

Ciências Agrárias  48 54 

Ciências Biológicas  47 45 

Computação  27 36 

Letras - Libras 53 45 

Letras (Língua Espanhola)  56 55 

Letras (Língua Inglesa)  40 41 

Letras  59 56 

Matemática  47 53 

Pedagogia 56 52 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  

 
Figura 5 – Tela que apresenta o NPS na dimensão de Polo ao longo dos semestres. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  
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No terceiro painel, ilustrado na Figura 5, é possível visualizar os indicadores NPS dos 

polos nos quais os cursos são ofertados. Aqui também foram excluídos os polos com menos 

de 100 respondentes. De forma complementar, é apresentada a Tabela 2 para facilitar a 

visualização dos dados.  

 
Tabela 2 – Polos e seus respectivos NPS ao longo de dois semestres. 

Polo 2018.1 2018.2 

Alagoa Grande – PB 42 49 

Araruna – PB 43 52 

Cabaceiras – PB 47 53 

Camaçari – BA 47 42 

Campina Grande – PB 44 43 

Conde – PB 41 40 

Coremas - PB 65 63 

Cuité De Mamanguape – PB 51 50 

Duas Estradas – PB 51 62 

Itaporanga – PB 61 55 

João Pessoa – PB 44 43 

Lucena – PB 44 40 

Mari – PB 45 41 

Mundo Novo – BA 48 43 

Pombal – PB 74 55 

São Bento – PB 49 53 

Taperoá – PB 49 50 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.  

 

Como pode ser observado, todos os indicadores estão acima de 40 considerando os 

dois semestres. O polo de Pombal atingiu um NPS de 74 no semestre 2018.1, o que é 

considerado um nível de excelência (75 a 100) de acordo com a referência NPS. Dos 17 

(dezessete) polos analisados, em 6 deles houve um aumento do NPS chegando a 11 pontos no 

polo de Duas Estradas e 9 pontos no polo de Araruna passando assim estes polos a integrar a 

zona de qualidade de acordo com a referência NPS. Nos demais polos houve uma queda no 

NPS, no entanto os polos de Coremas, Cuité de Mamanguape, Itaporanga e Pombal ainda 

assim se mantiveram na zona de qualidade e o restante ficou próximo dela o que indica a 

necessidade acerca de discussões que busquem o aprimoramento da estrutura acadêmica de 

apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem 

destes polos. 

É importante ressaltar que, apesar de haver a possibilidade de inclusão de diversas 

questões para o detalhamento do diagnóstico dos cursos, deve-se considerar que quanto maior 

o tamanho do questionário, menor a qualidade de mensuração, uma vez que os alunos 

normalmente não gostam de realizar tais avaliações. Desse modo, a proposição de poucos 

indicadores é uma estratégia para garantir uma maior qualidade de mensuração, permitindo o 

diagnóstico sintético sobre a qualidade do relacionamento dos alunos com seu curso. Como 

cada curso possui suas particularidades, os gestores podem empreender avaliações 

complementares, focadas em outras variáveis, para uma melhor compreensão. 

O uso da ferramenta de BI promove flexibilidade e dinamicidade, permitindo uma 

verificação mais clara e sintética sobre as diversas dimensões de análise. Além disso, a 

percepção sobre sua utilidade, bem como a facilidade de uso da ferramenta é fator crítico de 

sucesso na adoção de qualquer tecnologia (SZAJNA, 1996). Assim, acredita-se que o uso de 

BI ajuda a fomentar a adoção da ideia de uma cultura orientada a dados e a evidências na IES. 
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O foco na satisfação dos discentes sob diversas dimensões é relevante pois é fator 

essencial para o sucesso em diversos tipos de organizações (ALCÂNTARA et al., 2012) e, 

portanto, não seria diferente em uma IES. De acordo com Vieira et al. (2008), a satisfação é 

um fator primordial para garantir a motivação do discente ao longo da sua formação 

acadêmica, interferindo no aproveitamento do seu aprendizado. 

A satisfação pode ser definida como “o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado em relação às expectativas da pessoa” 

(KOTLER, 1998, p. 53). A vantagem do NPS reside em sua simplicidade em sintetizar a 

satisfação dos discentes em relação ao curso, bem como verificar a sua evolução ao longo dos 

semestres. Além disso, a adoção desse tipo de indicador viabiliza a ideia de colocar como 

foco o relacionamento do aluno com o curso. Em termos práticos, os coordenadores de curso 

tendem a se preocupar mais com esse relacionamento, criando estratégias motivacionais e de 

melhoria nos diversos recursos que permeiam o processo de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, devido à simplicidade do indicador NPS, reconhece-se a necessidade 

de se ter investigações complementares para identificar os diferentes fatores que influenciam 

nessa satisfação. A literatura apresenta vários estudos com este enfoque, evidenciando fatores: 

estrutura curricular, corpo docente, ambiente social, ambiente físico, atendimento, acervo da 

biblioteca, integração professor-estudante, organização do curso, entre outros (VIEIRA; 

MILACH; HUPPES, 2008; ZAMBERLAN, 2010; SOUZA; ALVES; BUSS, 2008). 

Apesar deste trabalho não ter apresentado resultados vinculados diretamente à evasão, 

acredita-se que os indicadores propostos auxiliam na prevenção desse fenômeno, uma vez que 

a satisfação subjetiva dos discentes está vinculada ao seu interesse em permanecer ou não no 

seu curso. 

3. CONCLUSÃO 

Este trabalho objetivou apresentar uma proposição de um sistema de avaliação pelo 

discente, desde a definição de medidas e indicadores até a implementação de dashboards para 

o acompanhamento desses ao longo do semestre. Os indicadores devem ser vistos como uma 

ferramenta de gestão operacional e não de pesquisa. Os gestores institucionais devem 

apropriar-se da ferramenta e sentirem-se responsáveis por utilizá-la em favor da melhoria de 

desempenho dos cursos. Desse modo, este trabalho apresenta uma relevância prática na 

medida em que fomenta uma gestão orientada a evidências por parte de instituições públicas 

de ensino superior. Essas evidências devem servir de insumos para que os gestores possam 

definir estratégias e ações para melhorar a qualidade do relacionamento entre alunos e cursos, 

podendo assim controlar e conter a evasão. 

A aplicação do Instrumento de Avaliação para o discente tornou possível verificar o 

nível de satisfação dos alunos para com os cursos que frequentam bem como o interesse dos 

mesmos em permanecer no curso. Os alunos apresentaram um índice de satisfação com o 

curso alto e um baixo interesse em sair do mesmo. Além disso, observou-se também que, em 

média, o nível de satisfação dos alunos com relação aos professores, à plataforma, aos tutores 

virtuais e aos polos está com nota sempre acima de 7,0 exceto no caso da satisfação com os 

tutores presenciais que, no semestre 2018.2, apresentou nota 6,8. Isso deve-se ao fato, 

provavelmente, de que alguns cursos deixaram de “ter” o tutor presencial nos polos, o qual 

tem um papel relevante, pois, é por meio dele que se garante a inter-relação personalizada e 

contínua do estudante no sistema. 

Um resultado que chama a atenção neste trabalho é que dos 17 (dezessete) polos 

analisados em 11 (onze) deles o NPS caiu. Isso retrata a diminuição dos investimentos nos 
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polos por parte de seus mantenedores uma vez que estes dependem de recursos públicos, o 

que torna assim os polos mais vulneráveis.  

Ressalta-se que a interpretação sobre os indicadores deve ser realizada pelos atores e 

gestores institucionais envolvidos no curso, pois há particularidades contextuais que devem 

ser considerados. Nesse sentido, recomenda-se que os gestores, juntamente com o NDE do 

curso, empreendam pesquisas complementares para um melhor entendimento de sua 

realidade, possibilitando a definição de ações e estratégias mais efetivas. 

Como trabalhos futuros, realizar-se-á um conjunto de análises exploratórias para 

verificar como a qualidade do relacionamento dos alunos com o curso pode variar 

considerando as diferentes variáveis categóricas (sexo e raça), bem como avaliar o 

comportamento desses indicadores ao longo dos semestres de turmas específicas. Acredita-se 

que cada curso possui características particulares e contextuais que possibilita emergir 

diferentes interpretações sobre os dados. 
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RESUMO. Este trabalho relata as atividades educativas e socioambientais realizadas no Polo 

de Educação a Distância de Nova Friburgo, ONG Humédica Brasil e APAE de Nova Friburgo 

por estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no período de 2017 a 2019 

através do Projeto intitulado Viver Jardins. Estas atividades abordam a Educação Ambiental, 

Educação Especial e a Ensino em Ciências/Biologia em uma perspectiva integrada de Ensino-

Pesquisa-Extensão com os estudantes como protagonistas na produção de saberes. Os 

resultados apontam que houve enriquecimento no processo de formação de professores 

através das atividades extracurriculares e de extensão. São apontados os benefícios do 

desenvolvimento de áreas verdes e jardins sensoriais e a vivência, ensino e aprendizagem 

através da jardinagem.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Ambiental. Educação Especial. Metodologia Ativa. 

Atividade de Extensão.  

 

GARDENING, TEACHING AND LEARNING: AN EXTENSION 

EXPERIENCE IN THE EAD POLO OF RIO DE JANEIRO 

 

ABSTRACT.  This paper reports the educational, social and environmental activities carried out at the 

Nova Friburgo Center for Distance Education, NGO Humedica Brasil and APAE Nova Friburgo by 

students of the Degree in Biological Sciences, from 2017 to 2019, through the Project entitled Living 

Gardens. These activities address Environmental Education, Special Education and Science/Biology 

Education in an integrated Teaching-Research-Extension perspective with students as protagonists in 

the production of knowledge. The results indicate enrichment in the teacher training process through 

extracurricular and extension activities. The benefits of developing green areas and sensory gardens 

and the experience, teaching and learning through gardening are described. 

 

Keywords: Distance Education. Environmental Education. Especial Education. Active Methodology. 

Extension Activity.  
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo está em crise ambiental e, consequentemente social; nossas vidas se 

“moldam” aos tons cinzas dos asfaltos, à impermeabilidade dos pisos artificiais e ao 

distanciamento da natureza. Lombardo (1985) já alertava que os problemas ambientais 

atingem maior amplitude no espaço urbano, com maior concentração de poluentes do ar e da 

água e degradação do solo e subsolo em consequência do uso intensivo do território.   

Ao encontrarmos borboletas e joaninhas em áreas urbanas nos surpreendemos. Não 

as vemos porque não há espaço e abrigo para estes seres nas grandes cidades e o que deveria 

ser natural é visto como algo inusitado.  Nucci e Cavalheiro (1998) avaliam a qualidade de 

vida urbana por meio de parâmetros ambientais e demonstram que a vegetação e as áreas 

verdes na malha urbana são fundamentais, pois permitem que a população tenha lazer, 

recreação e qualidade de vida.   

 A qualidade de vida pode ser melhorada quando nos reconduzimos para a natureza, 

conforme enfatizado por Soga, Gaston e Yamura (2016) que demonstram que o contato diário 

com a natureza produz um impacto duradouro e profundo na saúde, como nos casos de 

depressão (BEYER et al., 2014), peso ao nascer (DADVAND et al., 2012), diabetes e 

obesidade (LACHOWYCZ e JONES, 2011), circulação e doenças do coração (MAAS et al., 

2009) e longevidade (TAKANO, NAKAMURA e WATANABE, 2002).  

 Nesse contexto, este trabalho possui como objetivo relatar as atividades educativas e 

socioambientais realizadas no Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo, na ONG 

Humédica Brasil e na APAE de Nova Friburgo, instituições localizadas na serra fluminense, 

por estudantes do curso semipresencial de Licenciatura em Ciências Biológicas. As 

intervenções fazem parte do Projeto de Extensão intitulado “Viver Jardins”, realizadas no 

período de 2017 a 2019, abordando a Educação Ambiental, Educação Especial e a Educação 

em Ciências/Biologia em uma perspectiva integrada de Ensino-Pesquisa-Extensão, com os 

estudantes como protagonistas na produção de saberes.  

 Serão apresentadas as motivações para a realização do Projeto e a maneira como as 

atividades foram ampliadas para as instituições parceiras, contribuindo, assim, para a 

consolidação da formação de professores na modalidade a distância. 

2. DESENVOLVIMENTO 

As atividades desse projeto foram realizadas no Polo de Educação a Distância (EAD) 

de Nova Friburgo, o qual está ligado ao Centro de Educação Superior a Distância do Estado 

do Rio de Janeiro (CEDERJ) e ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O Polo 

funciona no antigo CIEP 124 Licínio Teixeira, no bairro de Olaria, o mais populoso do 

município de Nova Friburgo, na região serrana fluminense e, atualmente, oferece cinco 

diferentes cursos de formação de professores. 

O projeto de extensão “Viver Jardins” nasceu no espaço em que plantas cresciam sem 

planejamento no Polo, com a participação de estudantes do curso semipresencial de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Em 2017, para recepcionar os 45 calouros do primeiro 

semestre, foi realizado o “Biodesafio” com o objetivo de limpar a área verde e torná-la 

própria para atividades de estudo e entretenimento. Assim, teve início o sonho de “construir” 

um jardim. No entanto, foi em agosto de 2017 que começou, oficialmente, o desenvolvimento 

do Jardim do Polo, envolvendo licenciandos do Curso de Ciências Biológicas, mediadores 

pedagógicos e estudantes dos outros cursos de formação de professores na modalidade a 
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distância. Essa atividade faz parte do Projeto maior, “Ciência e Cultura também são feitas a 

distância”, que é coordenado por duas professoras do curso, uma estudante bolsista e, conta 

com a participação voluntária de alguns interessados, cerca de dez participantes. Para a 

decoração do Jardim foram reaproveitados materiais de demolição, placas de madeiras e vasos 

(Figura 1) e, ainda, pneus que delimitavam plantas foram utilizados para confeccionar puffs. 

O espaço tornou-se um jardim orgânico que utiliza biofertilizante produzido em outra 

atividade extensionista do Polo, a composteira do “Recicla Solo”, conforme relatado por 

Lemos et al. (2018).  

 
Figura 1 – Jardim do “Viver Jardins” no Polo EAD de Nova Friburgo – um sonho que se materializa.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada, 2017. 

 

Viver este espaço no Polo permitiu que os estudantes se sentissem parte da 

universidade, autores e responsáveis pela sua conservação e melhoria. O pertencimento é 

importante fator de estímulo para os alunos dos cursos semipresenciais e colabora para a 

diminuição da evasão na EAD, conforme apontam Souza, Mazin e Lacerda (2015). Além 

disso, o Jardim fornece material para as aulas práticas da disciplina “Botânica”, nas quais as 

plantas são estudadas observando os tricomas tácteis, por exemplo. Pôde ser observado o 

enriquecimento da diversidade biológica no local e o aumento da quantidade de insetos. 

Jardins são paisagens retóricas, é possível, portanto, reconhecer o criador em seu 

jardim (MOORE, MITCHELL, TURNBULL, 2011) e o Jardim do Polo EAD de Friburgo é 

um espaço colorido, consciente (reaproveitamento de materiais) e plural, refletindo, portanto, 

seus muitos criadores. Podemos dizer que “a jardinagem, em seu sentido mais amplo, 

artístico, estético, e inclusivo, se torna uma grande aliada ao equilíbrio da vida” (LUGON, 

COSTA, LACERDA, 2018, p. 7). 

Planejando o crescimento das plantas e quais se adaptam a cada condição do jardim, os 

estudantes passam horas em contato direto com a terra, vendo a manifestação da natureza e, 

como um quadro sendo pintado, as plantas e flores se colocam sobre a tela verde, formando 

um lindo espaço. A rede ensino-pesquisa-extensão foi sendo tecida, na qual os estudantes 
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eram os protagonistas na produção de saberes sobre as plantas e seu plantio. Parentes, amigos, 

funcionários e outros colaboradores foram fazendo parte dessa tessitura, contribuindo com 

seus conhecimentos. 

Assim, conscientes do potencial pedagógico do projeto, os futuros professores 

encontram outro desafio: como dispersar ainda mais as sementes? 

 

2.1 Florescendo e dispersando as sementes. 

Para ampliar o alcance das atividades de extensão, foi realizada, em junho de 2018, a 

oficina “Aprendendo com a Jardinagem” (Figura 2), com 18 crianças de 3 a 12 anos, na ONG 

Humédica Brasil que é a sede brasileira da ONG Humédica Internacional, criada em 1979 

com objetivo de auxiliar os afetados por desastres, os que passam fome e necessidade. Atua 

no Brasil no bairro de Campo do Coelho, na área rural de Nova Friburgo/RJ, com crianças e 

suas famílias que necessitam de auxílios. Lá são realizadas atividades escolares e 

extracurriculares nos turnos da manhã e da tarde, com atendimento odontológico e 

psicológico, duas refeições diárias na instituição, doação de material escolar, uniforme e 

roupas.  

Na delicadeza e força da jardinagem desenvolvemos a educação ambiental durante a 

oficina e construímos o conhecimento de conceitos importantes com as crianças; conversamos 

sobre os insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, e a necessidade de preservar e 

cuidar desses animais para que os jardins se desenvolvam. Propusemos a vivência de uma 

“peça teatral” na qual as crianças eram as protagonistas. As mais introvertidas participavam 

dos papeis centrais da dinâmica, como o “sol” e “borboleta”, de forma que se sentissem 

seguras para interagir com as outras crianças, através de um personagem, e florescer também 

suas amizades. Semearam girassóis sonhando com as flores amarelas e, portanto, realizaram o 

trabalho semelhante ao das abelhas e borboletas. Divertiram-se e aprenderam, levando para 

casa uma massinha de biscuit caseira corada naturalmente com cúrcuma.  

 

Figura 2 – Oficina realizada na ONG Humédica Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada, 2018. 
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2.2 Frutificando na APAE de Nova Friburgo 

Na APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Nova Friburgo surgiu 

uma parceria de extensão no 2º semestre de 2018 para restauração, cuidado e utilização do 

jardim sensorial já existente na instituição. Segundo Almeida e Oliveira (2012): 

O surgimento de algum tipo de deficiência no período infantil vem ocasionar 

dificuldades sensoriais, perceptivas e motoras que prejudicam o desenvolvimento 

integral da criança. Dessa forma, após o diagnóstico de algum tipo de deficiência 

busca-se encaminhá-la para o serviço precoce de intervenção para que as causas 

sejam analisadas e os estímulos necessários sejam adequados à fase em que se 

encontram (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2012, p.10). 

E, como evidenciado por Lima e Nascimento (2014),  

Crianças com atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor necessitam de 

atividades lúdicas no seu dia a dia. Talvez até mais do que as outras crianças, por 

necessitar de muito mais estímulos para desenvolver suas habilidades cognitivas, 

motoras e sensoriais (LIMA e NASCIMENTO, 2014, p.11).  

Portanto, é extremamente importante que as crianças e adultos com necessidades 

especiais tenham estímulos do sistema sensorial para produzir as conexões com o ambiente, 

com as outras pessoas, com o próprio corpo. A estimulação precoce de crianças com 

necessidades especiais está na Política de Nacional de Educação Especial:  

O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as 

bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do 

aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a 

riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e 

sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o 

respeito e a valorização da criança (BRASIL, 2007, p.10). 

Segundo Hussein (2011), os jardins sensoriais são frutos de terapias horticulturais de 

hospitais e centros de reabilitação na década de 1970, na Inglaterra, que foram levados às 

escolas com deficientes visuais. O objetivo de um jardim sensorial é a retomada desses 

sentidos, avivar a percepção adormecida e torná-la real novamente (BAPTISTA; FRANÇÃO 

e MARCHESE, 2008). 

O lúdico possibilita que a criança com deficiência intelectual se torne cada vez mais 

autônoma, melhorando a autoestima e a consciência corporal. A criança aprende, 

verbaliza, comunica-se com as pessoas, internaliza novos comportamentos e, 

consequentemente, se desenvolve (MAFRA, 2008, p. 17). 

A jardinagem é uma joia e coroa os estímulos (Figura 3), a terapia ocupacional e a 

atividade social relativa à descoberta do jardim. Passear no jardim e desenvolver-se junto dele 

torna a criança curiosa e intuitiva. Uma aluna que frequentou o Jardim Sensorial (Figura 4) 

começou a identificar, em outros espaços, as plantas em comum com este ambiente. Ela 

reconheceu plantas como a samambaia (Pteridophyta) e a cravina (Dianthus chinensis). 

Alunos reconheceram o cheiro do capim limão (Cymbopogon citratus) e lembraram dos chás 

feitos com essa planta, lembraram também do manjericão (Ocimum basilicum), muito 

utilizado como tempero. Apaixonaram-se pela lavanda (Lavandula) e a reconheceram como 

uma nota perfumada. Alguns se deleitaram com o cheiro da arruda (Ruta graveolens) e outros 

não gostavam de passar perto da planta. As hortênsias (Hydrangea macrophylla) eram 

apreciadas por todos.  
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Figura 3 – Estimulação Sensorial com a Kalanchoe blossfeldiana, APAE. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada, 2018. 

 

 

 
Figura 4 – Jardim Sensorial cuidado pelo Projeto “Viver Jardins”, APAE. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada, 2018. 
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2.3 A Jardinagem na Educação 

Pensadores e educadores como Pestalozzi (1894), Alves (1984) e Freinet (1998) são 

conhecidos por utilizarem metáforas da jardinagem para evidenciar o poder e a importância da 

educação. 

Uma educação perfeita é para mim simbolizada por uma árvore plantada perto de 

águas fertilizantes. Uma pequena semente que contém o germe da árvore, sua forma 

e suas propriedades é colocada no solo (PESTALOZZI, 1894 apud GADOTTI, 

1997, p. 98). 

 Araújo (2014) destaca que  

A metáfora procura, na economia da argumentação discursiva, produzir efeitos 

persuasivos, senão mesmo, no limite, abalar ou contribuir para o aprofundamento 

das convicções do interlocutor ou do leitor (ARAÚJO, 2014, p. 90).  

Metáforas de jardinagem exemplificam a educação de forma palpável e materializada 

como em um jardim que se desenvolve aos olhos de seu criador, floresce e se perpetua. 

Afinal, “somos” um pouco de planta também, com ancestrais comuns (ainda que distantes!), 

segundo a evolução. Araújo (2014, p. 89) também enfatiza: “a metáfora da natureza humana 

considerada com uma planta encontra já o seu lugar no Timeu de Platão quando afirma: ‘Nós 

somos uma planta de modo algum terrestre, mas celeste’ (1963, 90 a-c).”  

Podemos destacar alguns autores, como Vieira (2015), que trabalhou com 19 crianças 

de 10 a 11 anos em uma escola particular, e obteve resultados excelentes nas aulas práticas de 

horticultura e jardinagem nas quais, nos conteúdos da disciplina de ciências da natureza, 

construíram conhecimentos das demais disciplinas.  

Cuidaram da sua higiene e saúde através da fertilização, da poda e também da 

limpeza e do controlo de pragas, descobrindo os animais nocivos e os animais 

benéficos. Fizeram sementeiras, plantaram e colheram produtos hortícolas que eles 

próprios cultivaram e viram crescer durante semanas, percebendo o ciclo de vida das 

plantas. Reconheceram, nas suas culturas, diferentes tipos de raiz e de folhas. Foram 

estudados diferentes tipos de solo, focando as vantagens e desvantagens de cada um. 

As crianças verificaram a sua cor, permeabilidade e textura apertando a terra com as 

suas próprias mãos. Na horta, observaram as posições do sol e discutiram o local 

mais apropriado para fazer as suas culturas (VIEIRA, 2015, p. 64). 

Vieira (2015, p. 65) descreve que a experiência mostrou a “importância da presença de 

um adulto que fomentou um ambiente descontraído, valorizou as ideias dos alunos, promoveu 

a partilha, o trabalho de grupo e a relação entre os sujeitos envolvidos (crianças, e adultos).” 

Frade, Branquinho e Lacerda (2016) relatam as experiências educativas e 

socioambientais no jardim da Rua Icaraí, Mangueira, no Rio de Janeiro. O espaço verde foi 

denominado “Jardim da Tia Neuma” em homenagem a matriarca mangueirense. Com ações 

sociais, solidárias, o Jardim da Tia Neuma foi uma porção de utopia, força e beleza em um 

ambiente que sofre com a criminalização: “Um campo de práticas artísticas e científicas 

integradas para afirmar o estado de liberdade” (p. 264). Seguiram as atividades com um 

"berçário" de plantas medicinais no Centro Social da Candelária, nova zona a ser dinamizada 

na Mangueira, na “Praça dos Idosos”, em oficinas de argila, com crianças e idosos 

participando. 

Barbosa e Inácio (2016) relatam ações do PIBID (Projeto Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência) de geografia, na escola campo Colégio Estadual Aplicação de Tempo 

Integral de Iporá, no desenvolvimento do Projeto de Jardinagem Minha Escola Meu Jardim e 
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o Projeto Horta Escolar com séries do 1º ao 5º ano. Os autores contam que obtiveram êxito 

ao: 

auxiliar na alimentação dos alunos, alimentação saudáveis construídas pela equipe 

escolar, bolsistas, alunos e professores, melhorando a interação escolar e suprindo 

também algumas necessidades e contribuindo dessa forma para uma aprendizagem 

significativa, trabalhando dentro das categorias da Geografia, porém visando a 

interdisciplinaridade e aproveitando o espaço escolar para desenvolvimento das 

ações (BARBOSA e INÁCIO, 2016, p. 6). 

Demonstram os trabalhos citados que as atividades de jardinagem, manutenção de 

espaços verdes, como as hortas, beneficiam todas as esferas humanas: conhecimento, estética, 

âmbito social, educação ambiental, tal qual foi observado nas atividades de extensão do 

Projeto “Viver Jardins”, realizadas pelos estudantes dos cursos de licenciatura do Polo EAD 

de Nova Friburgo. 

Vale ressaltar a importância de realização de atividades de extensão nos cursos de 

formação de professores, em especial, os oferecidos na modalidade a distância (LEMOS et al., 

2018), nos quais os polos são referências para os estudantes. Afinal, são nesses locais – os 

polos – que se desenvolvem as práticas cotidianas de construção dos currículos, como bem 

apontam Lacerda e Oliveira (2017), entendendo que, tantos os polos como as atividades de 

extensão são ações que expandem os muros da universidade e, portanto, colaboram para a 

dispersão das sementes. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é plural e multidisciplinar; a jardinagem é fortalecedora dos saberes de 

ciências e demais disciplinas. Estimula a investigação e o interesse no conteúdo programado e 

não programado. Torna os estudantes atuantes na escola e fora dela, reflexivos e motivados a 

melhorar o espaço comum.  

Que possamos descobrir, diariamente, na adoção de um jardim ou horta, as soluções 

para as crises socioambientais que passamos. Desta forma, poderemos nos relacionar melhor 

uns com os outros e com o espaço comum: jardins, mundo e o universo! 

Entendemos que as metodologias ativas e atividades de extensão constroem o 

conhecimento e fortalecem o aprender e ensinar, desierarquizando o conhecimento. 

Constituem-se como uma experiência valiosa a todos, em especial aos licenciandos. Com 

atividades inspiradas nas aqui apresentadas e na literatura consultada, acreditamos que as 

atividades de extensão enriquecem o currículo dos futuros professores e colaboram para o 

fortalecimento dos cursos oferecidos na modalidade EAD.  

Registramos também o desafio e a responsabilidade das universidades e, 

consequentemente, das coordenações dos cursos EAD de efetivar atividades de extensão 

obrigatórias, não só nas licenciaturas. Este projeto será uma das bases das propostas 

extensionistas oficialmente regulamentadas na instituição.  
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RESUMO. Neste artigo acadêmico, seguimos a trilha temática IV – pesquisa e extensão, pensando a 

efetivação da extensão universitária na modalidade EaD. Desenvolvido pelo Programa de Extensão 

Saúde e Cidadania, Edital PAEX/UDESC 2018/2019 do Laboratório Educação e Sexualidade – 

LabEduSex do Centro de Educação a Distância/CEAD da Universidade do Estado de Santa 

Catarina/UDESC, com a parceria do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros NEAB/UDESC, nosso objeto 

de estudo é a educação antirracista trabalhada a partir de uma ação do Programa de Extensão já 

mencionado, ofertado no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, que no momento encontra-se em 

fase de construção, por isso não apresentaremos neste trabalho os resultados e discussões. Com o 

objetivo de apresentar uma prática exitosa que contribua não só no processo de consolidação da EaD, 

mas principalmente, para ampliar as discussões no âmbito da educação das relações étnico-raciais, saúde 

e cidadania. Para tanto, usamos como técnica de investigação a observação participante na construção 

dos conteúdos, fichamentos de leitura no campo teórico da extensão, direitos humanos, cidadania e 

relações étnico-raciais. A partir da pesquisa-ação, buscamos explicitar a importância da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como as potencialidades da modalidade EaD 

para a efetivação da Extensão. 

Palavras-chave: Extensão Universitária. EaD. Educação e Relações Étnico-Raciais. Saúde e Cidadania.  

 

ABSTRACT.  Antiracist Education in an Extensionist Experience in Distance Education. In this 

scientific article, we follow the thematic track IV - research and extension, thinking about the 

effectiveness of extension in the distance education modality. Developed by the Health and Citizenship 

Extension Program of the Education and Sexuality Laboratory - LabEduSex of the Center for Distance 

Education/CEAD of the Santa Catarina State University/UDESC, in partnership with the 

NEAB/UDESC Center for Afro-Brazilian Studies. Our object of study is the anti-racial education 

offered in the distance learning modality as an action in an extension project in 2019. In order to present 

a successful practice that contributes not only to the process of consolidation of distance education, but 

also has the potential to disseminate and expand discussions in the area of education of ethnic-racial 

relations, health and citizenship. Therefore, we use participatory observation as a research technique in 

the construction of contents, reading files in the theoretical field of extension, human rights, citizenship 

and ethnic-racial relations. From action research, we intend to explain the importance of the 

inseparability between teaching, research and extension, as well as the potentialities of distance 

education for the realization of extension. 

Keywords: Extension. Distance Education. Education and Ethnic-Racial Relations. Health and 

Citizenship 
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1. INTRODUÇÃO  

Neste artigo acadêmico transitamos pela trilha temática IV – pesquisa e extensão, 

pensando a efetivação da extensão na modalidade EaD e a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Apresentamos uma ação desenvolvida pelo Programa de Extensão Saúde 

e Cidadania do Laboratório Educação e Sexualidade - LabEduSex do Centro de Educação a 

Distância/CEAD da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, com a parceria do 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros NEAB/UDESC.  

As ações do programa de extensão “Saúde e Cidadania”, visam contribuir para o 

conhecimento e aplicação de ações pedagógicas relacionadas à educação inclusiva, saúde na 

escola e cultura de paz, auxiliando na construção de um mundo mais igualitário com respeito 

aos direitos humanos e os direitos da criança e do adolescente (BLANCO, 2017). Uma de suas 

quatro ações é o curso de extensão on-line intitulado “Educação e Direitos Humanos: por uma 

educação antirracista”, sendo que os materiais didáticos produzidos para este curso também 

contribuirão para a derivação de outra ação de extensão que é a formação de um repositório de 

materiais didáticos acessíveis nas temáticas de educação inclusiva, saúde e cidadania. Este 

programa envolve profissionais da educação e acadêmicos/as dos cursos de licenciatura da 

UDESC e representações da sociedade civil organizada, as ações foram planejadas e executadas 

por professores/as, técnicos/as, bolsistas e graduandos/as da UDESC, juntamente com 

professores/as de IES públicas e privadas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando com 

a parceria de instituições estrangeiras como a Universidade do Minho em Portugal.  

Conforme o Programa Memorial Antonieta de Barros do NEAB/ UDESC responsável 

pela ação de extensão Programa Memorial Antonieta de Barros, tem abrangência institucional 

intercentros, estendendo-se para os âmbitos nacional, internacional e interinstitucional, que 

além de auxiliar a UDESC na produção e disseminação do conhecimento por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, para o desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, 

promoção de igualdade e valorização das populações de origem africana e indígena, objetiva 

combater o racismo e promover a igualdade e a diversidade étnico-racial através de ações que 

auxiliem na implementação da Lei Federal 10.639/03, Lei Federal 11.645/2008 e das Diretrizes 

Nacionais de Educação para as Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, Estatuto da Igualdade Racial e a Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial. 

Um dos projetos do programa acima mencionado, é o Observatório de Educação e Relações 

Étnico-Raciais em Santa Catarina, cuja a finalidade é oferecer suporte técnico e pedagógico 

943



 

aos/as gestores/as públicos responsáveis pela implementação das leis citadas acima em âmbito 

local, estadual, regional, nacional e internacional. Com uma equipe multidisciplinar, 

interinstitucional, e interétnica, formada por professores/as, técnicos/as, bolsistas e graduandos 

da UDESC e pesquisadores associados. Justificando assim a importante parceria entre os 

programas de extensão Memorial Antonieta de Barros e Saúde e Cidadania para a construção 

desta ação de extensão do curso on-line.  

Feito estas considerações nos perguntamos como a extensão universitária pode 

contribuir para o processo de consolidação da EaD? E quais as possibilidades, neste processo, 

de se constituir num potencial espaço para atuar na luta antirracista? Assim pretendemos 

apresentar as potencialidades da extensão universitária aliada a EaD para disseminar as 

discussões e as reflexões da educação e relações étnico-raciais, saúde e cidadania. 

Compreendendo a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a 

formação dos/as bolsistas envolvidas no projeto, para os/as professores/as coordenadores/as e 

para a formação continuada dos/as professores/as da rede. Sensível a enorme necessidade de 

formação de professores/as para atender as políticas de educação inclusiva, relações étnico-

raciais, saúde e cidadania justificamos com grande motivação a realização desta ação educativa 

e transformadora.  

Com o objetivo de apresentar uma prática exitosa que contribui não só no processo de 

consolidação da EaD, mas também tem o potencial de disseminar e ampliar as discussões no 

âmbito da educação das relações étnico-raciais, saúde e cidadania. Também, contribuir para a 

formação continuada de professores e para a ampliação do conhecimento dos estudantes, bem 

como para a qualificação da comunidade do entorno escolar, no que tange às questões sobre 

Educação Inclusiva, Saúde e Cidadania. Alinhado com o Plano Nacional de Extensão 

universitária e da Política de Extensão Universitária da UDESC, especificamente no que se 

refere às seguintes questões: a articulação entre teoria e prática, a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e a relação dialógica com a sociedade. 

Nosso referencial teórico está centrado nos temas da extensão, EaD, direitos humanos e 

relações étnico-raciais. A metodologia de trabalhos está ligada a pesquisa aplicada, qualitativa 

e exploratória, para tanto usamos como técnica de investigação a observação participante na 

construção dos conteúdos, fichamentos de leitura das bibliografias e autores/as indicados/as. 

Na sequência será apresentado no desenvolvimento, a construção do curso on-line, a 

metodologia de trabalho, as trocas de experiências e as expertises envolvidas, visto que o curso 

está em fase de formatação. A partir da pesquisa-ação, pretendemos explicitar a importância da 
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indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como as potencialidades da 

modalidade EaD para a efetivação da extensão. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Em nossa vivência na academia percebemos a importância da articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, não só para os/as bolsistas e extensionistas, mas também para os/as 

professores/as e técnicos/as envolvidos/as com as ações. Todos/as aprendem e ensinam quando 

podem fazer trocas e somar expertises nas atividades propostas pelos projetos. Sobre isso, 

Santos et al (2016) observam que: 

as ações de extensão podem ser uma possibilidade real de inovação do ensino, 

proporcionando a inserção de alunos, técnicos universitários e professores na 

realidade social e propiciando ao pesquisador a corroboração, ou não, de sua produção 

teórica, bem como novas pesquisas fundamentadas em experiências vividas nas ações 

de extensão (SANTOS et al, 2016, p.03). 

Esta indissociabilidade que enriquece a formação e práxis acadêmica é versátil e 

agregadora, permitindo novas abordagens e uso de novas ferramentas. Além de potencializar e 

ampliar o diálogo entre os integrantes do programa e da universidade, proporciona um canal de 

comunicação com a sociedade, permitindo que possamos testar, atualizar e aplicar os 

conhecimentos produzidos na academia, e o mais importante, aprender e conectar 

conhecimento com os diferentes setores da sociedade.   

Neste contexto o espaço escolar nos é muito caro, e o programa Saúde e Cidadania lança 

um olhar atento e sensível às desigualdades sociais e diferentes formas de opressão que se 

expressam nos espaços educativos. Compreendendo a escola como lugar de relações, do qual 

não estão descolados os conflitos existentes na sociedade, o papel do/a professor/a deve ser 

pensado e problematizado. A esse respeito, uma das professoras integrantes do projeto, a Mestra 

Cíntia Cardoso observa 

ser fundamental entender tais experiências educativas que permitam avançar de 

maneira mais complexa na compreensão do momento atual da educação brasileira, 

que não pode prescindir de uma leitura atenta sobre as duras condições materiais de 

existência vivida pelos sujeitos sociais e suas dinâmicas culturais, identitárias e 

políticas. É neste contexto que surge a demanda curricular de introdução obrigatória 

do ensino de história e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas nas escolas da 

educação básica e superior (CARDOSO, 2018, p. 16). 

 

Ainda pensando a escola e na necessidade de preparar docentes e gestores preparados 

para representar uma escola inovadora com práticas mais equânimes, contamos com as 
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contribuições de uma das lideranças indígenas do povo Guarani, da terra indígena Morro dos 

Cavalos, Palhoça/SC, a Professora Kerexu, que em seu TCC para a Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica descreve que:  

[...] a educação escolar específica e diferenciada vem sendo discutida pelos povos 

indígenas brasileiros nas últimas décadas, ainda assim, algumas demandas como a 

elaboração de um projeto político pedagógico que seja condizente com um modelo de 

educação diferenciada ainda não é realidade em muitas escolas indígenas de Santa 

Catarina. Mostrar os benefícios e as dificuldades que o currículo traz para a 

comunidade Guarani é muito importante. Nessa minha trajetória de pesquisa 

compreendi que o Sistema Nacional de educação não é um sistema fechado que não 

deixa nada acontecer, pois dentro deste sistema estão as leis que garantem nossos 

direitos, as nacionais e as estaduais. Diante do quadro que as escolas indígenas guarani 

vêm passando no Brasil e na região da Grande Florianópolis, observa-se 

circunstâncias relevantes nos dois parâmetros entre gerência de educação e 

comunidade. No estado de santa Catarina, o sistema também não é fechado para 

receber as propostas curriculares específicas dos povos indígenas (KEREXU, 2015, 

p.35). 

Desta percepção surge a ação do curso online: Educação e Direitos Humanos: por uma 

educação antirracista, sendo neste artigo nosso objeto de estudo a educação antirracista ofertada na 

modalidade EaD como ação em um projeto de extensão. A referida ação consiste em um curso de 

extensão a distância, que será ofertado em 3 módulos no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA Moodle do CEAD/ UDESC (figura 1), com carga horária de 100 h. A carga horária aqui 

mencionada, refere-se a oferta das atividades para a comunidade interna e externa da UDESC, 

especialmente para os/as professores/as da rede pública em sua formação complementar.  

Figura 1 – Boas vindas e orientações iniciais. 

Fonte: Ambiente virtual Moodle/CEAD/UDESC, elaborado pelos/as autores/as e integrantes do projeto de 

extensão, com base na pesquisa realizada, 2019.  

946



 

A modalidade EaD abre-nos um leque de possibilidades para o desenvolvimento desta 

ação de extensão, em vários aspectos. Um deles é a possibilidade de reunir diferentes expertises 

na produção de vídeoaulas e material didático na área de direitos humanos e educação 

antirracista e poder disseminá-las a nível nacional e internacional, pois a UDESC além de contar 

com 12 centros e 35 polos de apoio presencial para a modalidade EaD no estado de Santa 

Catarina, tem acordos de cooperação com várias universidades pelo Brasil, o projeto conta com 

parcerias com a Universidade do Minho em Portugal e está com acordo de cooperação em 

tramitação com a Universidade no Uruguai. Outro ponto importante é a criação de um 

repositório de materiais pertinentes a formação de professores, no qual possam ter contato com 

diferentes obras, sites e intelectuais que estão produzindo conhecimento na área das relações 

étnico-raciais. Um bom exemplo disto é o livro da escritora Giselle Marques, “O Mundo de 

Oya”, o livro infantil produzido para crianças e adultos conta uma bela história que valoriza 

elementos da cultura africana e afro-brasileira, uma história que nos apresenta a importância da 

representatividade com um final que nos impele a refletir sobre a temática, característica dos 

bons livros. Todo este movimento, proporciona a criação de um know how que fortalece o 

projeto, pois é uma forma de efetivação da extensão universitária na modalidade EaD. Outra 

contribuição importante é o fato de termos criado um grupo de trabalho e estudos a partir da 

modalidade EaD, formando assim comunidades de aprendizagem, pois com as tecnologias da 

educação, especialmente com a plataforma Moodle, podemos criar grupos de discussão nos 

Fóruns que aproximam universidade e sociedade, e ainda podem estabelecer outras relações 

dos/as envolvidos/as com os processos de planejamento e avaliação, um processo que 

percebemos como dialógico e coletivo. Destacamos ainda, o que já é sabido de todos/as, mas 

que nesse caso é importante ressaltar, 

que as tecnologias da informação possuem diversos meios que podem 

proporcionar uma aprendizagem mais prazerosa. Conhecer as ferramentas 

disponíveis no ambiente virtual e dominar os recursos tecnológicos 

proporcionados pelo ambiente é fundamental para a construção de uma prática 

inovadora em EaD (BOSCO et al, 2018, p. 219).  

No momento da escrita deste artigo, o curso online está em fase de construção, com 

todas as vídeoaulas gravadas e materiais didáticos recebendo os últimos ajustes, assim a 

apresentação e discussão dos resultados não cabe neste momento, dessa forma destacamos o 

processo de planejamento e avaliação que se encontra em andamento, como já mencionado. 

Desta forma passaremos para a metodologia a fim de apresentar como vem ocorrendo a 

construção e desenvolvimento desta ação de extensão na modalidade EaD. 
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2.1 Metodologia 

Nossa metodologia de trabalho segue as orientações da coordenação do projeto, 

partilhada com uma equipe multidisciplinar constituída por bolsistas, professoras mestras e 

doutoras das áreas de pedagogia, artes cênicas, licenciatura em história, licenciatura em letras 

e gestão ambiental além de designer instrucional e gráfico, sendo uma ação interétnica e 

intercentros na UDESC. 

A avaliação acontecerá durante todo o processo pela equipe executora e ao final do 

curso pelos cursistas (avaliação da organização e conteúdo). Na avaliação procurar-

se-á verificar se os organizadores e participantes alcançaram os objetivos propostos e 

se o trabalho desenvolvido proporcionou ao grupo a reavaliação de conceitos e 

desenvolvimento pessoal. (BLANCO, 2017, p.16)  

O início da ação ocorreu em dezembro de 2018 com a primeira reunião que aconteceu 

na Terra Indígena Morro dos Cavalos, povo Guarani, no município de Palhoça/SC, na qual a 

equipe de trabalho reuniu-se para discutir os temas que seriam contemplados no curso on-line 

e planejar o cronograma das etapas para sua execução, iniciando-se efetivamente as atividades 

para construção do curso em fevereiro de 2019. A partir desse momento, os encontros da equipe 

de trabalho ocorreram periodicamente durante todo o primeiro semestre de 2019, nos quais 

foram definidos o planejamento instrucional das professoras ministrantes, bem como, a divisão 

dos tópicos e o cronograma de estudo para os cursistas, também foram selecionados e 

elaborados os textos que serão utilizados no curso. Enfim, todo o material foi preparado e 

validado pela equipe e posteriormente inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 

Durante este processo surgiram algumas dificuldades, pois a linguagem da educação 

EaD tem peculiaridades na comunicação que a diferem da forma como acontece nos momentos 

presenciais, e isso requer das professoras e bolsistas envolvidas um conhecimento específico 

referente à construção e transmissão dos conteúdos elencados como importantes.  

Dessa forma, a dificuldade que se põe ao professor iniciante na EaD é conseguir 

agregar aos seus saberes docentes alguns outros conhecimentos, criando uma 

formulação (não prescritiva) que possa atender às suas demandas. Em outras palavras, 

é necessário que o professor ressignifique seu papel e aprenda a ser professor da EaD 

diante de novas concepções do que é ensinar e aprender (BOSCO et al, 2018, p. 212). 

 

Neste sentido o curso on-line Educação e Direitos Humanos: por uma educação 

antirracista, se configura não só em uma atividade extensionista mas também contribui para o 

conhecimento, apropriação e a consolidação da educação EaD, à medida que durante a 
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construção do curso foi necessário a instrumentalização das professoras e bolsistas para os 

conhecimentos e novas linguagens da EaD. Isto foi possível graças as profissionais de designer 

instrucional e gráfico do Laboratório Multidisciplinar de Desenho e Produção de Material 

Didático para a EaD -  MultiLab/CEAD/UDESC (Figura 2), este espaço constitui-se como lócus 

de pesquisa, inovação e criação de soluções educacionais para o desenho e produção de 

materiais e recursos didáticos multimídia, a fim de instrumentalizar os/as gestores/as e os/as 

profissionais especialistas em conteúdo para o planejamento, implementação e execução dos 

diversos projetos da EaD no CEAD/UDESC. Estes prontamente disponibilizaram um curso de 

formação em EaD para a equipe, também participaram das reuniões dando todo o suporte e 

dividindo seus conhecimentos. A troca de saberes e a interdisciplinaridade, se fizeram presentes 

articulando ensino, pesquisa e extensão e efetivando esta na modalidade EaD. 

Figura 2 – Docência na EaD. 

Fonte: Ambiente virtual Moodle/CEAD/UDESC, elaborado pelos/as integrantes do MultiLab/CEAD/UDESC, 

2019.  

Todas as reuniões foram registradas em ATA no e-mail do projeto parceiro 

Observatório de Educação e Relações Étnico-Raciais em Santa Catarina 

OBERER/NEAB/UDESC. Destas ATA eram tirados encaminhamento com responsáveis e 

prazos para a execução. Cada professora ministrante ficou responsável por um tema e teve 

como apoio e acompanhamento uma bolsista como monitora. Os primeiros documentos a 

serem elaborados foram o plano de ensino, o projeto pedagógico, a matriz instrucional e o 

cronograma de estudos. Após a preparação, os materiais foram utilizados para a montagem da 

sala virtual no Moodle, conforme a descrição a seguir: “Boas Vindas e Orientações Iniciais – 

4h”, “Módulo 1 – Legislação Educacional na Perspectiva dos direitos humanos – 30h”, 

“Módulo 2 – Repensando a Escola, a escola que temos e a escola que queremos – 30h” e 
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“Módulo 3 – Articulando Saberes – 36h”. Na sequência passamos para a gravação das aulas 

com as professoras ministrantes, seguindo a matriz instrucional para a construção do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

No momento da escrita deste artigo a ação de extensão que se realiza na modalidade 

EaD está em fase de ajustes finais, com previsão de iniciar o curso na primeira quinzena de 

setembro de 2019. Como o curso será recorrente elaboramos um questionário de avaliação dos 

conhecimentos prévios e posteriores dos cursistas para aperfeiçoá-lo nas próximas ofertas, o 

referido questionário ainda não foi aplicado, por este motivo não apresentamos os dados. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas considerações finais são importantes, embora o curso não esteja finalizado 

enquanto ação. No que se refere ao nosso objeto de estudo: educação antirracista ofertada na 

modalidade EaD como ação em um projeto de extensão, acreditamos ter respondido nossas 

perguntas de pesquisa que eram: como a extensão universitária pode contribuir para o processo 

de consolidação da EaD? E quais as possibilidades, neste processo, de se constituir num 

potencial espaço para atuar na luta antirracista?  Entendemos que a extensão contribui para o 

processo de consolidação da EaD, pois é uma ferramenta potente para atuarmos na luta 

antirracista, contribuindo para a disseminação e ampliação das discussões no âmbito da 

educação das relações étnico-raciais, saúde e cidadania, alcançando um público de educadores 

em todo o Brasil. Pois tanto a extensão como a educação a distância são campos férteis e 

abrangentes permitindo inovação, criatividade e trocas de saberes proporcionando a efetivação 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   

Procurando superar as dificuldades e limitações do trabalho, quais sejam as limitações 

do número de máximo de participantes em cada oferta do curso, que será de 120 cursistas, 

embora gostaríamos de atender todos os interessados. Caso o número de inscritos seja maior 

que o número de vagas será realizado um sorteio entre os inscritos, afim de proporcionar um 

acompanhamento efetivo e de qualidade no desenvolvimento do curso, já que existe limitação 

na quantidade de cursistas que serão atendidos por ministrante, ainda levando em conta que esta 

será a primeira versão do curso e turma piloto. Porém contaremos com possibilidade de chegar 

a várias regiões do Brasil através da ferramenta EaD, por fim, continuaremos desenvolvendo 

os estudos e a parceria com o Multilab, para garantir que não só o conteúdo, mas também a 

linguagem e os meios de transmitir o conhecimento sejam palatáveis a modalidade EaD.  
 

Para os trabalhos futuros pretendemos ampliar a discussão, apresentando os dados 

coletados com a aplicação do curso, a partir das respostas e participação dos cursistas como se 
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dá a efetivação de uma oferta de formação continuada para professores e para a ampliação do 

conhecimento dos estudantes, bem como para a qualificação da comunidade do entorno escolar. 
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RESUMO. Este estudo trata das ações do Centro de Educação a Distância (CEAD) da Universidade 

de Brasília (UnB) no cenário da internacionalização educacional e dos diversos recursos multimídia 
para a criação de uma nova ecologia de ensino e aprendizagem. Destaca o processo inovador de 

mediação e aprendizagem, no contexto da cultura digital, em atendimento ao tripé 

ensino/pesquisa/extensão e questiona como o CEAD tem contribuído na efetivação da missão 

institucional. Com o objetivo de analisar as ações do CEAD voltadas para a extensão educativa com 
foco na internalização dessas ações, revelou que ele contribui com ações inovadoras de ensino e 

aprendizagem, pesquisa e extensão, por meio dos programas Universidade Aberta do Brasil e 

Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M), com o destaque para a internacionalização que ocorre por 
meio de convênio com a Universidade Aberta de Portugal (UAb) e se materializa, primordialmente, 

em ações de divulgação. 

Palavras-chave: Internacionalização. Ensino-aprendizagem. Educação a Distância. Tecnologias 

digitais.  

 

UnB'S DISTANCE EDUCATION CENTER IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONALIZATION: INTEGRATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 

ACTIONS USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

ABSTRACT.  This study discusses the actions of the Center for Distance Education (CEAD) of the 

University of Brasilia (UnB) in the face of educational internationalization and various multimedia 

resources, in view of the creation of a new teaching and learning ecology. It highlights the innovative 
process of mediation and learning, in the context of digital culture, in response to the teaching / 

research / extension articulation and questions how CEAD has contributed to the fulfillment of UnB's 

institutional mission. With the objective of analyzing the Center's actions aimed at university 
extension focusing on the internalization of these actions, it revealed that CEAD contributes with 

innovative teaching and learning, research and extension actions, through the Open University of 

Brazil and Learning for programs. 3rd Millennium (A3M), highlighting that internationalization 
occurs through cooperation with the Open University of Portugal (UAb) and materializes primarily in 

dissemination actions. 

Keywords: Internationalization. Teaching-learning. Distance education. Digital technologies. 
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1. INTRODUÇÃO  

São muitas as necessidades de mudanças que influenciam as trajetórias pessoais e 

acadêmicas voltadas para a aprendizagem dos alunos, principalmente no que diz respeito às 

mudanças como via de acesso ao conhecimento na sociedade da informação. Essas novas 

trajetórias levam à oportunidade de se discutir como esses processos de mudanças têm 

repercutido na ação pedagógica das universidades, visando ao ensino e à aprendizagem 

significativos e à promoção de pessoas autônomas e críticas (BOLL, 2013).  

Os cenários contemporâneos demonstram que “[...] a dinâmica da sociedade da 

informação requer educação continuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo não 

apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas, sobretudo, inovar” (TAKAHASHI, 2000, 

p. 7). Nesse sentido, consideram-se as ideias de Moran (2017, p. 1) a respeito de “[...] 

incorporar todas as possibilidades que as tecnologias digitais trazem: a flexibilidade, o 

compartilhamento, ver-nos e ouvir-nos com facilidade, desenvolvimento de projetos em grupo 

e individualmente, visualização do percurso de cada um [...]”. 

Com essa percepção, o Centro de Educação a Distância (CEAD) da Universidade de 

Brasília (UnB), a partir de 2017, apresentou um novo perfil com o desenvolvimento de ações 

que buscam a inovação educacional. Foram fomentadas as seguintes frentes: programas e 

projetos que envolvem o Sistema Universidade Aberta do Brasil, com o ensino/aprendizagem 

a distância (on-line), o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M), que integra, 

presencialmente e on-line, ações de extensão, como cursos, minicursos, eventos (seminários, 

mesa redonda, EDUCATHON
1
), entre outras, destacando-se, neste estudo, a 

internacionalização realizada por meio de um Acordo de Cooperação com a Universidade 

Aberta de Portugal (UAb). Essa última, que é objeto da discussão deste artigo, fundamenta-se 

em várias linhas de desenvolvimento compartilhado de tecnologias, metodologias e ações em 

educação a distância com suas primeiras ações concretas estruturadas na divulgação em 

plataformas da UAb, no formato de aula aberta, de recursos e metodologias ativas 

desenvolvidas na UnB no âmbito do Programa A3M
2
. 

O Programa A3M, coordenado pelo CEAD, surgiu em 2017 com o intuito de atuar 

promover institucionalmente a identificação, a valorização e a promoção de ações 

educacionais inovadoras (CEAD, 2019). Quanto à internacionalização, trata-se de um acordo 

entre a UnB, por meio do Centro de Educação a Distância e do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), e a UAb) com vistas à cooperação e ao intercâmbio científico, acadêmico, 

técnico e cultural (BRASIL,2018). Dessa forma, o CEAD busca acompanhar as mudanças 

tecnológicas sociais e educativas que envolvem as modalidades de ensino (presencial e a 

distância – on-line), bem como o novo perfil dos estudantes enquanto “nativos digitais” 

(FULLAN, 2000), com plena atenção ao Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(UNB, 2018) e às demandas de uma educação cada vez mais global e sem fronteiras.  

Portanto, discute-se aqui o papel do CEAD e de suas ações na UnB, em particular em 

face às mudanças educativas, tendo em vista a globalização da educação e de recursos 

multimídias. Essas mudanças promovem a criação de uma nova ecologia de ensino e 

aprendizagem (LÉVY, 1999) na integração do presencial e on-line (a distância) com uso de 

                                                
1 Educathon é uma versão adaptada dos famosos Hackathons da área de tecnologia, no qual um grupo de 

estudantes competem para propor uma solução inovadora para um problema de tecnologia. No Educathon, os 

estudantes reúnem-se visando sugerir soluções para a melhoria da aprendizagem na UnB. 
2 Para conhecer mais sobre os projetos do CEAD/UnB, acesse www.cead.unb.br.
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Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), com proposta de ampliação da 

plataforma Moodle/UnB, em busca de atender aos contextos de uma sociedade cada vez mais 

conectada.  

Nesse novo cenário educacional, é imprescindível que as instituições educativas se 

insiram também na valorização e no uso de TDIC em suas ações, direcionando-as, para que 

elas possibilitem/facilitem o processo de ensino e de aprendizagem de forma ativa e 

significativa, voltada para a cultura digital. Destaca-se o tripé de sustentação da instituição 

universitária – ensino-pesquisa-extensão em seu processo de desenvolvimento e atendimento 

de sua missão:  
 

Ser uma universidade inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades 

essenciais de ensino, pesquisa e extensão, integradas para a formação de cidadãs e 

cidadãos éticos e qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca 

de soluções democráticas para questões nacionais e internacionais, por meio de 

atuação de excelência (UnB. PDI, 2019, p.40). 

Com essa compreensão, o desenvolvimento deste estudo parte do seguinte problema: 

como o CEAD, no cenário projetado pelo projeto de desenvolvimento institucional da UnB, 

tem contribuído para o cumprimento da missão da universidade? Tem-se por objetivo geral 

analisar as ações do CEAD voltadas à inovação, no sentido de atender às finalidades 

essenciais de ensino, pesquisa e extensão, com foco na internacionalização. O procedimento 

metodológico segue o caminho do pensamento e da prática exercida na abordagem da 

realidade das ações do CEAD. Portanto, é uma pesquisa qualitativa, tendo em vista a 

educação em seu caráter social, dinâmico, provisório e específico em que a “cientificidade 

tem que ser pensada como uma ideia reguladora de alta abstração e não como sinônimo de 

modelos e normas” (MINAYO, 2002, p. 12). Desenvolveu-se uma pesquisa participante, por 

meio de uma pesquisa-ação, considerando que ela possibilita maior integração entre a teoria e 

a prática, bem como amplia a capacidade de compreensão da realidade das ações do CEAD, 

pelo fato de que os pesquisadores fazem parte do processo.  

Realizou-se a análise de conteúdo fundamentada em Bardin (2011, p. 47), como “[...] 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens [...] que permitam a 

inferência de conhecimentos”. Neste sentido, buscou-se o PDI da UnB, o Planejamento 

Estratégico do CEAD, atos, Diário Oficial, site, vídeos, entrevistas, entre outras fontes 

analisadas. Seguindo a trajetória qualitativa da análise de conteúdo, com base na autora 

citada, procedeu-se à elaboração de categorias, que surgiram das fontes, conduzidos pelo 

problema e objetivos. Desenvolveu-se a organização para a categorização, análise e registro 

dos dados. A categorização (classificação e agregação) apresenta-se em duas categorias: 1) 

Ensino - aprendizagem e pesquisa: inovação educacional, metodologias ativas; e 2) Extensão - 

internacionalização. Espera-se que a articulação teórico-metodológica empregada na resposta 

à questão enunciada auxilie na melhor compreensão do projeto de institucionalização da 

própria UnB, bem como a outras instituições de ensino superior (IES) que se vejam em 

condições similares. 

2. ENSINO/APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO: SIGNIFICADOS E CONTEXTOS  

Quando se discute a educação contemporânea, forçoso é considerar que a sociedade 

está fundamentada no paradigma da complexidade, conforme as postulações de Morin (2000a, 

2000b, 2001), Morin e Le Moigne (2000), Behrens (2013) e Behrens e Oliari (2007). 

Endossamos as afirmações de Moran (2017, p. 1) quando postula que nos encontramos em 

“[...] um mundo de profundas transformações”. Essas transformações afetam de forma direta a 
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educação, a qual, nesse contexto, precisa inovar as práticas pedagógicas (MORAN; 

MASETTO; BEHRENS, 2006). 

Nesse processo de inovação, muda-se a concepção de ensino como transmissão de 

informação, para a de uma atividade em que o professor, como mediador do processo de 

aprendizagem, busca despertar no aluno a vontade de aprender. Passa-se, assim, de um 

trabalho apenas individual, objetivo, com foco no exame, para um trabalho coletivo, em que o 

discente é corresponsável pelo seu aprendizado, atuando como sujeito do processo. O docente 

assume o claro papel de oportunizar que o aluno desenvolva pesquisa, sua autonomia e 

criticidade, para que possa apreender e produzir conhecimento.  

Essa forma de ensinar, que pode ser considerada inovadora em um contexto de amplo 

conservadorismo educacional, vem sendo pensada desde o século passado por vários teóricos 

como Paulo Freire (1997, p. 81), para quem o “Ensinar é a forma que toma o ato do 

conhecimento que o (a) professor (a) necessariamente faz na busca de saber o que ensina para 

provocar nos alunos o seu ato de conhecimento também”. É uma relação recíproca de reflexão 

crítica, no e acerca do processo de ensino e de aprendizagem, e o seu redirecionamento, 

constituindo a práxis educativa inovadora. Destaca-se o papel da pesquisa, aqui pensada como 

“[...] produção do conhecimento crítico e reflexivo, que leva a autonomia e provoca a refletir 

e sistematizar o conhecimento” (BEHRENS, 2013, p. 86). 

Essa necessidade de inovação educacional é histórica, surge com a evolução da 

tecnologia, decorrente do desejo de ensino e aprendizagem significativos, que se ampliou a 

partir de uma nova cultura denominada por muitos autores, a exemplo de Boll (2013), de 

cultura digital. Considera-se que essa cultura é o resultado das novas tecnologias da 

informação e comunicação, que possibilita a convergência das telecomunicações e da 

informática, oportunizando relações de simbiose entre a sociedade e a informática, 

desenvolvida no contexto sociocultural. Lemos (2010) considera a expressão sociocultural no 

sentido de cibercultura. E o que se compreende por cibercultura? Esse conceito é proposto 

pela primeira vez por Levy (1999, p. 16) como o "[...] conjunto de técnicas, de práticas, de 

atividades, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço".  

Ressalta-se que é necessário compreender o ciberespaço como algo distinto de redes 

telemáticas, visto que há uma confusão conceitual imanente. A telemática traduz a 

comunicação a distância via informática, enquanto o ciberespaço é um tipo de ambiente 

virtual que utiliza estes aparatos de comunicação para o estabelecimento de relações virtuais 

(JUNGBLUT, 2004). Compreende-se que a sociedade e a cultura por ela construída 

conduzem a uma sinergia entre essas novas redes sociais e as tecnologias digitais. Essa 

integração amplia o potencial humano em seus relacionamentos, nas comunicações e 

interações, possibilitando produzir e disseminar essas novas formas de pensar e de agir. Com 

as tecnologias digitais, foi possível, por exemplo, construir uma educação com possibilidade 

de ensino e aprendizagem assíncrona e síncrona, ubíqua e flexível.  

Nessa perspectiva, o ensino e a aprendizagem passam a ter outra função, com base nos 

paradigmas emergentes da educação, que, segundo Behrens (2013), rompe com o paradigma 

tradicional do ler, copiar e decorar, com foco no ensino. Esse pensamento começou a perder 

força no final do século XX, para uma visão mais inovadora, em que compreende a 

complexidade e a subjetividade. Com todas as mudanças, ainda se encontram práticas 

pedagógicas voltadas a desenvolver um ensino tradicional, que leva ao reducionismo e pela 

falta de reflexão crítica. Necessariamente, a inovação, por si, não leva a uma aprendizagem 

crítica e reflexiva, mas, por se construir de forma pessoal e autônoma, facilita esta 

aprendizagem, por meio da mediação pedagógica e da práxis educativa.  
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Pesquisadores como Moran (2017) e Ramos e Rossato (2017) desenvolvem estudos a 

respeito da necessidade de inovar, de repensar seriamente os modelos de ensino tradicional 

ainda vigente, visando a que as instituições, em suas gestões, e os professores, em suas 

práticas educativas, se reposicionem frente ao desafio de ensinar e de aprender no novo 

cenário educativo em que se impõe a cultura digital. 

A inovação não constitui apenas mudança, como afirma Fullan (2000). Para Messina 

(2001), os conceitos de inovação e de prática inovadora vêm se modificando ao longo dos 

anos. Surgem como uma característica predefinida para apresentarem posteriormente um 

caráter autogerado e diverso de inovação. Conforme a autora, a inovação requer 

transformação de sentido por parte dos professores em relação às suas práticas, que deve 

apresentar o seu caráter intencional e bem definido, desenvolvida por meio de ações 

sistemáticas e bem planejadas, em oposição às simples mudanças espontâneas. Considera-se 

que a inovação educacional é um processo contextualizado e precisa possibilitar a autonomia 

dos professores e dos estudantes, a criatividade e as reflexões críticas na e acerca da ação 

(práxis). 

Esses fatores se juntam às características do paradigma da complexidade, do ensino 

com pesquisa, da visão sistêmica de mundo que compreende a dinâmica, a 

subjetividade/heterogeneidade das pessoas e contextos, do multiculturalismo. Inovar requer 

ruptura paradigmática, desconstruindo a visão tradicional, conforme destacado em Morin e Le 

Moigne (2000). A inovação educacional propõe uma didática emergente, que surge da 

proposta do ensino e da aprendizagem ativa e colaborativa e sua relação com as tecnologias e 

com a utilização de novos recursos na prática docente, que pode ser observado nessa análise 

nos projetos apoiados pelo A3M/CEAD/UnB. A criatividade é um elemento para a resolução 

de problemas. Nesse sentido, as experiências inovadoras abrangem rupturas e continuidades 

em relação às práticas já existentes (LIBEDINSKY, 2001; 2014). Assim, busca-se analisar as 

ações do CEAD quanto ao atendimento às demandas desse novo contexto e a sua contribuição 

com a missão da UnB, especificamente no que diz respeito ao ensino/pesquisa e à 

extensão/internacionalização. 

3. ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO NA UNB: CONTRIBUIÇÕES DO CEAD 

De forma indissociável, o tripé ensino/pesquisa/extensão é um dos pilares da 

universidade pública brasileira, conforme previsto na Constituição Cidadã (BRASIL, 1988), 

em seu artigo 207, “[...] as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Nesse entendimento, têm-se os 

seguintes significados:  

   Ensino: processo que possibilita/oportuniza a construção do saber, pelos pares, com 

a apropriação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e pela comunidade 

científica. A partir dos novos contextos em que a educação se insere na cultura digital, o 

ensino passa a ser a mediação desses processos pelo professor, com foco na aprendizagem do 

aluno, confirmando serem indissociáveis os processos de ensinar (mediar) e aprender. A 

mediação pedagógica constitui-se em um ensino “[...] provocador, contraditor, facilitador, 

orientador. [...]”, que promove a produção de conhecimento, relacionando-o dialogicamente à 

realidade do aluno, possibilitando a reconstrução “[...] para si, tornando-o seu, dando-lhe um 

novo sentido” (GASPARIN, 2007, p. 113-114).  

Pesquisa: processo de materialização do saber, a partir de questionamento, 

investigação e produção de novos conhecimentos, baseados nos problemas que emergem da 

realidade social, na curiosidade e no desejo de investigação e aplicação desses estudos para a 
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promoção de uma sociedade mais justa e humana. Destaca-se, nesta proposta, a perspectiva de 

Paulo Freire (1996, p. 32) quando afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino, bem como a interdependência do ensino por meio da curiosidade, indagação – “[...] 

ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda 

não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. As afirmativas de Freire (1996) revelam a 

necessidade do ensino, da pesquisa e extensão. Esta última se faz por meio da 

intervenção/aplicação do conhecimento na sociedade.  

Extensão: processo educativo, multicultural e científico, que objetiva atuação 

cooperativa, solidária e produtiva nos processos sociais, por meio da identificação de 

problemas que emergem no cotidiano da realidade em que os sujeitos estão inseridos com o 

fim de atender a responsabilidade social das instituições educativas. Pressupõe-se a extensão 

como um processo contínuo de retroalimentação entre ensino e pesquisa, articulando 

conhecimentos acadêmicos e experiências sociais, visando ao desenvolvimento regional e 

nacional, às relações efetivamente transformadoras, ao diálogo e ao câmbio de saberes em 

face à superação de desigualdades, e à perspectiva interdisciplinar como forma de superação 

hegemônica de produção e de difusão dos conhecimentos. 

Portanto, ressalta-se a necessidade desse tripé na sustentação das ações universitárias, 

conjugada a proposta de Moran (2017) de uma educação universitária presencial e em EaD 

mais flexível, on-line. Nesta perspectiva, durante a análise dos documentos do CEAD/UnB, 

emerge um breve olhar histórico, em que se destaca a sua fundação em 1989, com o nome de 

Centro de Educação Aberta Continuada e a Distância - criado ao final da gestão do então 

reitor professor Cristovam Buarque (1989). Entre as documentações de fundação do CEAD da 

UnB destaca-se a Resolução do Conselho Diretor Nº 009/89, que consiste na homologação da 

decisão em que “O Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, em sua 322ª 

Reunião Ordinária, realizada em 07.08.89”, resolve: 

Homologar o Ato da Reitoria nº 138/89, de 10.04.89, que criou o Centro de 

Educação Aberta, Continuada e à Distância - CEAD, órgão complementar de ensino, 
pesquisa e extensão da Universidade de Brasília, com a finalidade de promover 

educação aberta, continuada e a distância, formal e não formal, em diversos níveis, 

modalidade e graus, visando à ampliação de oportunidade de acesso ao saber nas 

várias áreas do conhecimento. Brasília-DF, 11 de agosto de 1989.  

Assim, observa-se que o CEAD, desde a sua fundação, tem a função de ser um órgão 

“complementar” de ensino/pesquisa/extensão da UnB, trabalhando com essas ações de forma 

integrada, em sua finalidade de existência, na época, de “[...] promover educação aberta, 

continuada e a distância, formal e não formal, em diversos níveis, modalidade e graus”. 

Observa-se na documentação do CEAD, em específico o Ato da Reitoria N. 9,22 12005, de 07 

de junho de 2005, assinado pelo então Reitor Lauro Morhy. Observa-se, naquele ATO, não 

haver mais a denominação de Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância. O Ato 

trata sobre o Centro com a denominação que permanece até hoje: “Art. 1 Reorganizar a 

estrutura do CEAD/Centro de Educação a Distância [...]” (UNB, 2005).   

Assim, o CEAD/UnB atualmente possui cursos de graduação e de pós-graduação, que 

trabalham com um ensino planejado e sistemático com foco na aprendizagem ativa do aluno. 

“O CEAD/UnB trabalha, ainda, com ações voltadas ao desenvolvimento de tecnologias e 

metodologias inovadoras, com o uso de serviços de webconferência, gravação de vídeos e da 

manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UnB” (UNB/CEAD, 2019, p. 1). 

O CEAD cumpre o que está expresso no Planejamento Estratégico - 2018-2022, sendo 

sua missão: “Promover a Educação a Distância na UnB, visando a oferta de ensino de 

referência social, com ações integradas por metodologias ativas, tecnologias digitais da 
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informação e comunicação e mediadas por práticas pedagógicas inovadoras”. Essa missão é 

complementada pela visão de “Ser referência em Educação a Distância, com reconhecimento 

nacional e internacional”, no cumprimento de seus valores que são: “[...] foco na Comunidade 

Acadêmica, compromisso com a qualidade, a inovação, a tecnologia e a transparência”.  

A partir de 2017, o CEAD passou a atender as áreas de ensino (graduação e pós-

graduação) com ações integradas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), do 

Programa Aprendizagem para o 3º Milênio e dos cursos de extensão em EAD. Essa nova 

estrutura, de acordo com a análise realizada neste estudo, volta a atender a missão da UnB 

apresentada pelo CEAD, desde o início de sua fundação. Segundo o Planejamento estratégico, 

2018-2022: 
Com essa reestruturação, o CEAD está centrado na atuação institucional com o  

papel de incentivar e apoiar a inserção de percentual de carga horária a distância 

em cursos presenciais, incentivar e apoiar o desenvolvimento de metodologias 
inovadoras de aprendizagem, manter o suporte às ferramentas de TDIC,  já 

aplicadas ao ensino e aprendizagem, à pesquisa e à extensão, promover 

capacitações para o quadro de servidores da Universidade sobre as tecnologias, bem 

como incentivar e dar suporte à oferta de cursos presenciais e a distância 

inovadores e sustentáveis (UNB, 2019, p. 9-10, grifos adicionados).  

Com um novo formato, no contexto das ações institucionais, considera-se a efetiva 

contribuição do Centro no ensino-aprendizagem, na pesquisa e extensão, funções que 

sustentam as modalidades de ensino nas universidades e de forma específica na UnB.  

3.1 O Centro de Educação a Distância (CEAD) e o Programa A3M  

A educação, o ensino e a aprendizagem na modalidade a distância (assim como na 

modalidade presencial) em muitos aspectos ainda apresentam uma visão fragmentada com 

ênfase no paradigma conservador, o que conduz a prática pedagógica do professor. “A ênfase 

do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização do conteúdo, 

restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, não apresenta sentido ou 

significado para quem as realiza” (BEHRENS, 2013, p. 23). O CEAD/UnB compreende a 

necessidade de mudança nas práticas educativas e pedagógicas dos professores e reconhece a 

existência de práticas conservadoras na universidade. Por outro lado, não ignora e busca 

fomentar a existência de experiências pedagógicas inovadoras, em que professores, de forma 

isolada, desenvolvem metodologias ativas. Ele ainda se preocupa em conhecer e 

institucionalizar essas práticas/metodologias, tendo em vista que o professor da modalidade 

presencial é o mesmo professor da modalidade a distância.  

Assim, em 2017, com a intenção de fomentar práticas e metodologias de ensino e de 

aprendizagem ativa, em consonância com as transformações no cenário educativo da cultura 

digital, o CEAD/UnB criou o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M). Alinhado ao 

PDI da UnB, ele objetiva identificar, valorizar e promover ações educacionais inovadoras de 

docentes desta Instituição, com a finalidade de aprimorar o processo de inovação educacional, 

incentivar o uso de TDIC, de metodologias ativas e novos formatos que movimentam a 

interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, como partes 

de um cenário presente e futuro, projetando a Universidade para o milênio que se inicia 

(FREITAS et al., 2018). Mas, como foram identificadas essas práticas no universo da UnB? 

Como forma de identificação de experiências inovadoras desenvolvidas por professores da 

UnB, o CEAD, na coordenação do Programa A3M, lançou o Edital DEG/DAC/CEAD n. 

0001/2017 (UnB, 2017), que visava possibilitar:  

Apoio a projetos voltados ao desenvolvimento de metodologias educacionais 

inovadoras, preferencialmente com o apoio de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na educação superior da UnB, no âmbito do Programa 
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Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M). O Decanato de Ensino de Graduação, o 

Decanato de Assuntos Comunitários e o Centro de Educação a Distância da 

Universidade de Brasília tornam público o presente Edital.  

Esse Edital oportunizou apoio com fomento para 12 projetos, considerando a aquisição 

de equipamentos, produção de material bibliográfico (e-books) e auxílio financeiro ao 

estudante. O segundo edital, Edital CEAD/DEG n. 01/2018 Programa Aprendizagem para o 

3º Milênio (UNB, 2018), possibilitou financiamento de recursos para pagamento de bolsa a 

estudantes. Nesse conjunto, atendendo aos objetivos do A3M, foram identificadas, 

aproximadamente, 140 iniciativas inovadoras na UnB. Atualmente, estão em andamento 56 

projetos, nas diferentes áreas de conhecimento do CNPq, que têm como resultados recursos 

educacionais inovadores e/ou metodologias ativas, que são socializados favorecendo ao 

ensino-aprendizagem, à pesquisa e à extensão universitária. Os resultados fazem parte de um 

portfólio disponibilizado no site do Programa, e no site da UAb
3
, que demonstram a melhoria 

do ensino e da aprendizagem, a satisfação e envolvimento dos docentes e discentes. Nesse 

sentido, para compreensão do estudo, dividiu-se a análise em duas categorias: 

3.1.1. Ensino/aprendizagem e pesquisa: inovação educacional e o uso de metodologias ativas 

O CEAD/UnB tem contribuído com o ensino e a aprendizagem nas modalidades 

presencial e a distância (on-line), por meio do desenvolvimento de tecnologias e metodologias 

inovadoras, com o uso de serviços de webconferência, gravação de vídeos e da manutenção 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UnB (UnB, 2019). Fazem parte do CEAD, o 

Sistema UAB na UnB, que colabora com fomento aos cursos de graduação e pós-graduação a 

distância; e o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M), que atua na identificação, 

promoção e institucionalização de experiências de professores que desenvolvem um ensino e 

aprendizagem inovadores na UnB, por meio de metodologias ativas.  

A Pesquisa, nessa visão, aparece nas possibilidades de replicação/reprodução de 

recursos e metodologias ativas, participação em eventos e produções científicas oportunizadas 

pelos programas, contribuindo, assim, para a constituição da missão do CEAD no contexto da 

missão institucional. Destaca-se que as ações são realizadas com a colaboração entre os 

decanatos da UnB, de forma específica, as ações apresentadas entre o CEAD e o Decanato de 

Ensino de Graduação (DEG) e Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI). Esses 

acordos/colaborações visam parcerias que possibilitem potencializar as ações do CEAD da 

UnB alinhadas com as metas institucionais (UnB, 2018).   

Em relação ao ensino e a aprendizagem, ao se analisar os projetos do A3M, observa-se 

que há, por parte dos professores, no desenvolvimento de suas ações durante as aulas, a 

compreensão do processo de mediação pedagógica. Destaca-se essa questão por considerar 

que os professores, coordenadores dos projetos apoiados pelo A3M/CEAD, rompem com um 

ensino tradicional para desenvolver metodologias ativas, em que eles se tornam provocadores, 

facilitadores e orientadores do processo de aprendizagem.  

A pesquisa está presente tanto nas ações dos professores como dos alunos, na intenção 

de construir conhecimento, que passa a ser uma produção autônoma do discente. Ao 

desenvolver a mediação, o professor oportuniza ao aluno uma aprendizagem ativa e o 

desenvolvimento do conhecimento “[...] para si, tornando-o seu, dando-lhe um novo sentido” 

(GASPARIN, 2007, p. 113-114). O ensino, enquanto mediação, propõe uma releitura, 

reinterpretação, isto é, a ressignificação do conhecimento em forma de produção do aluno. O 

programa apresenta o seu foco na aprendizagem do aluno e identifica projetos que por meio 

                                                
3 https://aulaberta.uab.pt/blocks/catalog/detail.php?id=47 
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da mediação proporcionam a aprendizagem ativa e colaborativa, possibilitando que o discente 

use o pensamento questionador para aprender.  

3.1.2. Extensão pelo CEAD e o processo de internacionalização  

A UnB tem por proposta, em relação à extensão universitária, “[...] melhorar a 

realidade social por meio de ações concretas da comunidade acadêmica”. A extensão é 

definida como “[...] pilar essencial para colocar em prática o aprendizado, promover a 

integração e entender as necessidades do país”. Como parte da extensão insere-se a 

internacionalização, que segundo Raniere (2004, p. 7) “[...] é inerente ao desenvolvimento do 

ensino superior e a sua expansão é inevitável diante da sociedade globalizada, seja em razão 

da facilidade com que hoje as pessoas se deslocam pelo mundo, seja em razão dos novos 

meios de comunicação, especialmente da internet”. Para atender essa proposta, a extensão 

universitária é desenvolvida por meio de “[...] numerosos programas, projetos e eventos 

conduzidos pela instituição [que] produzem resultados diários e ajudam a transformar a vida 

das pessoas”.  Assim, em relação à atividade de extensão, a UnB, por meio do CEAD, tem em 

suas propostas, o desenvolvimento de ações continuadas de formação e capacitação (UNB, 

2019, p. 1). Destacam-se, neste estudo, ações de extensão integradas aos pilares ensino-

aprendizagem/pesquisa/extensão, desenvolvidas pelo CEAD.  

Quadro 1 – Ações de socialização acerca de ensino e aprendizagem inovadores CEAD 2017-2018 

Ações CEAD/A3M 2017 

 

Realizado no dia 17 de maio de 2017 pelo CEAD, visou a socializar e discutir 
conhecimentos a respeito de metodologias educacionais inovadoras e promover o 
lançamento do primeiro edital CEAD/DEG do Programa A3M. Participantes – Prof. 
Sérgio Freitas (UnB) Tema - Projetos educacionais inovadores com metodologias 

ativas; Palestrante: Prof. José Moran (USP); Mesa redonda - Construção e aplicação de 
metodologias educacionais inovadoras; Participantes: Prof. Ricardo Fragelli 
(FGA/UnB) - palestra Rei da Derivada, Summaê e Trezentos; Prof.  João Mello 
(FT/UnB Projetos sistemas sustentáveis de produção como fusão de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

 

Palestra realizada no dia 11 de agosto de 2017 pelo CEAD/A3M, objetivou divulgar a 
tecnologia educacional Learning Analytics na comunidade acadêmica da UnB e discutir 
novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem na universidade. A 

palestra “Learning Analytics e os novos paradigmas para a Educação” foi ministrada 
pelo professor David Cavallo, renomado cientista e pesquisador norte-americano na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs). 

 

Parte da programação da Semana Universitária 2017, o evento realizado no dia 27 de 
setembro de 2017 foi uma ação do Programa A3M, que faz parte da proposta 
institucional do CEAD, em parceria com os decanatos e com a administração superior. 
A programação do evento incluiu: - palestra "Eu gamifico, tu gamificavas, eles 

gamificarão"; - uma mesa redonda com o tema “A Gamificação como fator de estímulo 
no cenário educacional contemporâneo”.  

 

O evento foi realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2017 no Auditório do Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDT/UnB). Essa ação fez parte 
da programação da Semana Universitária 2017 e teve por objetivo promover o debate 
acerca de metodologias inovadoras de aprendizagem desenvolvidas no âmbito do 
Programa A3M. 
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O CEAD/UnB participou da semana Universitária realizada no período de 22 a 27 de 
outubro de 2017, com o 2º Seminário A3M. Participaram do seminário com seus 
respectivos projetos professores/professoras - Simone Borges (FT/UnB), Ricardo 
Fragelli (FGA/UnB), Armando Maroja (FUB/UnB), Antonio Sebben (IB/UnB), Marli 
Sales (GEA/UnB), Maria Hosana (IQ/UnB), Suzana Guedes (FAC/UnB), Vandor 
Rissoli (FGA/UnB), Edison Ishikawa (CIC/UnB), Lúcio Teles (FE/UnB), Eduardo 

Felten (IL/UnB) e Ana Carolina Martins (FCE/UnB). 

 

O Educathon é uma maratona de 24h de atividades interativas para ouvir o que os 
estudantes da Universidade de Brasília têm a dizer a respeito dos processos de 
aprendizagem. A primeira edição ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro de 2017, no 

Bloco de Salas de Aula Norte (BSAN), e foi uma ação realizada pelo CEAD, no 
âmbito do  A3M. 

Ações CEAD/UAB/A3M 2018 

 

Evento realizado no dia 4 de abril de 2018 pela UnB, por meio do CEAD, no âmbito do 
Programa A3M, em parceria com o Departamento de Ciência da Computação 

(CIC/UnB). A programação incluiu palestra acerca de técnicas para o intelecto de 
pessoas com deficiências; mesa redonda a respeito de políticas de inclusão; exposição 
de trabalhos: acessibilidade, tecnologia e metodologias inovadoras de aprendizagem; 
minicurso - Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/15) e estratégias educativas de 
acessibilidade. 

 

Evento realizado no dia 15 de junho de 2018 pela UnB, por meio do CEAD, no âmbito 
do Programa A3M. 
A programação do evento incluiu palestras - Tendências globais e avanços nacionais 
relacionados à educação aberta e recursos educacionais abertos; Um panorama do 
movimento sobre REA na América Latina; avanços nas políticas de REA na Secretaria 
de Educação Básica / Ministério da Educação; oficina acerca de ações em torno desses 

recursos: onde encontrar, como escolher e utilizar. 

 

Evento voltado para a socialização e integração de projetos dos editais do CEAD/UnB e 

DEG, referentes às políticas de inovação em 2017 e 2018. O evento foi em 30 agosto de 
2018, no auditório do CIC/UnB. 

 

O CEAD participou na semana de extensão universitária em 2018, com ações 
integradas A3M/UAB/UnB. Nessa semana foi possível trazer alunos dos cursos de 
graduação que se inscreveram, momento em que eles participaram de oficinas e do 
minicurso ofertados pelo A3M, por meio de coordenadores de projetos e de todas as 
atividades da Semana Universitária, com passagens, deslocamento, hospedagem e 
alimentação gratuita, financiada pela UnB. O CEAD elaborou uma programação com 
visita à UnB, acolhimento e atividades afins.  

 

Acordo de cooperação educacional internacional firmado entre a UnB e a Universidade 
Aberta de Portugal (UAb) - conhecida mundialmente como referência no ensino 

superior, assinado em Lisboa. O Memorando de Entendimento assinado pelas 
universidades tem como intuito desenvolver um programa de mútua cooperação e 
intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo diversas áreas de interesse, 
nos próximos cinco anos. 

Fonte: Elaborado com dados do CEAD/UnB (2019). 

As ações apresentadas estão voltadas para desenvolver a extensão universitária no 

contexto da comunidade acadêmica e nacional. A última ação trata acerca da contribuição do 

CEAD na internacionalização, que em seu conjunto envolve o tripé ensino/pesquisa/extensão 

na construção de uma formação acadêmica e profissional de qualidade social.   

Partiu-se, para essa discussão, do Plano de Internacionalização da Universidade de 

Brasília (UNB, 2018, p. 5), que demonstra o motivo da internacionalização, decorrente das 

universidades estarem inseridas em constante transformação e crescente globalização, 

precisando, dessa forma, possibilitar/oportunizar a formação de profissionais preparados para 

atuar, em nível nacional e internacional:   
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A realização desse propósito implica reestruturações acadêmicas e da gestão 

universitária, de modo a proporcionar aos estudantes (nacionais e internacionais) 

mobilidade e trajetórias de formação mais flexíveis, uma formação multi e 

interdisciplinar para abordar temas complexos, o desenvolvimento do espírito crítico 
e de uma perspectiva ao mesmo tempo cosmopolita e humanista. Os esforços a ser 

empreendidos pela instituição nessa direção também visam potencializar a atuação 

internacional de seu corpo docente e técnico-administrativo, para a integração de 

atividades acadêmicas em circuitos internacionais, ampliando o sentido social e os 

efeitos da produção educacional, científica, tecnológica e cultural da UnB. 

Na citação, a UnB afirma os motivos gerais da internacionalização. Posteriormente, o 

Plano apresenta respostas a algumas questões, sendo duas aqui apresentadas:  

Por que internacionalizar? Porque a UnB quer formar cidadãos para o mundo, 

estudiosos das grandes questões mundiais, a fim de colaborar na solução dos 

importantes problemas da humanidade.  Por que queremos a internacionalização? 

É nossa responsabilidade como educadores preparar estudantes e pesquisadores para 

participar da sociedade multicultural e ajudá-los a se tornar cidadãos globais no 

futuro (UnB, 2018, p. 7, grifos adicionados). 

Nesse intuito, considera-se de fundamental relevância o papel do CEAD na 

participação de ações de internacionalização da UnB, com base no acordo firmado entre UnB 

e a UAb, tendo em vista que tal acordo “[...] inclui programa de intercâmbio acadêmico, 

científico e cultural e representa mais um campo de aperfeiçoamento na educação a distância 

da UnB” (CEAD, 2019). Ele possibilita que os docentes e discentes da UnB, façam parte de 

“[...] um mundo aberto, sem fronteiras, e sua capacidade de compreender e interagir nesse 

mundo – com mente aberta [...]. Porque é importante inserir a universidade, com alunos e 

professores, na discussão e nos desafios que o mundo enfrenta atualmente” (UNB, 2018, p. 7). 

O Acordo de Cooperação entre a UnB e a UAb, conforme o Diário Oficial da União 

publicado dia 20/12/2018 (BRASIL, 2019, p. 43), tem por participantes a Fundação 

Universidade de Brasília e a Universidade Aberta de Portugal, representadas pelos respectivos 

reitores, professores Marcia Abrahão Moura e o Paulo Maria Bastos da Silva Dias. O Acordo 

tem vigência de 05/12/2018 a 05/12/2023, e apresenta por objetivo “[...] regular a forma e as 

condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver um programa de mútua 

cooperação e intercâmbio acadêmico, científico e cultural, envolvendo área de interesse 

mútuo”.   

Fundamentado na assinatura do acordo entre as instituições, foi possível compartilhar 

as ações do Programa A3M coordenado pelo CEAD, momento em que foram disponibilizados 

alguns projetos para serem divulgados no site da UAb, em formato de aula aberta. No 

ambiente virtual da daquela universidade, pode-se ter acesso ao Programa A3M e às aulas 

abertas
4
 (figura 1), que tem por base dois projetos escolhidos pela equipe de Portugal.  

No site, inicialmente aparece uma sinopse do A3M e os objetivos do Programa: “[...] 

promover ações educacionais inovadoras, tendo como meta disponibilizar um portfólio 

sustentável de metodologias, processos e aplicativos para uso em cursos do ensino superior”. 

Observam-se, também, nessa apresentação, os objetivos do Programa A3M fundado em 2017 

pelo CEAD, no site consta como - “Objetivos para o uso deste REP@”:  

Incentivar práticas educativas inovadoras no contexto Universitário; Apoiar a 

pesquisa, a produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de metodologias 

educacionais inovadoras no processo de ensino e aprendizagem no ensino superior; 

Incentivar a cultura acadêmica para o uso das TIC como instrumento para o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

                                                
4 Disponível em: https://aulaberta.uab.pt/blocks/catalog/detail.php?id=47. 
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Figura 1 – Ambiente virtual de Aprendizagem – aula Aberta – Lisboa/PT 
 

 
 

 

Fonte: Universidade Aberta de Lisboa (2019). 

 

Assim, a estrutura do site compõe-se por uma sinopse com os objetivos – que constitui 

o “Recurso Pedagógico Aberto (REP@) [...] parte do Projeto Millenium”; apresentam 

como autoria “Recursos e materiais cedidos pelo Centro de Educação a Distância - 

CEAD/UnB, adaptados pela UAb”; CALENDÁRIO - na parte do Calendário consta “Recurso 

aberto em permanência, para exploração autónoma”.  No item TRABALHO ESTIMADO, 

tem a duração para navegação no recurso - “A exploração dos conteúdos disponibilizados 

neste ReP@ tem uma duração aproximada de 3h”. Na PARCERIA – “A disponibilização dos 

recursos e informações sobre o Programa Aprendizagem para o 3º Milênio (A3M) resulta de 

uma parceria entre a Universidade Aberta (UAb) e a Universidade de Brasília (UnB)”. A 

internacionalização desses recursos possibilita ao CEAD/UnB atender seus objetivos de 

extensão/internacionalização propostos em sua missão na integração do ensino como 

atividade mediadora, a pesquisa realizada por professores e alunos e sua aplicação (extensão 

em nível internacional).  

 

Figura 3 – AULAbERTA – Oferta Pedagógica 

 
Fonte: site Universidade Aberta de Lisboa, 2019. 

 

O site apresenta o ambiente desenvolvido no Brasil e os espaços de socialização dos 

projetos identificados pelo programa A3M. Com a socialização dessas ações, o CEAD tem o 

intuito de institucionalizar metodologias ativas, desenvolvidas pelos professores, 

coordenadores dos projetos, com o objetivo de promover mudanças na educação superior. 

Esses projetos são desenvolvidos com uso de várias metodologias, alguns por meio de aulas 

presenciais com uso de TDIC, possibilitando a abordagem híbrida de ensino. Assim, quando 
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se acessa o site das aulas abertas da UAb, pode-se observar dois projetos que estão nessa 

proposta, com o título - “Recurso Pedagógico Aberto (REP@) é parte do Projeto Millenium” 

(UAb /LISBOA, 2019). Os dois projetos que compõem as aulas abertas são: “Rei e Rainha da 

Derivada (RDD), Summaê e Método Trezentos”, coordenados pelo Prof. Dr. Ricardo Fragelli 

e o Projeto “Aplicativo web: Game-Libras”, coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Felten. São 

estes:   

Rei e Rainha da Derivada (RDD), Summaê e Trezentos: são metodologias de ensino-

aprendizagem ativas, que favorecem o protagonismo do estudante. Objetiva a aplicação de 

metodologias inovadoras, que potencializam o trabalho colaborativo e envolvem maior 

integração no relacionamento entre professores e estudantes. O professor atua com essas 

metodologias na disciplina de cálculo, possibilitando acolhimento e melhoria da participação 

dos alunos. O A3M/CEAD apoia o projeto com fomento direto para a produção de recursos 

que possibilitam maior qualidade às experiências inovadoras que o professor vem aplicando 

em suas aulas, sendo estes recursos: Quadros móveis para o Rei e Rainha da Derivada (RDD); 

Redesign do site do Summaê e um Aplicativo para o Método Trezentos. Essas metodologias 

podem ser reaplicadas em qualquer disciplina de várias áreas, possibilitando a melhoria na 

mediação pedagógica (ensino) e na aprendizagem ativa do aluno. O projeto de 

internacionalização da UAB/UnB/UAb possibilita ampliação de metodologias ativas e o 

desenvolvimento da inovação educacional.  

Aplicativo web: Game-Libras – apresenta-se como uma ferramenta didático-

pedagógica, que possibilita maior aprendizagem e divulgação da Língua Brasileira de Sinais 

na UnB. O projeto “Game-Libras", objetiva desenvolver o Aplicativo Web para a mediação 

do processo de ensino e aprendizagem de Libras, com a utilização de games. O Projeto 

pretende “[...] oferecer material adequado com a modalidade viso-espacial da língua aos 

estudantes surdos e não-surdos matriculados nas disciplinas de LSB Básico e LSB Básico 

EAD, oferecidos na Universidade de Brasília (UnB)” (UnB, 2019). Observa-se que esse 

projeto pode ser utilizado nas diversas modalidades e níveis de ensino, possibilitando o ensino 

e aprendizagem, a pesquisa e a extensão de recursos e metodologia inclusiva e inovadora. A 

contribuição do CEAD/UnB, no processo extensão universitária, apresenta-se integrada ao 

ensino-aprendizagem e à pesquisa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS  

As demandas atuais, enquanto parte de um processo de globalização, se inserem na 

necessidade de mudanças na educação, nas instituições de educação superior e, de forma 

específica, no processo de ensinar e de aprender. Novos paradigmas foram construídos e 

estabelecidos como base para a inovação educacional, rompendo com a visão conservadora, 

de característica linear, em que o aluno se apresentava como objeto de um ensino enquanto 

transmissão de informações isoladas e descontextualizadas na reprodução de conhecimento. 

No cenário atual da TDIC voltada para a cultura digital, é necessário perceber a complexidade 

em que cada processo se insere. O professor constitui-se enquanto mediador, facilitador de 

uma aprendizagem ativa do aluno, sendo ele agente de sua aprendizagem, por meio da 

reflexão crítica.  

A pesquisa motivada pelo questionamento e pela criatividade faz parte do processo 

acadêmico. Os órgãos da instituição educativa, em conjunto, buscam a qualidade da educação 

por meio da inovação educacional, que requer ações integradas a outros órgãos internos e 

externos às instituições de Educação Superior. Nesse contexto, a internacionalização passa a 

fazer parte do conjunto de possibilidades para a formação de cidadãos para o mundo, para 
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desenvolver a curiosidade e estudos voltados às questões de interesses mundiais. A 

universidade passa a ser um espaço de produção de conhecimento de forma ativa, por meio da 

integração do ensino com foco na aprendizagem significativa, na pesquisa e na 

extensão/internacionalização, que em seu conjunto visa a uma educação com qualidade social 

no contexto da sociedade global. Neste estudo, conclui-se que o CEAD tem contribuído na 

constituição da missão da UnB com ações que atendem à integração/inter-relação entre 

ensino/pesquisa e extensão-internacionalização.  

Portanto, considera-se que o CEAD, por meio do Sistema UAB, possibilita ações 

concretas de ensino e de aprendizagem visando à melhoria do ambiente virtual de 

aprendizagem no desenvolvimento de cursos de graduação e pós-graduação em EaD e o 

programa A3M (programa interno) possibilita a pesquisa e a extensão de práticas pedagógicas 

mediadoras por meio de metodologias ativas e a reaplicação delas em âmbito nacional e 

internacional. A UnB, em suas atividades integradas ao CEAD, vem oportunizando acesso a 

atividades inovadoras desenvolvidas em aulas na modalidade presencial, mas que envolvem 

metodologias ativas, uso de TDIC e o desenvolvimento de recursos que podem ser 

reaplicáveis não só por professores da UnB, mas por qualquer pessoa que se interesse por 

essas ações. Destaca-se, neste estudo, ainda a contribuição do CEAD no processo de 

mediação e aprendizagem ativa, por meio da identificação, promoção e valorização de 

experiências inovadoras desenvolvidas pelos professores, voltadas para a cultura digital, 

fortalecendo o tripé – ensino/pesquisa e extensão na UnB.  
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RESUMO. No contexto brasileiro, os cursos online e híbridos foram regulamentados no ano de 1996 

e desde então os cursos vêm sendo ofertados em instituições de ensino públicas e privadas. Contudo, 

atualmente, não existem diretrizes que avaliam ou mesmo sirvam como guias para a qualidade do 

planejamento e do desenvolvimento de cursos/disciplinas online e híbridas. Neste contexto, o objetivo 

deste trabalho é utilizar a ferramenta “critérios de qualidade para implementação online e ferramenta 

de avaliação”, desenvolvida pelo projeto eAMK, para avaliar a qualidade de uma disciplina de 

mestrado ofertada por uma instituição pública de superior no Brasil. O projeto eAMK é um projeto 

financiado pelo Ministério da Educação da Finlândia e têm com o objetivo desenvolver os cursos na 

modalidade online em âmbito nacional. A aplicação desta ferramenta online no contexto brasileiro 

além de indicar os pontos crítico da disciplina serve como diretriz para o planejamento das melhorias 

em ofertas futuras. 

Palavras-chave: Critérios de Qualidade. Educação a Distância. Planejamento e desenvolvimento. 
 

ABSTRACT. In the Brazilian context, the online and blended learning were regulated in 1996 and 

since then the courses have been offered in public and private educational institutions. However, 

nowadays there are no guidelines that help evaluate the quality of the online and blended courses also 

the design and development. In this context, this work aims to use the eAMK tool, an online 

implementations quality criteria and evaluation tool, to evaluate the quality of a master's degree course 

offered in a superior public institution in Brazil. The eAMK project is a project funded by the Finnish 

Ministry of Education and aims to develop online courses in Finland. The application of this online 

tool in Brazilian context, besides indicating the critical points of the discipline, serves as a guide for 

future offers. 

Keywords: Quality Criteria. Online learning. Planning and development. 
 

 

967



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância (EaD) no Brasil passou, somente, em 1996 a ser reconhecida 

como uma modalidade de ensino oficial, saindo de sua clandestinidade, isso deve-se a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que possibilitou a oferta dessa modalidade de ensino em todos os níveis de 

educação. Atualmente é Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, é a legislação que 

regulamenta a oferta de cursos na modalidade a distância no Brasil desde o ensino básico ao 

ensino superior (PASSOS, 2018). 

Segundo Mill (2011, p. 281) a partir de 1998, teve início a publicação de “um conjunto 

de leis, decretos e portarias que tratam de questões específicas do ensino-aprendizagem pela 

educação a distância”. E, segundo o mesmo autor o Governo Federal trouxe “[...] para si 

certas responsabilidades e, por conseguinte, exigências legais e parâmetros de qualidade 

passam a compor as preocupações dos responsáveis pela educação nacional [...]” (MILL, 

2011, p. 281). Então, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério de 

Educação do Brasil (MEC) editou as “Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância”, que teve sua última versão publicada no ano de 2007, mas nunca fez parte do 

arcabouço legal sobre EaD no país. Embora, essas referências não tenham força de lei, são, 

ainda, um referencial norteador para subsidiar atos legais do poder público no que tange aos 

processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da EaD no Brasil. Essas 

referências apresentam critérios macros, ligados a garantia da qualidade dos processos de 

educação a distância e sobre modelos de ofertas de curso (BRASIL, 2007). 

Quando se trata de avaliação da qualidade para o planejamento e desenvolvimento de 

cursos e/ou disciplinas ofertadas na modalidade a distância, e até mesmo, na modalidade 

híbrida, fica a critério de cada instituição de ensino criar os seus parâmetros, buscar amparo 

na literatura existente ou utilizar critérios já definidos e testados por outras instituições de 

ensino no brasil e no mundo. 

Em uma consulta prévia ao Portal de Periódicos da Capes na busca por assuntos com: 

“Quality Criteria” e “e-learning” ou “on-line”, em periódicos avaliados por pares, nos últimos 

cinco anos, publicados em inglês, na área da educação a distância, foram encontrados 39 

resultados. Deste conjunto de artigos pré selecionados dois tratavam de critérios relacionados 

ao planejamento e desenvolvimento de cursos MOOC (Massive Open Online Course) e 

somente um abordava especificamente a avaliação da qualidade no planejamento e 

desenvolvimento de curso/disciplina a distância em formato diferente do MOOC, enquanto 

que os demais versavam sobre critérios de qualidade relacionados aos processos ligados a 

oferta de cursos EaD. 

Com esta pesquisa prévia fica claro que o tema sobre avaliação da qualidade do 

planejamento e desenvolvimento de cursos e/ou disciplinas ofertadas na modalidade a 

distância no Brasil ainda é um tema a ser desenvolvido, tanto pelos pesquisadores e 

professores da área quanto para o Ministério de Educação que regulamenta esta modalidade. 

Já no contexto internacional, há alguns anos vem aumentando o número de trabalho e 

instituições que tentam sistematizar a qualidade destes cursos com base em diferentes 

indicadores e critérios. No contexto Finlandês, um projeto nacional conhecido como eAMK1, 

que tem como objetivo desenvolver o ensino online e híbrido na Finlândia, desenvolveu uma 

ferramenta conhecida como “critérios de qualidade para implementação online e ferramenta 
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de avaliação” que tem a finalidade de avaliar os cursos online já desenvolvidos e também 

auxiliar no planejamento e desenvolvimento de outros cursos online. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo utilizar a ferramenta do projeto 

eAMK para avaliar uma disciplina do programa de mestrado profissional de educação em 

ciências e matemática do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, atualmente em oferta. 

Espera-se com esta aplicação identificar os pontos críticos do curso de mestrado e gerar 

proposições futuras para melhoria do processo de ensino e aprendizagem na modalidade 

online. Os critérios de qualidade utilizados neste trabalho seguiram as diretrizes do um projeto 

chamado eAMK, projeto financiado pelo Ministério da Educação da Finlândia com o objetivo 

desenvolver o ensino online no país. 

2. QUALIDADE NO ENSINO ONLINE E HÍBRIDO  

Para garantir o sucesso do planejamento e do desenvolvimento de cursos online é 

necessário preocupar-se com a avaliação da qualidade de seus serviços. A qualidade é uma 

avaliação da excelência, podendo ser definida como o grau de utilidade esperado ou adquirido 

de qualquer coisa, possível de ser verificado por diferentes aspectos. Todavia, é importante 

estabelecer indicadores de qualidade. 

Ehlers e Pawlowski (2006) afirmam que as definições de qualidade de produto ou 

funcionalidade não são suficientes na educação, onde ocorre a coprodução no processo de 

ensino-aprendizagem que envolve alunos e professores. E, a avaliação da qualidade na 

educação a distância online é uma tarefa ainda mais difícil e uma questão complexa. Não 

existe uma definição formal de qualidade para esta modalidade de ensino, a qualidade irá 

depender dos critérios aplicado a ele. Além disso, depende dos objetivos, do ambiente em que 

ela ocorre e do ponto de vista que será avaliada (ALKHATTABI; NEAGU; CULLEN, 2013). 

Martínez-Argüelles et al. (2010) identificaram em seu trabalho cinco dimensões de 

qualidade a serem verificadas: processos de aprendizagem; processo administrativos; 

materiais didáticos e recursos e interface com o usuário. Processos e aprendizagem dizem 

respeito às atividades como projeto do curso, planejamento da aprendizagem, carga de 

trabalho extraclasse, orientação e apoio dos instrutores, contribuição das tarefas extraclasses, 

feedback dos instrutores, sistema de avaliação, capacidade de resposta dos instrutores, 

precisam de respostas e cortesia dos instrutores. O processos administrativos são conhecidos 

como "serviços de facilitação". A dimensão materiais didáticos e recursos, é relacionada aos 

materiais didáticos e recursos utilizados, podendo ser considerada como parte integrante do 

serviço essencial. A interface com o usuário abrange alguns aspectos dos serviços 

relacionados à usabilidade e desempenho técnico do ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado como apoio ao processo ensino-aprendizagem. Alguns aspectos que devem ser 

levados em conta neste item são: capacidades de usabilidade ou de navegação no ambiente e 

os níveis de confiabilidade e conectividade do ambiente. 

Além das dimensões citadas por Martínez-Argüelles et al (2010) podemos citar a 

dimensão qualidade citada nos trabalhos de Marshall (2006a, 2006b) que se preocupa com os 

problemas de confiabilidade e desempenho de tecnologia, pois, em todos os casos estudados 

por Bower et al. (2015), estes problemas ocorreram em cursos online com diferentes graus de 

impacto. Ela se preocupa em garantia a qualidade, feedback e avaliação contínua durante as 

fases de design e desenvolvimento dos cursos online.  
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Na visão de Galvis (2018), para manter a qualidade cursos online é importante 

considerar o feedback dos alunos e da equipe sobre as suas experiências, com ferramentas, 

tais como, questionários e/ou grupos focais. Isso pode melhorar os processos futuros com base 

na resposta dos clientes. 

No caso deste estudo, foi utilizada para avaliar, após a fase de planejamento, a 

qualidade da disciplina online Metodologias Alternativas a ferramenta desenvolvida pelo 

projeto eAMK, que é um formulário de autoavaliação baseadas em 11 critérios de avaliação 

da qualidade para cursos onlines e híbridos. Esta ferramenta é abordado no capítulo seguinte. 

3. CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO PROJETO eAMK 

O projeto eAMK é um projeto financiado pelo Ministério da Educação da Finlândia 

que envolve especialistas, estudantes e grupos de interesse ligados ao mundo do trabalho e as 

universidades de ciências aplicadas que busca combinar seus pontos fortes para renovar a 

oferta de educação online. O projeto tem como meta ofertar, até 2020, cursos online 

compartilhados entre todas as universidades finlandesas de ciências aplicadas.  

As novas soluções educacionais propostas pelo projeto atendem às necessidades de 

competência do futuro e garantem caminhos de estudo digitais suaves para os alunos. E, por 

trás das mudanças visíveis para os alunos, também estão sendo feitas alterações nos sistemas 

de informação e a orientação digital. Além disso, um programa de treinamento está sendo 

implementado para garantir que a competência da equipe em pedagogia digital esteja 

atualizada com a nova cultura operacional.  

Entre os vários resultados produzidos pelo projeto eAMK podemos citar o conjunto de 

critérios de qualidade para implementações de cursos on-line, criado durante o segundo 

semestre de 2017 como parte do projeto. Os critérios foram elaborados por Mari Varonen da 

Universidade de Ciências Aplicadas JAMK2 e Tuula Hohenthal da Universidade de Ciências 

Aplicadas de Centria3, membros do grupo de trabalho sobre critérios de qualidade do projeto 

eAMK, além deles outros membros do grupo de definição dos critérios de qualidade do 

projeto eAMK, colaboradores das universidades de ciências aplicadas e grupos stakeholder 

contribuíram com o trabalho (eAMK, 2019).  

Este critérios, que serão descritos a seguir foram utilizados neste trabalho para avaliar 

a disciplina do curso de mestrado no contexto brasileiro. Os critérios foram criados com base 

em vários E-Learning Quality Criteria and Aspects, especialmente, os cartões de qualidade do 

projeto Uutta avointa energiaa4 e os critérios de qualidade da pedagogia on-line da 

Universidade de Ciências Aplicadas de JAMK (eMAK, 2019).  

Os critérios de qualidade e avaliação de implementações de cursos on-line, proposta 

pelo projeto eAMK estão divididos em 11 grupos de critérios: público alvo e usuários; 

objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e soluções pedagógicas; atividades de 

aprendizagem; conteúdos e materiais; ferramentas de apoio; processos de interação; 

orientação e feedback; avaliação da aprendizagem; desenvolvimento e implementação; 

usabilidade e recursos visuais e serviços de suporte (eAMK, 2019).  

No primeiro grupo de critérios, público alvo e usuários, verifica se os usuários e suas 

necessidades são levadas em consideração durante as fases de planejamento e de produção, 

bem como durante a implementação do curso.  
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O segundo critério avalia se os objetivos de aprendizagem são definidos de uma forma 

orientada para a competência e para a vida do trabalho, promovendo o desenvolvimento de 

competências genéricas. Avalia, também, se o curso envolve a aplicação de modelos 

pedagógicos e modos de operação adequados, bem como se os métodos estão alinhados com o 

conceito de aprendizagem proposto pelo mesmo.  

Os processos de aprendizagem visam avaliar se as atividades de aprendizagem 

propostas no curso fazem parte do terceiro critério, objeto de aprendizagem. Nele é avaliado 

se essa atividades promovem o alcance dos objetivos do curso, se são orientadas para a vida 

profissional e permitem levar em conta a individualidade dos alunos. Avalia, também, se os 

métodos de trabalho escolhidos para a implementação apóiam o desenvolvimento da 

informação comunitária e o compartilhamento de competências.  

O quarto e quinto critérios, conteúdos e materiais e ferramentas de apoio, estão 

associados aos objetivos de aprendizagem. O quarto critério, avalia se os conteúdos e 

materiais apoiam a realização dos objetivos de aprendizagem e o quinto critério avalia se as 

ferramentas online suportam os objetivos de aprendizagem e o processo de aprendizagem.  

Para avaliar a interação e o feedback dados aos alunos, usa-se os criterios seis e sete. O 

critério seis, processos de interação, avalia se os momentos de interação propostos no curso 

apóiam o alcance dos objetivos de aprendizagem e o sétimo, orientação e feedback, avalia se 

proposta de orientação e feedback são oportunos e estão disponíveis durante o curso.  

O oitavo critério refere-se a avaliação da aprendizagem e verifica se a mesma é 

transparente, contínua e versátil e com foco no desenvolvimento de habilidades de reflexão.  

O nono critério tem como foco a avaliação dos processos de desenvolvimento e a 

implementação online, ou seja se os mesmos são revistas constantemente.  

O critério que avalia a usabilidade dos recursos disponíveis, é o décimo grupo de 

critérios e, avalia se os mesmos são claros, utilizáveis e seguros.  

E por último, mas não menos importante, temos o décimo primeiro grupo de critérios 

que avalia como ocorre o suporte para a resolução de problemas pedagógicos ou técnicos 

durante o curso.  

Quadro 1 - Critérios e itens da Ferramenta de Avaliação do projeto eAMK  

Público alvo e usuários  

• Requisitos iniciais para a realização do curso podem ser encontrados na descrição do curso.  

• Se necessário, o nível inicial para a realização do curso pode ser estabelecido. Os alunos que participam 

do curso possuem informações básicas e conhecimento adequados para concluir o curso.  

• A implementação e as soluções pedagógicas propostas no curso podem ser realizadas com o número 

proposto de participantes.   

Objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e soluções pedagógicas  

• Conteúdo e os métodos do curso, assim como as soluções técnicas e pedagógicas, auxiliam os 

participantes a alcançar seus objetivos de aprendizagem.  

• Internacionalização dos alunos é reforçada com o curso.  

• Os métodos de trabalho da implementação apoiam o desenvolvimento e o alcance de habilidades 

genéricas.  

• Alunos são capazes de estabelecer seus próprios objetivos em relação aos objetivos do curso.  

  
Atividades de aprendizagem  
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• Objetivo, procedimentos, critérios de avaliação e cronograma das atividades podem ser encontrados na 

sala virtual.  

• As tarefas estão ligadas aos objetivos de aprendizagem e às situações reais da vida profissional.  

• As tarefas são compreensíveis e orientam o trabalho dos alunos.  

• As tarefas são adequadas para aprendizado online e podem ser realizadas online individualmente, ou em 

colaboração com outros alunos.  

• Ao realizar tarefas, os alunos têm acesso a várias soluções tecnológicas, como áudio, vídeo, imagens e 

vários textos.   
Conteúdos e materiais  

• O conteúdo ajuda os alunos a combinar novas informações com informações previamente aprendidas. O 

conteúdo suporta a aplicação de informações.  

• Alunos recebem orientação para selecionar materiais de estudo que apóiem seus objetivos de 

aprendizagem.  

• Professores e alunos produzem e selecionam materiais atualizados e compilados de fontes confiáveis.  

• Referências e informações corretas de acesso estão incluídas nos materiais.  

• Informações sobre práticas relacionadas ao armazenamento e utilização de materiais produzidos pelos 

alunos podem ser encontradas na plataforma online. 

  

Ferramentas de apoio  

• A implementação envolve o uso de ferramentas on-line que apóiam o alcance dos objetivos de 

aprendizado, são pedagogicamente justificadas e adequadas para o mundo do trabalho.  

• Se o alcance dos objetivos de aprendizado exigir o download de aplicativos ou a criação de uma nova 

conta de usuário, o assunto será explicado na plataforma online. Todos os aplicativos baixados são 

gratuitos e seguros.  

• Instruções para usar a plataforma e ferramentas on-line, fazer o download de aplicativos e criar uma conta 

de usuário podem ser encontradas na plataforma online.  

• Professor e alunos recebem metadados da plataforma online. Professor pode utilizar os referidos dados 

para, por exemplo orientação, e os alunos podem utilizar os dados para fins como monitorar o progresso 

de seus estudos.  

• Informações sobre o equipamento básico necessário para a conclusão do curso, bem como quaisquer 

outras aplicações necessárias, podem ser encontradas na descrição do curso.  

• O curso pode ser concluído com uma velocidade de conexão online convencional.   
Processos de interação  

• Professor e alunos têm a oportunidade de interagir, trabalhar em grupo, aprender com os outros e 

compartilhar experiências on-line.  

• A comunidade externa, como professores de outras instituições, podem facilmente participar de ajudando 

os alunos durante o curso.   
Orientação e feedback  

• Informações sobre orientação ao aluno e como elas são realizadas podem ser encontradas na plataforma 

online.  

• Alunos têm a oportunidade de receber orientação e feedback de professores, outros estudantes e 

participantes externo durante o curso.  

• Alunos podem participar ativamente das discussões de orientação, utilizando uma variedade de 

ferramentas.  

• Ferramentas de análise da plataforma online são utilizadas para monitorar o progresso dos alunos, 

incentivando-os a progredir e apoiando suas orientações.  

• As pessoas responsáveis, canais e horários relacionados à orientação ao aluno podem ser facilmente 

encontrados na plataforma online.  

• Alunos podem dar feedback e fazer perguntas pela duração de todo o curso.  

Avaliação da aprendizagem  

• Método de implementação, assuntos e áreas da avaliação podem ser encontrados na descrição do curso. A 

avaliação é realizada de acordo com os critérios propostos.  

• A avaliação ocorre durante todo o processo de aprendizagem e é realizada utilizando métodos versáteis. 

Alunos participam de autoavaliações e revisões de pares usando as ferramentas da plataforma online.  

Desenvolvimento e implementação  
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• O curso é atual e atualizado em relação aos objetivos de aprendizagem, conteúdos, métodos, avaliação e 

ferramentas on-line.  

• O feedback é recebido dos professores e dos alunos durante e após a implementação do curso. O curso é 

atualizado com base no feedback recebido.   

Usabilidade e recursos visuais  

• A estrutura do curso e as diferentes etapas de progresso são apresentadas claramente. Os assuntos 

essenciais para a conclusão do curso e que correspondem à descrição do curso são compilados e podem 

ser encontrados na plataforma online.  

• O conteúdo (por exemplo, pastas, páginas, arquivos) é fácil de ser encontrada e funcional.  

• O conteúdo geral é apresentado em um estilo unificado.  

• Fontes usadas são fáceis de ler. Os textos são grandes o suficiente ou podem ser ampliados.  

• Textos podem ser lidos com um leitor de tela.  

• Elementos visuais suportam o conteúdo.  

• Vídeos e arquivos de som são legendados ou seu conteúdo está disponível em texto.  

• Textos de descrição de links são compreensíveis. Os links são abertos para uma nova janela do 

navegador.  

• Materiais que não são de acesso livre são claramente distinguidos.  

• Os estudos podem ser realizados independentemente do tipo de equipamento.  

• Estudar na plataforma online e usar vários aplicativos e ferramentas é seguro. O conteúdo e os materiais 

são seguros.   
Serviços de suporte  

• O professor está ciente dos canais de suporte pedagógico e técnico. O professor pode enviar uma 

solicitação de suporte usando uma variedade de ferramentas.  

• Alunos podem encontrar informações de contato na plataforma on-line e podem receber ajuda com 

relação a dúvidas que tenham sobre o conteúdo e a conclusão de seus estudos ou problemas técnicos 

usando uma variedade de ferramentas.  

• Os pedidos de suporte são respondidos dentro de um cronograma acordado.  
Fonte: e-AMK (2019, tradução nossa)  

Além da proposta dos critérios de qualidade descritos anteriormente foi 

disponibilizada no portal do projeto eAMK um de auto-avaliação pública para testar a 

qualidade de cursos online. Este formulário avalia segundo 11 critérios chaves e 49 questões o 

quão bem projetado e implementado está um curso online ou híbrido. Ao final do formulário a 

é gerado um relatório final das resposta que compila os dados e fornece o desempenho geral 

em cada critério. Ela também apresenta quais aspectos estão contemplados e quais ainda deve 

ser desenvolvidos ou melhorados.  

4. METODOLOGIA 

Esta seção explica o design deste trabalho que está organizado em quatro etapas: 

identificação da lacuna de pesquisa, seleção da ferramenta para avaliação da qualidade de 

cursos online, seleção do caso brasileiro, aplicação e resultados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Design deste trabalho  
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Fonte: Autoras (2019)  

As etapas 1 foi apresentada anteriormente apontado a lacuna de pesquisa no contexto 

brasileiro para o tema de avaliação da qualidade de planejamento e desenvolvimento de 

cursos na modalidade online. A seleção da ferramenta, etapa 2, foi realizada na seção anterior 

no qual apresenta a ferramenta eAMK detalhadamente junto aos seus critério de qualidade. 

Esta ferramenta foi selecionada para a avaliação de um caso brasileiro de curso na modalidade 

online. 

A etapa 3 é um estudo de caso exploratório baseado em Yin (2015). O caso 

selecionado foi a disciplina optativa chamada “Metodologias Alternativas” inserida no 

Programa de Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) 

do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES. Esta disciplina é ofertada totalmente na 

modalidade EaD com uma carga horária de 30 horas. Seu planejamento ocorreu nos meses de 

junho a julho de 2019 e está sendo ofertada no segundo quadrimestre do ano de 2019. Este 

estudo ocorre concomitantemente com a oferta da disciplina selecionada e tem como objetivo 

fornecer subsídios para a melhoria do design para ofertas futuras.  

A disciplina utilizou o ambiente ambiente virtual de aprendizagem Moodle como 

plataforma de apoio ao ensino e aprendizagem (Figura 2).  

Figura 2 - Imagem da página inicial da sala da disciplina Metodologia Alternativa  

  

Fonte: Autoras (2019)  
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A disciplina foi planejada utilizando um mapa instrucional, denominado na instituição 

ofertante da disciplina de ‘Mapa de Atividades’, Figura 3. Este foi elaborado com base em 

outros já existentes e sofreu alteração ao longo dos últimos anos, tendo o objetivo de orientar 

o professor na organização de objetivos, de conteúdos e de atividades propostas para as 

disciplinas online.  

Figura 3 - Mapa de Atividades da disciplina Metodologias Alternativas  

  

Fonte: Autoras (2019)  

A etapa 4 é a etapa de aplicação da ferramenta eAMK na disciplina de “Metodologias 

Alternativas”. Esta ferramenta online é um questionário de autoavaliação que foi respondido 

pelos professores idealizadores da disciplina selecionada para o estudo de caso. Logo após o 

questionário, composto por 49 questões, o site do projeto eAMK gera um resultado 

desempenho referente a avaliação da disciplina com base nos 11 critérios chaves para 

avaliação da qualidade. Vale salientar que este resultado traz uma visão sob a ótica do 

professor idealizador da disciplina. Este questionário foi respondido duas vezes. A primeira 

trouxe a avaliação 1 com base no curso pré idealizado e desenhado, a avaliação 2 traz uma 

nova avaliação já com alguns ajustes que puderam ser incorporados em concomitância com 

decorrencia do curso.  

5. RESULTADOS 

Após a fase de planejamento da disciplina “Metodologias Alternativas”, o professor 

responsável pela disciplina, realizou a avaliação da qualidade da mesma com base na 

ferramenta de autoavaliação disponibilizado no portal do projeto eAMK. E obteve como 

resultado os índices, pôr critério, indicados na Tabela 1. Além disso obteve um resultado final 

com um índice de atendimento de 72.79% e recebeu a seguinte orientação: “Sua 

implementação on-line atende a alguns dos critérios de avaliação, mas ainda necessita de 

melhorias. Se algumas das suas respostas caem nas categorias de não atendido ou 

parcialmente, você deve se concentrar no desenvolvimento dessas áreas. Os alunos, colegas e 

trabalhadores e o pedagogo podem fornecê-lo com boas ideias de melhorias”.  

A Tabela 1 apresenta duas rodadas de avaliação. A avaliação 1 análise com base no 

curso que foi previamente desenhado e idealizado. A avaliação 2 traz uma segunda análise 

com base em pequenas mudanças que puderam ser incorporadas no curso. Além disso, a 

tabela traz as cores verde, abóbora e vermelho. Os critérios verde são critério que atingiram 
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mais que 80% na avaliação, os critério que apresentam a cor abóbora são critérios medianos 

que chegam quase perto dos 80% de qualidade e a cor vermelha traz critérios que tiveram 

avaliação menor que 50% e que devem ser fortemente revistos para a melhoria do curso.  

Tabela 1 - Resultado da avaliação realizada na fase de planejamento e de desenvolvimento da disciplina.  

  

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos resultados obtidos na ferramenta de autoavaliação.  

Os itens classificados com a cor abóbora são os itens que merecem ser revistos, são 

estes: público alvo e usuário, objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e 

soluções pedagógicas, conteúdos e materiais, ferramentas, orientação e feedback, serviços de 

suporte e resultado final. Sabemos que alcançar 100% de qualidade neste primeiro momento 

seria uma meta muito ambiciosa, mas com base nesta avaliação alguns pontos serão revistos 

na oferta futura visando a ultrapassarmos o índice total de 85%.  

No grupo de critérios 1, público alvo e usuários, o item “requisitos iniciais para a 

realização do curso podem ser encontrados na descrição do curso” não estava contemplado no 

planejamento do curso e por isso tiveram uma avaliação não tão satisfatório na avaliação 1, 

contudo este ajuste já foi incorporado no tópico “Seja bem-vindo(a)!” local onde está toda a 

descrição do curso e seu objetivos. Com esta pequena modificação, na avaliação 2, o item 

passou a ser 100% atendido.  

No grupo, objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e soluções 

pedagógicas, o item, internacionalização dos alunos é reforçada com o curso, foi avaliado 

como não atende, mas atualmente não é possível modificá-lo devido a dificuldade dos alunos 

com idiomas estrangeiros. O item “ curso apoiam o desenvolvimento e a utilização de 

competências genéricas” foi avaliado como parcialmente atendido e se manteve neste patamar 

após a sua análise. Sendo, então, o percentual de atendimento ao item mantido no patamar 

anterior.  
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No critério, conteúdos e materiais, o item, informações sobre práticas relativas ao 

armazenamento e utilização de materiais produzidos pelos alunos podem ser encontrados na 

plataforma online, foi avaliado como não atende. Visando a melhoria da qualidade deste item, 

foi criada uma pasta no Google compartilhada com todos os alunos para eles possam colocar e 

compartilhar com os colegas o material produzido durante o curso. Com isso o atendimento 

deste grupo de critérios passo para 73,33%, mas não atingiu o mínimo esperado que é de 85%.  

Em relação ao grupo ferramentas de apoio, os itens; Professor e alunos recebem 

metadados da plataforma online. O professor pode utilizar os referidos dados para, por 

exemplo, orientação, e os alunos podem utilizar os dados para fins como monitorar o 

progresso de seus estudos; e Informações sobre o equipamento básico necessário para a 

conclusão do curso, bem como quaisquer outras aplicações necessárias, podem ser 

encontradas na descrição do curso; foram avaliados como sendo parcialmente atendido e não 

atendido respectivamente. Neste caso somente o segundo item, foi modificado e esta 

informação incluída, também, no tópico “Seja bem-vindo(a)!”, Além disso foi disponibilizado 

para os alunos um vídeo informando como utilizar o Moodle mobile. Com essas pequenas 

modificações o item passou a ter atendimento de 72.22%.  

No grupo processos de interação, o item a comunidade externa, como professores de 

outras instituições, podem facilmente participar de ajudando os alunos durante o curso foi 

avaliada como não atendida e se manteve assim devido a dificuldades de técnicas, seja do 

Moodle da instituição, das ferramentas de comunicação síncronas ou mesmo da 

compatibilidade de horários para os momentos síncronos. Mantendo, então inalterado a 

avaliação deste item.  

Dos itens associado ao critério orientação e feedback, somente o item as ferramentas 

de análise da plataforma online são utilizadas para monitorar o progresso dos alunos, 

incentivando-os a progredir e apoiando suas orientações foi avaliado como parcialmente 

atendida, e para melhorar este processo as ferramentas de acompanhamento da evolução dos 

alunos foram ativadas na sala do Moodle mudando seu status para na maioria das vezes. Com 

isso este critério passou a ser 77.78% atendido.  

Os critérios atividades de aprendizagem, com 86,67% de atendimento; avaliação da 

aprendizagem, com 100% de atendimento; desenvolvimento e implementação, com 83,3% de 

atendimento; usabilidade e recursos visuais, com 87,88% de atendimento e serviços de 

suporte, com 77,78% de atendimento, apresentaram seus itens avaliados como atendidos ou 

atendidos na maioria das vezes, então estes não sofreram modificações e os seus patamares de 

atendimento mantidos inalterados.  

Ao final dos ajustes foi realizada uma nova avaliação dos critérios, é chegou-se 

79,59% de alcance dos critérios, valor inferior ao esperado, que seria igual ou superior a 85%. 

Mas mesmo assim houve ganhos que produziram um acréscimo de 6,8% de atendimento dos 

critérios de qualidade.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste trabalho foi utilizar a ferramenta do projeto eAMK para avaliar uma 

disciplina do programa de mestrado profissional de educação em ciências e matemática do 

Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, representando o contexto brasileiro de ensino 

superior na modalidade a distância. Foi possível responder o questionário sob a ótica do 

professor idealizador do curso e obter resultados que apontassem pontos críticos de melhorias 
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para o curso. Além disso, alguns pontos já puderam ser incorporados e melhorados mostrando 

o potencial positivo que a ferramenta pode trazer para o planejamento de curso.  

Quanto ao desempenho do curso selecionado, após a utilização da ferramenta de 

autoavaliação disponibilizado no portal do projeto eAMK que visa avaliar o nível de 

atendimento dos critérios de qualidade propostas no projeto, chegou-se a um resultado inferior 

ao nível de qualidade desejável para o planejamento e desenvolvimento de cursos online, que 

seria de no mínimo 85%.  

Com base na análise dos itens que foram avaliados como não atendido ou parcialmente 

foi possível propor melhorias visando o atendimento total ou parcial destes itens. Entretanto, 

nem todos os itens puderam ser melhorados, conseguindo-se um acréscimo de 6,8% de 

atendimento aos níveis de qualidade, elevando o percentual total de do atendimento de 

72,79% para 79,59%. Neste sentido, os outros critérios devem ser repensados mais 

profundamente em como podem ou não ser melhorados dentro do processo.  

Na opinião das pesquisadoras a ferramenta de critérios de avaliação da qualidade do 

projeto eAMK é bem adaptada a realidade de suas instituições brasileiras e, pode ser utilizada 

como ferramenta de autoavaliação por professores que planejam e desenvolvem salas virtuais, 

seja para cursos na modalidade a distância, seja para os cursos híbridos.  

Visando melhorar a avaliação da qualidade do desenvolvimento e implementação de 

seus curso a distância, as pesquisadoras pretendem além de traduzir a ferramenta de 

autoavaliação, utilizada pelos professores, para o português, gerar uma nova ferramenta, 

também baseada nos critérios aqui descritos, para ser respondido pelos alunos.  

Assim, ao final de cada curso, utilizar os resultados da autoavaliação sobre a qualidade 

do cursos produzida pelos professores e os resultados da avaliação da qualidade feita pelos 

alunos, auxiliar o processo de autorregulação. Possibilitando, com isso, a cada nova oferta dos 

cursos uma melhoria da qualidade dos mesmos.  
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O IMPACTO CAUSADO PELA 

OFERTA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EAD DA 

UFPI E UESPI NO POLO UAB DE BARRAS 

 

Elenilda da Silva Santos 

elenilda.victor@hotmail.com, UESPI 

RESUMO 

O presente trabalho visa conhecer o impacto causado pela oferta dos cursos de pós-graduação lato 

sensu na modalidade EAD no Polo UAB de Barras, ofertados pela UFPIe UESPI. O objetivo da 

pesquisa foi analisar o impacto causado pela oferta dos cursos de especialização EAD do Polo, 

visando à melhoria da formação continuada e da aprendizagem dos alunos ingressantes dos cursos de 

especialização da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Foram definidos como objetivos específicos 

identificar a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu em EAD da UFPI e da UESPIdo Polo UAB 

de Barras; verificar o perfil dos alunos ingressantes dos cursos de pós-graduação; refletir sobre a 

qualidade dos cursos na visão dos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A pesquisa de 

natureza bibliográfica e de campo, como instrumento de coleta de dado foi aplicado um questionário 

quali-qualitativaa discentes egressos das especializações ofertadas no Polo.   A pesquisa está 

consubstanciada teoricamente em Moore (2008), Moran (2009). Em análise, constatamos que os 

discentes avaliam suas especializações como muito relevantes no processo de qualificação profissional 

e pessoal, onde encontramos diversos pontos positivos e apresentando como ponto a ser melhorado, a 

inclusão de atividades práticas para melhor aproveitamento profissional dos conhecimentos adquiridos 

nos cursos.  

Palavras Chave: EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. FORMAÇÃO. AVALIAÇÃO.   

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el impacto causado por la oferta de cursos de 

posgrado lato sensu en la modalidad EAD en la UAB Barras Polo, ofrecidos por UFPI y UESPI.  El 

objetivo de la investigación fue analizar el impacto causado por la oferta de los cursos de 

especialización EAD de Polo, con el objetivo de mejorar la educación continuada y el aprendizaje de 

los estudiantes que ingresan a los cursos de especialización de la Universidad Abierta de Brasil 

(UAB).  Se definieron objetivos específicos para identificar la oferta de cursos de posgrado lato sensu 

en educación a distancia en UFPI y UESPI en el Polo UAB de Barras;  verificar el perfil de los 

estudiantes que ingresan a cursos de posgrado;  reflexionar sobre la calidad de los cursos a juicio de 

quienes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje.  La investigación bibliográfica y de campo, 

como instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario cuantitativo y cualitativo a los 

estudiantes provenientes de las especializaciones ofrecidas en el Polo.  La investigación se fundamenta 

teóricamente en Moore (2008), Moran (2009).  En el análisis, encontramos que los estudiantes evalúan 

sus especializaciones como muy relevantes en el proceso de calificación profesional y personal, donde 

encontramos varios puntos positivos y presentamos como un punto para mejorar, la inclusión de 

actividades prácticas para un mejor uso profesional de los conocimientos adquiridos en los cursos. 

 Palabras Clave: EDUCACIÓN A DISTANCIA;  ENTRENAMIENTO;  EVALUACIÓN.  
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1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância vem crescendo significativamente nos últimos anos, 

oportunizando o acesso a educação em seus diversos níveis, tem como principal ferramenta de 

ensino aprendizagem, o uso das tecnologias educacionais. Diferindo da modalidade 

presencial, na educação a distância professores e alunos se encontram separados 

geograficamente, porém conectados virtualmente.  

Esta modalidade apresenta vantagens, no sentido de que o educando assume o papel de 

protagonista do ensino, proporciona que o mesmo seja autônomo, realizando suas atividades 

no horário e espaço que lhe melhor convém, dentro do prazo estipulado no Ambiente virtual 

de aprendizagem. Podemos citar como desvantagens, a limitação da socialização entre 

professor/aluno e aluno/aluno, afetando as relações afetivas entre os envolvidos e dificultando 

a troca de experiências. Para a superação destes desafios, existe a necessidade de um 

planejamento que permita maior interação entre seus membros, fazendo uso de seu sistema de 

aprendizagem. 

A avaliação da oferta dos cursos pela modalidade EaD, possibilitará o planejamento de 

ações que venham melhorar ou minimizar os possíveis problemas que vem afetados esta 

modalidade de ensino.  

Diante do exposto, intencionou-se com o presente estudo, inferir sobre o impacto da 

oferta dos cursos na modalidade EaD, no crescimento da educação superior para os barrensese 

para os municípios circunvizinhos. Através dos dados que foram coletados, verificou-se a 

importância do Polo da Universidade Aberta do Brasil em Barras, para avanços educacionais 

locais e dos municípios beneficiados. 

Para tanto, traçou-se a seguinte problemática: qual o impacto causado pela oferta dos 

cursos de pós-graduação no Polo EaD de Barras, pela UFPI e UESPI 

Na perspectiva de dirimir a finalidade do estudo, definiu-se o objetivo geral desta 

pesquisa analisar o impacto causado pela oferta dos cursos EaD, visando à melhoria da 

formação continuada e da aprendizagem dos alunos egressos dos cursos de especialização da 

Universidade Aberta do Brasil. Para tal intento, estabeleceram-se as seguintes especificidades 

das ações: identificar a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu em EaD da UFPI e 

UESPI do Polo UAB de Barras; verificar o perfil dos alunos egressos dos cursos de pós-

graduação; refletir sobre a qualidade dos cursos na visão dos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizou-se o método dialético, de 

abordagem quali-qualitativa, com pesquisa descritiva (bibliográfica), com utilização de 

dados indiretos que permitiram fazer uma análise teórica desenvolvida com relação ao 

novo perfil docente e as novas tecnologias.  

Diante da realização do estudo, foi possível verificar que os cursos de pós-graduação 

permitem a formação continuada fazendo uso dos avanços tecnológicos utilizados por está 

modalidade de ensino. A pesquisa desfaz o paradigma de que a educação a distância não 

possibilita uma formação de qualidade, observado que após a conclusão do curso os 

estudantes fizeram uma avaliação positiva do mesmo.  

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ASCENSÃO 

E SEU IMPACTO NA SOCIEDADE 

Esta seção versará sobre a educação a distância, numa perspectiva do processo de 

formação em ascensão no ensino superior mediante as abordagens teóricas e pragmáticas 
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daeducação a distância; o papel do tutor e o docente em formação; e os referenciais para 

sistematização do processo em educação a distância em formação contínua. 

2.1 Abordagens Teóricas e Pragmáticas da Educação a Distância  

Com a aprovação da nova lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9.394/96), 

houve grande avanço na oferta da educação superior com a expansão do ensino regular e pela 

regulamentação, através do Ministério da Educação (MEC) da Educação a Distância (EaD).  

Modalidade que se encontra em grande expansão atravésda Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), firmando parcerias com instituições de ensino superior (IES) públicas atendendo 

estudantes em diversas áreas de formação em todo o Brasil.  

Segundo Kramer (1999), a relação entre EaD e tecnologias da comunicação (TIC’s) é 

inseparável, onde o processo de ensino aprendizagem ocorre no AVA fundamentado pelas 

TIC’s.  Os avanços das ferramentas tecnológicos vêm proporcionando aos cursos de EaD um 

dinamismo entre os conhecimentos propostos e assimilação dos mesmos pelos alunos, 

permitindo sua formação para atuar no mercado de trabalho.      

Neste sentido, entendemos que a absorção do conhecimento na EaD é intermediada 

através das TIC’s que possibilitam ao educando uma flexibilização do tempo, pelo uso de 

ferramentas síncronas e assíncronas proporcionando interação entre corpo docente e discente 

favorecendo a aprendizagem significativa dos alunos.  

As Políticas Educacionais estão baseadas em fatores como a concepção filosófica e 

teórica de educação a distância como os apoios políticos e sociais existentes, as necessidades 

educativas da população em razão dos problemas de cobertura do ensino pelo sistema 

convencional, o público que se deseja atender, os recursos tecnológicos disponíveis, o modelo 

institucional que se pretende utilizar, a partir da centralização e da descentralização, com o 

apoio de tutoria presencial, dentre outros como o maior ou menor interesse quanto à utilização 

de encontros presenciais e o desenvolvimento dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias da informação.  

Demo (2000), afirma que a educação pode ser entendida como um processo dinâmico 

de formação da competência humana, que utiliza a mediação de vários meios de comunicação 

de maneira a complementar ou apoiar a função do professor em sua interação com os 

estudantes.  

Em se tratando de Educação a Distância a Ballalai (1991) também aborda a EaD como 

um Sistema de Acompanhamento ao Estudante, podendo ser visto como um importante 

componente da EaD no acesso à aprendizagem do estudante com maior autonomia e 

motivação, principalmente pela razão de que na EaD quem ensina é a instituição, e não o 

professor ou o tutor. Daí se ressalta a importância do acompanhamento do estudante para esta 

modalidade de educação.  

A partir do Encontro Presencial, no que se referem à atuação dos alunos, estes devem 

participar ativamente das situações pedagógicas apresentadas, planejadas e expostas pelos 

tutores, vinculando teoria e prática, considerando os diversos meios físicos, materiais e 

midiáticos orientadores do estudo, no sentido de dirimir dúvidas, ampliar e 

produzirconhecimentos e adquirir habilidades inerentes à formação, envolvidas em projeto de 

pesquisa, visando à aplicação e transformação de realidades educativas. 

Sobre o desenvolvimento das atividades dos alunos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem-AVA, propõe-se a implementação dos diversos meios tecnológicos e 

midiáticos, de forma qualitativa e do efetivo uso de fóruns e chats para maior interatividade 
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do processo de aprendizagem dos alunos. Portanto, os gestores de cursos a distância precisam 

repensar a educação, replanejando o ensino e a aprendizagem e implementando novas 

tecnologias de ensino com base nas novas circunstâncias educacionais exigidas. Estes fatores 

devem ser estendidos ao Sistema de Acompanhamento ao Estudante - SAE.      

A partir da Declaração de Bolonha, em 1999, com a participação de 29 países 

signatários, foi decidido sobre o reconhecimento dos diplomas em todo o território europeu; o 

deslocamento de estudantes, professores e burocratas para aprendizagem e treinamento, o que 

deu origem ao m-learning que significa aprendizagem móvel ou aprendizagem de movimento. 

Diante da complexidade do processo educativo e das instituições e modelos de 

Educação a Distância, o perfil requerido para a gestão do Sistema de Tutoria deve refletir 

flexibilidade, variabilidade e complexidade pelos aspectos pedagógicos, organizacionais e 

tecnológicos que integram uma ação educativa. 

Nessa perspectiva, a tutoria presencial e a distância tem por objetivo atuar como 

mediadorde aprendizagem do aluno com direitos a orientações profissionais, qualitativas e 

produtivas, superando a epistemologia do conhecimento linear e reprodutivo dos processos de 

ensino e de aprendizagem, adotando a visão sistêmica na Educação a Distância. 

Segundo Borges apud (sd) Moore e Kearsley, (2007, p.9) “uma visão sistêmica é 

muito útil para a Educação a Distância como um campo de estudo e que adotar a abordagem 

sistêmica é o segredo para a prática bem sucedida”. Para tanto, o tutor não deve preterir 

nenhuma dimensão quanto aos contextos educacionais, como o social, o didático-pedagógico 

e tecnológico, sob pena de reduzir, no aluno, competências e habilidades que contribuam, 

sobremaneira, para o seu desenvolvimento integral como aluno e como futuroprofissional. 

Nesse sentido, urge que a tutoria seja definida, formada e construída, a partir de uma 

atuação que leve em conta competências e habilidades que incluam domínio de 

conhecimentos teórico-práticos, técnicos, tecnológicos pedagógicos e gerenciais, com 

possibilidades do desenvolvimento de uma gestão tutorial qualitativa e produtiva na prática de 

Educação a Distância. 

2.2 O Papel do Tutor e o Docente em Formação 

Na Educação a Distância, originariamente, há uma distinção entre professor e tutor, 

especialmente, no modelo adotado pelo sistema UAB, em que temos o professor que produz o 

material instrucional e as atividades da disciplina e a gerência da sua execução e o tutor que 

atua diretamente com os alunos, ainda que a distância, sanando suas dúvidas, avaliando-os, 

tentando identificar suas dificuldades e mediando o processo de aprendizagem.  

Diante do papel do tutor, analisamos dois aspectos: o primeiro é que tutores e alunos 

estão, em geral, em locais distintos, o que torna mais complexo o processo de ensino-

aprendizagem; um segundo aspecto é decorrente do uso da tecnologia como instrumento 

mediador e as dificuldades inerentes ao seu uso. Dar uma explicação presencial, falando, 

escrevendo no quadro e olhando nos olhos não requer as mesmas habilidades que fazer isso 

por meio de um computador. Aqui o tutor precisa usar os mais diferentes recursos para se 

fazer compreender e o aluno também precisa saber manipular o instrumento computacional. 

Moore e Kearsley (2008) afirmam que o tutor deve ser capaz de identificar e lidar com 

emoções, buscando proporcionar apoio motivacional aos alunos que necessitarem e mantendo 

contato constante. Porém, cabe ao professor-gestor criar um ambiente no qual os alunos se 

envolvam com os materiais, relacionando-os às suas vidas, transformando-os em 

conhecimento pessoal. O professor deve criar, ainda, atividades em grupo, que incentivem a 
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socialização, a colaboração e a cooperação. O tutor atuaria como estimulador desta 

socialização, mesmo que espacial ou temporalmente separado dos alunos, propiciando a 

criação de comunidades de aprendizagem. Deve-se buscar um elo entre aluno, tutor e 

instituição e um sentimento de pertença.  

2.3 Sistematização do Processo em Educação a Distância em Formação Contínua 

No que diz respeito à Formação Continuada, ressalta-se que os estudos e pesquisas no 

âmbito acadêmico e no das políticas públicas, constitui um dos focos de atenção dos 

programas e políticas públicas coordenadas pela Secretaria de Educação a Distância – 

SEED/MEC. 

De acordo com Couto (2005), a partir das duas últimas décadas vem aumentando a 

importância e a presença da Ciência e da Tecnologia nos currículos escolares, tendo como 

justificativa a eficácia social na criação de oportunidades de emprego e na retomada do 

crescimento econômico. Dessa forma, a economia interfere nas prioridades do conhecimento 

científico e tecnológico, principalmente o veiculado nas escolas, o que contribui para a 

consciência de que a Ciência e a Tecnologia seja um instrumento imprescindível para o 

aumento da competitividade nacional nos mercados globais. 

Ainda, segundo autora supracitada, no campo educacional vivemos o momento das 

reformas com ênfase nas competências, nos resultados do ensino e nas recomendações dos 

organismos financeiros como o Banco Mundial que determinam as regras para a educação nos 

países em desenvolvimento. O professor é o elemento chave para dar corpo às reformas na 

escola, as quais têm como principal meta a formação de professores para preparar cidadãos 

aptos para conviver e trabalhar com a complexidade do cotidiano. 

O momento na sociedade implica mudanças que se caracterizam pela alteração nos 

papéis dos professores e das escolas, bem como nas condições e oportunidades de ensino; 

ampliação das possibilidades de aprendizagem em espaços formais e não-formais, com 

tempos e lugares diferenciados (modalidade presencial e a distância); envolvimento de todos 

para a construção da produção individual e coletiva dos conhecimentos (Kenski, 2003).  

É de fundamental importância que saibamos usar as novas ferramentas para criar 

ambientes de aprendizagem que estimulem a interatividade, desenvolvam a capacidade de 

formular e resolver questões, buscando informações contextualizadas, associados às novas 

dinâmicas sociais de aprendizagem.  

Há necessidade de encontrar novas formas de superar o modelo pedagógico vigente, 

no qual ainda prevalece o pensamento linear e reducionista, predominando o instrucionismo e 

a subserviência de professores e alunos a propostas vindas de fora para dentro da escola. 

A formação continuada é condição importante para a releitura das experiências e das 

aprendizagens. Uma integração ao cotidiano dos professores e das escolas, considerando a 

escola como local da ação, o currículo como espaço de intervenção e o ensino como tarefa 

essencial. 

2.4 Concepções Teóricas Sobre as Novas Tecnologias para o Ensino Aprendizagem 

Há um novo panorama educacional gerado pela entrada das tecnologias da 

comunicação e informação (TIC’s) que vem ocasionando, diferentes experiências e 

ampliações metodológicas para esta esfera. Estas tecnologias estão transformando, de forma 

significativa, a maneira de agir e refletir na educação. 
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A incorporação destes novos recursos tecnológicos, para além da “simples” utilização 

na prática educativa, deve considerar a proposta metodológica que a sustenta. É importante 

analisar que, como afirma Almeida e Valente (2005, p. 8), o emprego das tecnologias da 

informação e comunicação “impõe mudanças nos métodos de trabalho dos professores, 

gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo”. 

Como se percebe, o professor é um importante elemento nesse novo processo de 

interação da tecnologia com a Educação. Assim, é necessário que os professores “saibam 

incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem exigindo-se uma 

nova configuração do processo didático metodológico tradicionalmente usado em nossas 

escolas” (MERCADO, 1999, p. 14) 

As tecnologias da informação e comunicação são recursos didáticos que auxiliam no 

processo ensino-aprendizagem, mas não garantem por si só este processo. São recursos a 

mais e meios que podem tornar este processo mais interessante e interativo, motivando e 

contextualizando um tema estudado complexo ou mesmo aplicando conceitos aprendidos em 

aulas presenciais ou a distância. Ou seja, o emprego destas tecnologias não garantirá por si 

só a aprendizagem dos alunos, pois os mesmos são instrumentos de ensino que podem e 

devem estar a serviço do processo de construção e assimilação do conhecimento dos 

aprendizes. 

O uso das (TIC’s) como uma ferramenta didática pode contribuir para auxiliar 

professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir uma nova 

maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas descobertas, 

investigações e levado sempre em cona o diálogo. E, para o aluno, pode contribuir 

para motivar a sua aprendizagem e aprender, passando assim, a ser mais um 

instrumento de apoio no processo ensino-aprendizagem [...] (MERCADO, 2002, p. 

131). 

O grande desafio em qualquer projeto de inovação tecnológica na área educacional. 

Sabemos que, se a tecnologia não recebe o tratamento educacional necessário, o alcance do 

projeto tende a ser efêmero, não alterando o cotidiano de professores e alunos nem trazendo 

contribuições ao processo de ensino aprendizagem (CANDAU, 1991). 

A introdução de novas tecnologias na educação não implica necessariamente novas 

práticas pedagógicas, pois podemos com ela apenas vestir o velho com roupa nova, como 

seria o caso dos livros eletrônicos, tutoriais multimídia e cursos a distância disponíveis na 

Internet, que não incorporam nada de novo no que se refere concepção do processo de ensino-

aprendizagem.  

Dessa forma, as novas tecnologias são usadas apenas como instrumento. A respeito 

disso, Papert (2001, p.2), pondera que: [...] tecnologia não é a solução, é somente um 

instrumento. Logo, “a tecnologia por si não implica em uma boa educação, mas a falta de 

tecnologia automaticamente implica em uma má educação”. Diante disso, entende-se que 

importante dizer que não deve-se sob hipótese nenhuma subestimar a relevância do professor 

em todos os aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, isto não está em 

questão quando aborda-se as tecnologias no campo educacional.  

O professor é fundamental, e seu papel pode ser entendido a partir da seguinte síntese: 

considerando a teoria epistemológica de Piaget, que diz que a aprendizagem se dá a partir das 

ações que o aprendiz exerce/sofre sobre/de objetos, então o papel do professor deve ser o de 

organizar as interações do aprendiz com o meio e problematizar as situações de modo a 

propiciar a construção de conhecimento, ou seja, essas abordagens conceituais deverão ter 
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como base um contexto formado pela junção e sincronização de tecnologia e 

desenvolvimento. 

A educação superior na modalidade EAD é cercada por debates envolvendo sua 

qualidade, sendo questionados aspectos como capacitação do corpo docente para lidar com os 

desafios desta nova forma de ensinar; a forma como os conteúdos são tratados e transferidos 

aos discentes, as novas tecnologias que encontra-se acessíveis aos alunos e, sobretudo, o papel 

das Instituições de Ensino Superior (IES), neste contexto educacional (GIL, 2009). Para 

melhor compreensão do processo de crescimento dos cursos superiores à distância, faz-se 

necessária a utilização de instrumentais de avaliação desta modalidade de ensino em 

expansão.  

Conforme Moran (2009) existe grande dificuldade em realizar uma avaliação objetiva 

e abrangente em relação ao Ensino Superior a distância em nosso país, isto se dá pela sua 

rápida expansão nos últimos anos e tendo em vista que as pesquisa já realizadas estudam 

casos isolados que se alteram constantemente. Conforme Carlini; Ramos: 

[...] avaliar um curso é diagnosticar o desempenho de cada um de seus componentes 

– professores, alunos, equipe de apoio, material didático, projeto pedagógico, 

ambiente virtual – avaliando sua contribuição e adequação para realizar os objetivos 

propostos. E o mais importante, detectar as alterações necessárias, a forma e o 

momento adequados para realizá-las. (CARLINI; RAMOS, 2009, p. 163). 

O processo de avaliação deve ser realizado no decorrer de todo o percurso de ensino, 

incluindo todos os envolvidos, com a finalidade de identificar e minimizar possíveis 

problemas que comprometam os resultados que se almejam alcançar.  

2.5 Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa realizada adotou os seguintes procedimentos e caminhos metodológicos: 

Discussãoe viabilidade do projeto de pesquisa; Levantamento bibliográfico que deram suporte 

a pesquisa e permitiram o conhecimento do objeto estudado;Construção da fundamentação 

teórico-conceitual; Construção do questionário que foiaplicado aos alunos egressos dos cursos 

de especializações da UFPI e UESPI vinculados ao Polo UAB de Barras; Análise dos 

questionários e tabulação dos resultados; Verificação dos resultados e análise para 

averiguação dos objetivos e das hipóteses. 

A pesquisa surge a partir da inquietação existente onde o sujeito se sente provocado a 

buscar respostas a indagações intrigantes.  

Segundo Sampieri (1997) a pesquisa é:  

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se 

necesita una idea; todavía no se conoce el substituto de una buena idea. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse 

(SAMPIERI, 1997, p. 02). 

Para o estudo de um determinado problema é necessário que se estabeleça um método 

a ser utilizado, sendo percorrido para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, ou seja, 

os métodos são os procedimentos adotados para se conhecer o problema.  

Para Gil (2007), a pesquisa é definida como:  

(...) procedimentos racionais e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

repostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

986



 
processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados (GIL, 2007, p. 17). 

A realização de uma pesquisa implica na organização de todos os passos a serem 

percorridos de forma a sistematizar a pesquisa. Deixemos bem claro que existe diferença entre 

metodologia e método, o primeiro está relacionado ao caminho para se chegar ao objetivo 

proposto, indo além da descrição dos procedimentos, ou seja, é de fato a escolha teórica 

adotada pelo pesquisador a fim de que seja alcançado o objetivo de estudo. Em resumo 

poderíamos dizer que a metodologia adotada em uma pesquisa nada mais é do que os métodos 

e técnicas utilizadas pelo pesquisador para a realização de um trabalho, sendo que os 

procedimentos e o rigor a ser utilizado é que vai permitir o caráter científico da pesquisa.  

A pesquisa teve uma abordagem quali-qualitativa, sendo inicialmente realizada a 

pesquisa bibliográfica nas diversas fontes, utilizando as citações diretas e indiretas dos autores 

que abordam a temática em estudos. Posteriormente foi aplicado um questionário, que 

segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 86) “É um instrumento de coleta de dados construído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador”, o mesmo estava composto por vinte (20) questões com perguntas 

semiestruturadas. 

A partir do problema de pesquisa e com base na afirmação de Apple (1982, p. 26) que 

para “[...] se adquirir discernimento, compreensão, da atividade desenvolvida por homens e 

mulheres em um período histórico específico, é preciso que se parta o questionamento daquilo 

que lhes é inquestionável”. Dessa forma, nesta investigação levantou-se, a priori, uma 

questão central: 

1. Qual o impacto causado pela oferta dos cursos de Especialização na modalidade EaD pela 

UFPI e UESPI no Polo UAB de Barras? 

Dessa questão central, outros questionamentos foram levantados: 

1. Qual a oferta o dos cursos de pós-graduação lato sensu em EaD da UFPI e UESPI do 

Polo UAB de Barras;  

2. Qual o perfil dos alunos egressos dos cursos de pós-graduação lato sensu em EaD da 

UFPI e UESPI do Polo UAB de Barras;  

3. Qual a qualidade dos cursos, na visão dos envolvidos, no processo de ensino 

aprendizagem em EaD da UFPI e UESPI do Polo UAB de Barras. 

Em busca de conhece a oferta dos cursos de Especialização no Polo UAB de 

Barraspela Universidade Federal do Piauí e Universidade Estadual do Piauí, foi aplicado 

questionário aos alunos egressos das turmas de: Especialização em Ensino da Matemática 

para o Ensino Médio, Especialização em Saúde da Família, Especialização em Gestão em 

Rede, Especialização em Língua Portuguesa, Especialização em Gestão Ambiental, 

Especialização em Sociologia, Especialização em História e Cultura Afro-brasileiro e 

Africanoe Especialização em Língua Brasileira de Sinais.  

O critério utilizado para a seleção dos discentes participantes da pesquisa foi a 

conclusão do curso de especialização. As turmas tiveram início no ano de 2014 e conclusão 

no ano de 2016, onde ingressaram as especializações duzentos e oitenta (280) alunos, deste 

total tivemos uma amostra de cinco (05) discentes por turma, totalizando quarenta (40) 

discentes participantes da pesquisa.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados da pesquisa foi um questionário 

contendo vinte (20) questões semiestruturada, que foi aplicado aos discentes já egressos das 

especializações ofertadas no Polo UAB de Barraspela UFPI e UESPI. Para a elaboração do 
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instrumento de coleta de dado de uma pesquisa é exigido um profundo conhecimento do 

problema que está sendo pesquisado. “O pesquisador precisa saber exatamente o que pretende 

com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e 

por que deverá fazê-lo” (MATTAR, 2001, p. 23).  

2.6 Análise e Discussão dos Resultados 

A pesquisa foi realizada com 40 discentes dos cursos de pós-graduação lato sensu da 

UFPI e UESPI no Polo UAB de Barras, na qual obteve-se os seguintes resultados:  

Entre os pesquisados 80% dos egressos são mulheres e 20% do sexo masculino, dado 

que leva a concluir que a presença feminina é bem superior a masculino, levando a afirmação 

que as mulheres buscam mais qualificação profissional.  Quando verificado a faixa etária dos 

egressos constatou-se que a maioria, 55%,é composta por pessoas entre 41 e 50 anos, 

informações que revelam que os profissionais, independente da idade, estão buscando 

aprimorar os conhecimentos. A educação à distância, Segundo Lessa (2011, p. 18) 

No Brasil, a EaD surge como possibilidade de difusão e de democratização da 

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. 

As especializações ofertadas no Polo, no período de 2014 a 2016, verificou-se que 

80%, buscaram cursos relacionados a sua área de formação, onde apenas 20% cursaram a pós 

em área diferente da sua formação acadêmica. Dos pesquisados 87,5% tem atuação 

profissional na educação, mesmo com uma das especializações estando relacionadas à área da 

saúde.  

Foi verificado junto aos participantes se os mesmos estavam trabalhando e se a função 

estava ligada a área de formação, 97,5% afirmaram estarem empregados e atuando dentro de 

sua área de formação, desta forma é possível constatar que os discentes buscaram na educação 

a distância aperfeiçoar na sua área de atuação.  

Quando questionados se haviam participado de atividades extracurriculares durante o 

curso de pós, 52,5% afirmaram que participaram de palestra e congressos, 42,5% de outras 

atividades e 5% não participou de nenhuma atividade deformação extra.  

Quando verificado a importância da pós-graduação lato sensu para a carreira 

profissional, 100% afirmaram que é muito importante a especialização, revelando que todos 

tem consciência da importância da mesma para sua carreira profissional.  Quando 

questionados sobre os motivos que levaram a fazerem a pós-graduação, 47,5% afirmaram ser 

muito importante, onde a mesma permite o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos na 

graduação, e 50% disseram contribuir para o crescimento profissional e pessoal e apenas 2,5% 

afirmaram que a motivação para fazer o curso deve-se a maior oportunidade de emprego.  

Na busca de compreender melhor a aceitação dos cursos ofertados na modalidade à 

distância, os alunos foram investigados se as expectativas criadas em relação ao curso tinham 

sido atingidas, 85% dos participantes afirmaram que o curso tinha atingido as expectativas e 

apenas 15% responderam não ter atingidos o esperado em relação à especialização.  

Diante do grau de satisfação com o curso temos um dado revelador a ser observado, 

quando analisamos os questionarios separado por curso, apenas os alunos do curso de 

LIBRAS não atingiram as expectativas. Para maior entendimento, este grupo de alunos foi 
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ouvido e constatou-se que ocorreu a falta de prática da linguagem de sinais, as informações 

teóricas foram repassadas, porém a parte prática não foi capaz de tornar os alunos habilitados 

para o usa da linguagem.  

Verificou-se, se a conclusão da pós-graduação havia agregado conhecimentos para a 

atuação profissional, neste item, 100% dos participantes afirmaram que sim, que a 

especialização contribuiu para a atuação profissional. O reconhecimento da importância da 

formação continuada ficou claro, por parte dos discentes, além dos dados revelarem que existe 

uma grande satisfação dos alunos com a conclusão da especialização. De acordo com 

Marcuzzo; Gubiani; Lopes (2015, p. 06): 

A satisfação do aluno não é somente um indicador da qualidade, mas é ele próprio, 

um componente da aprendizagem, uma vez que quando o aluno está satisfeito, estão 

presentes fatores, como o aumento de confiança, que também tem impacto na 

qualidade do processo educativo. 

Mesmo tendo sido observado a satisfação, buscou-se conhecer um pouco mais sobre 

os desafios da educação à distância, diante de muito a ser revelado os alunos egressos foram 

questionados como eles avaliavam a educação à distância, levando em consideração o grau de 

dificuldade e 15% afirmaram ser muito difícil, 47,5% disseram ser difícil e 37,5% consideram 

fácil estudar na modalidade EaD. Entre os que afirmaram ser muito difícil e difícil temos 

62,5%, informação que demonstra que devemos avançar neste ponto, onde os alunos 

necessitam de assistência para manusear as ferramentas virtuais de aprendizagem.   

As atividades, na educação a distância, são em sua maioria disponibilizadas aos 

discentes através do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, os alunos egressos foram 

questionados sobre a qualidade das atividades ofertadas neste ambiente de aprendizagem, 

22,5% avaliaram como ótimo, 50% como muito bom, 22,5% como bom e apenas 5% como 

regular. Segundo Ribeiro; Mendonça; Mendonça (2007, p. 4) os AVAs: 

[...] fornecem aos participantes ferramentas a serem utilizadas durante um curso, 

para facilitar o compartilhamento de materiais de estudo, manter discussões, coletar 

e revisar tarefas, registrar notas, promover a interação entre outras funcionalidades. 

Eles contribuem para o melhor aproveitamento da educação e aprendizagem. 

Além das ferramentas disponibilizadas no AVA, outra figura adotada neste processo 

de ensino são os professores inseridos neste processo, onde destacamos na pesquisa os tutores 

presencias e a distância, peça fundamental no processo para mediar à interação entre os alunos 

e o ambiente virtual. Além das atividades no AVA são promovidos encontros presenciais no 

Polo, os alunos foram questionados sobre estes encontros e 22,5% afirmaram que os 

encontros presenciais foram ótimos, 50% avaliaram como muito bom, 20% como bom e 7,5% 

como regular. Os dados revelam que 92,5% dos alunos afirmaram que os encontros 

presenciais foram satisfatórios.  

Quando os alunos foram questionados sobre o acompanhamento do tutor presencial, 

25% responderam que o acompanhamento foi ótimo, 17,5% avaliaram como muito bom, 

32,5% como bom e 25% como regular. Quando avaliamos por curso é possível observar que 

na turma de Especialização em Gestão Ambiental, todos os alunos entrevistados avaliaram 

como regular a atuação do tutor presencial.  

Em relação à avaliação do tutor à distância 20% avaliaram como ótimo a atuação do 

mesmo, 42,5% como muito bom, 27,5% como bom, apenas 7,5% como regular e 2,5% 

avaliaram como ruim a atuação do tutor. Constata-se que a maioria considerou boa a atuação 
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dos tutores à distância. Na especialização de Sociologia 50% dos alunos avaliaram que a 

atuação do tutor a distância foi regular.  

Buscando compreender a estrutura disponibilizada para o encontro presencial os 

alunos foram questionados sobre a estrutura física e material didático disponibilizado para os 

encontros presenciais, onde 12,5% responderam serem ótimos, 32,5% muito bom, 45% bom e 

10% regular. A avaliação da assistência recebida no Polo pela equipe administrativa foi 

avaliada, onde 27,5% disseram ser ótimo, 40% muito bom e 12,5% muito bom. Os dados 

mostra que a estrutura, o material didático e a assistência dada pela equipe administrativa aos 

alunos nos encontro presenciais foi um item que recebeu boa avaliação dos discentes.  

Em termos gerais a formação recebida através do curso de especialização na 

modalidade EaD foi avaliada pelos alunos como ótima por 22,5% dos alunos, 57,5% 

avaliaram como muito boa, 15% como boa e 15% como regular. Neste interim conclui-se na 

visão dos entrevistados que a formação recebida nesta modalidade foi bem avaliada.  

Para confirmar a aceitação dos cursos de pós-graduação EaD, os alunos egressos 

foram questionados se recomendaria ou fariam outros cursos nesta modalidade de eniso e 

100% dos participantes da pesquisa afirmaram que fariam e recomendaria os cursos.   

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa teve como ponto de partida a avaliação dos cursos de especialização 

ofertados na modalidade EaD no Polo deBarras, pela UFPI e UESPI, onde buscou-se 

compreender como esses foram estruturados e a visão dos alunos egressos sobre os mesmos.  

Na busca de responder a problemática desta pesquisa adotou-se como objetivo analisar 

a oferta dos cursos de especialização EaD no Polo de Barras, buscando uma resposta para a 

melhoria da formação continuada e visando o progresso da oferta dos cursos.  

Constatou-se através das informações que os cursos de pós-graduação contribuíram de 

forma significativa para formação dos profissionais egressosdas especializações, onde os 

mesmos tiveram oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos na graduação 

permitindo o crescimento profissional e pessoal.  

Entre os quesitos avaliados sobre a estrutura dos cursos, alguns merecem destaque, 

como: a dificuldade de alguns alunos em fazer usos das ferramentas disponibilizadas no 

AVA; a dificuldade no relacionamento dos tutores com os alunos, observados especialmente 

no curso de Gestão Ambiental e Sociologia; a deficiência apresentada no cursos de LIBRAS, 

onde foi relatado a carência em aulas práticas para o aprendizado do uso da linguagem de 

sinais.  

Conclui-se com o estudo, que a oferta dos cursos de especializações contribuiu de 

forma significativa no processo de formação continuada dos profissionais, que buscaram sua 

qualificação através desta modalidade de ensino. A educação à distância, apresentou-se como 

uma oportunidade de avanços educacionais permitindo a grande quantidade de pessoas que 

não tinha acesso a formação pudesse dá continuidade aos seus estudos e desta forma 

preparando os profissionais para melhor atuação no mercado de trabalho.  
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RESUMO. O objetivo desse estudo foi identificar os fatores influenciadores da evasão dos alunos dos 

Cursos de Graduação a Distância da UFRN, bem como conhecer o perfil do aluno evadido. Foram 

identificados 1483 alunos ingressantes em 2017.2, dos quais 385 encontravam-se evadidos no em 

2018.2, perfazendo 25,9% de evasão. Os alunos evadidos são na maioria do sexo masculino, com faixa 

etária predominante entre 25 a 33 anos, casados, com renda de até 1,5 salários mínimos, oriundos de 

Ensino Médio realizado em escola pública e estão cursando uma graduação a distância pela primeira 

vez. A não adaptação à modalidade foi a maior causa da evasão apontada pelos alunos (85,9%), 

seguido de reprovações sucessivas, problemas de saúde, condições financeiras, falta de organização do 

tempo para o estudo e dificuldades em conciliar estudo, família e trabalho. Conclui-se que a evasão é 

causada primariamente pela combinação de características dos alunos e suas circunstâncias de vida. 

Palavras-chave: Desistência na EaD. Educação a Distância. Motivos da evasão. Perfil dos evadidos. 

 

ABSTRACT.  Influencing factors on evasion of distance-graduated students in 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. The aim of this study was to identify the 

factors that influence the evasion of students from the UFRN distance learning courses, as well as to 

know the profile of the evaded student. A total of 1.483 incoming students were identified in the 

2017.2 semester, of which 385 were evaded in the 2018.2 semester, with a evasion rate of 25.9%. 

Most of the evaded students are male, with a predominant age range between 25 and 33 years old, 

married, with income up to 1.5 minimum wages, coming from public high school and are studying for 

a distance degree for the first time. Non-adaptation to the modality was the major cause of evasion 

reported by students (85.9%), followed by successive failures, health problems, financial conditions, 

lack of organization of time for study and difficulties in reconciling study, family and work. It is 

concluded that evasion is primarily caused by the combination of students' characteristics and their 

circumstances of life. 

Keywords: Dropout on distance education. Distance Education. Reasons for evasion. Evaded 

profile 
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1. INTRODUÇÃO  

A Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) iniciou-se no ano de 2003, com a criação da Secretaria de Educação a Distância 

(SEDIS), cujo objetivo é fomentar a educação na modalidade a distância e estimular o uso das 

tecnologias de informação e comunicação como ferramenta de ensino e aprendizagem 

(MORAIS, 2018). 

Os primeiros cursos da EaD na UFRN iniciaram-se em 2005 e contemplaram as 

Licenciaturas em Química, Física e Matemática. No ano seguinte, 2006, foi ofertado o 

Bacharelado em Administração e dois anos depois, instituída a Licenciatura em Geografia; em 

2009, foram ofertados também a Licenciatura em Ciências Biológicas e o Bacharelado em 

Administração Pública (MORAIS, 2018). Além desses cursos, a EaD da UFRN expandiu-se e 

têm, além dos anteriormente citados, os cursos de Letras, Pedagogia, Educação Física e 

História, totalizando cerca de 1002 alunos distribuídos em 13 polos de apoio presencial. Os 

cursos de Licenciatura em Química, Física e Matemática foram inicialmente também 

ofertados em polos de apoio presencial nos Estados de Pernambuco, nos Municípios de 

Garanhuns, Nazaré da Mata, Petrolina e Tabira; e Alagoas, na capital Maceió. Todavia, não 

há mais alunos ativos nesses polos e a oferta deu-se por encerrada.  

Desde o ingresso dos alunos das primeiras turmas no ano de 2005 até os dias atuais, a 

evasão é uma preocupação presente e persistente nos cursos EaD da UFRN e em todo o país. 

Segundo o Relatório Analítico da Aprendizagem da Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED), as taxas de evasão reportadas nos cursos a distância estão cada vez mais 

próximas dos cursos presenciais (ABED, 2017). Evasão acima de 50% já estão no mesmo 

nível no presencial e a distância. As faixas entre 15% e 50% de evasão estão bem semelhantes 

nas modalidades presencial e a distância, com 3% a 6% para cursos presenciais e 4% a 6% 

para cursos a distância. Estes dados são semelhantes aos dados de 2016. Ao comparar as taxas 

de evasão das diferentes modalidades, constata-se que os cursos livres ainda apresentam mais 

de 3% de cursos com taxas de mais de 50%. Os cursos totalmente a distância e 

semipresenciais não apresentam taxas muito diferentes na faixa de 0-5% (5,6%-5,8%). Os 

cursos corporativos estão com uma frequência maior de taxas de evasão na faixa de 16%-20% 

(4,33% das instituições estão nesta faixa). 

As taxas de evasão são sempre uma preocupação em qualquer nível e área de ensino, e 

na EaD não é uma exceção. Surpreende que menos de 50% das instituições conheçam os 

motivos dessa evasão. Separando-se por categoria administrativa, entre 45% e 48% das 

instituições privadas e públicas federais conhecem os motivos de evasão. Já entre as 

instituições do Sistema Nacional de Aprendizagem (SNA), somente 35% das instituições 

conhecem esses motivos, contra 27% das instituições públicas estaduais (ABED, 2017).  

Nesse contexto, o presente estudo teve o objetivo de identificar os fatores 

influenciadores da evasão dos alunos dos Cursos de Graduação a Distância da UFRN, bem 

como conhecer o perfil do aluno evadido, a fim de compreender como essas características 

particulares podem vir a interferir na tomada de decisão pelo abandono do curso. Além disso, 

as informações geradas subsidiarão as estratégias de ação da equipe gestora e pedagógica, 

além de prover elementos sustentadores para futuras discussões sobre a evasão. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial Teórico  

A evasão de alunos é um fenômeno complexo, comum às instituições de ensino 

superior, sendo caracterizada como um problema internacional que vem afetando os 

resultados dos sistemas educacionais (BITTENCOURT; MACEDO, 2014). Identificada como 

um fenômeno frequente e crescente em cursos a distância, a evasão ainda é pouco pesquisada 

em profundidade (ABBAD, ZERBINI E SOUZA, 2010). Para alguns estudiosos, a evasão é 

considerada como um indicativo de falhas no sistema educacional, devendo suas causas serem 

estudadas a fim de que se possa conhecê-las e minimizar seus efeitos negativos para gerar um 

ensino de melhor qualidade (TOCZEK et al., 2008). 

A evasão, de modo geral, é definida como o movimento de desistência do aluno que, 

depois de matriculado, não aparece nas aulas ou desiste no decorrer do curso em qualquer 

etapa. Ela ainda pode ser subdividida em interrupção temporária, saída com aquisição parcial 

de conhecimentos, abandono antes do início do curso e abandono real (NETTO, GUIDOTTI e 

SANTOS, 2012). 

De acordo com Silva (2017), os motivos da evasão no ensino superior estão 

relacionados à metodologia de ensino, currículos desatualizados, aspectos pedagógicos, 

atuação dos professores, processo avaliativo, ausência ou pequeno número de programas 

institucionais para o estudante. Na modalidade a distância, ainda destaca: material didático 

não apropriado para o estudo a distância, atividades e orientações mal planejadas, falta de 

qualidade na transmissão de conteúdo com som, imagem e vídeo e pouca disponibilidade da 

equipe de tutoria.  

Bittencourt e Mercado (2014) acrescentam que as causas da evasão podem ser 

endógenas e exógenas. As causas endógenas podem ser evitadas pelas instituições, através de 

um programa de controle de qualidade, seleção de bons tutores, professores motivados para 

atuar na EaD, projeto político pedagógico do curso coerente com a metodologia da 

modalidade e uma boa equipe de apoio institucional ao estudante. Dentre as causas 

endógenas, os autores chamam a atenção para a  didática dos professores, orientação da 

coordenação do curso, motivação e incentivo por parte do tutor, insatisfação com o tutor, 

estrutura para que o aluno possa ter acesso a bibliotecas e laboratórios, interatividade no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), retorno imediato ao aluno com relação à suas 

atividades e ações no curso, retorno dos tutores e professores, critérios de avaliação do aluno, 

associação entre a teoria e a prática, relação entre o conteúdo das disciplinas, encontros 

presenciais, complexidade das atividades, contato entre colegas de cursos, reprovação em 

mais de duas disciplinas no semestre, prazos de entrega das atividades, material didático 

oferecido, qualidade do curso, dentre outras. 

Dentre as causas exógenas da evasão, esses mesmos autores elencam a valorização do 

diploma no mercado, o tempo dedicado ao estudo, carga horária semanal de trabalho, 

deslocamento até o polo presencial, dificuldades de acesso à internet, adequação do conteúdo 

com o trabalho, aptidão para a profissão, adaptação ao sistema universitário, mudança de 

interesse pessoal ou profissional, possuir outro curso superior e/ou estar cursando 

paralelamente outra graduação ou pós-graduação, desconhecimento prévio a respeito do 

curso, problemas de saúde, dificuldade de assimilação da cultura da modalidade, falta de 

habilidade para usar as tecnologias, problemas familiares e financeiros, mudança de 

995



 

residência ou cidade, mudança de estado civil e responsabilidade econômica no sustento da 

família. 

Segundo, Martins e Scheide (2012), os motivos mais frequentes para a evasão do 

aluno são a questão financeira (35%) e a falta de tempo para se dedicar aos estudos (22,9%). 

A incerteza em relação a tempo de dedicação para o estudo ocorre devido ao perfil dos alunos. 

Na modalidade a distância, as autoras identificaram que os alunos, em sua maioria,  

Não são jovens, são pessoas que trabalham e que tem uma família para sustentar, 

viajam bastante a trabalho o que inviabilizaria estudar no presencial e também são 

pessoas que não estudam há bastante tempo, por não terem tido a oportunidade ou a 

necessidade de estudar. (MARTINS e SCHEIDE, 2012, p.668). 

Para essas autoras, os estudantes que trabalham para se sustentar estão em situação de 

risco de evasão, tendo em vista que eles apresentam dificuldades em conciliar estudo e 

trabalho. As pesquisadoras avaliam também que, quanto mais os acadêmicos avançam em 

seus estudos, menor é a probabilidade dos mesmos abandonarem o curso. Almeida et al. 

(2013) vai mais além e acrescenta que a falta de apoio no trabalho, problemas familiares, tais 

como falecimentos, problemas de saúde, como depressão e gravidez de risco são situações 

vivenciadas pelos estudantes que podem acarretar o afastamento das atividades acadêmicas. 

Martins et al. (2013) estudou a evasão no âmbito dos cursos de licenciatura na 

Universidade Aberta do Brasil. Para esses autores a evasão se dá, principalmente, pela falta de 

tempo para os estudos (39,3%), impossibilidade de participar de encontros presenciais 

(19,5%), problemas pessoais ou de saúde (16,8%), excesso de atividades semanais no curso 

(12,3%), opção por mudança de curso (11,2%), dificuldade com os conteúdos / curso difícil 

(10,2%), curso ruim (8,0%), inadequação com a modalidade EaD (6,6%), problemas no 

acesso à internet (6,5%), dificuldade para lidar com a tecnologia (4,2%), não identificação 

com a área do curso (1,8%) e insatisfação com tutor/professor (1,8%). 

Toda a preocupação em torno da evasão universitária não isenta as Instituições de 

Ensino Superior (IES) da responsabilidade de traçar estratégias visando estimular a 

permanência dos estudantes e conclusão da graduação no tempo regular, conforme previsto no 

projeto pedagógico do curso. A esse respeito, Costa e Dias (2015) destacam que a 

infraestrutura ofertada como apoio ao transporte, biblioteca, refeitório e apoio para estudantes 

com deficiência física, entre outros, são medidas adotadas pelas IES. Eles destacam ainda a 

ideia da permanência do estudante no ensino superior ser influenciada pela integração ao 

ambiente social e acadêmico, bem como ao nível de expectativas do aluno, pois à medida que 

a integração aumenta, diminui a chance de evasão. 

Na EaD existe uma preocupação muito maior frente a evasão, pois, segundo o anuário 

estatístico da ABED (2017), por oferecer a oportunidade de estudo no ambiente doméstico, 

social ou profissional, e ainda por permitir que o aluno escolha os horários em que vai 

estudar, ela ainda concorre com influências externas (filhos, mulher, barulho do ambiente 

doméstico ou profissional)e depende de forma bem mais direta de algumas aptidões do aluno, 

como capacidade de organização, de concentração para os estudos e autonomia.  

 

2.2 Metodologia 

Para cumprir com os objetivos propostos foi realizado um estudo exploratório com 

enfoque qualitativo e quantitativo, tendo em vista a ampliação da compreensão sobre os 

fatores que influenciaram a evasão, bem como o perfil dos alunos evadidos. Entende-se que, 
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para além de mensurar dados numericamente, se fez necessário uma análise aprofundada das 

repostas para compreensão dos fatos. 

A realidade investigada referiu-se aos alunos evadidos dos Cursos de Graduação a 

Distância da UFRN, sendo Licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física, Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química e Bacharelado em 

Administração Pública, ingressantes em 2017.2 e evadidos até 2018.2. 

Os alunos evadidos foram identificados através da análise do histórico escolar 

disponível no Sistema de Gerenciamento das Atividades Acadêmicas (SIGAA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - através do site www.sigaa.ufrn.br, 

exclusivamente no portal do Coordenadoria Pedagógica. Para acesso, exige-se do 

coordenador um login e senha específicos. 

Identificados os alunos evadidos, os mesmos foram contactados por e-mail e 

solicitados a responderem um questionário denominado “Comportamentos e Atitudes do 

Aluno em Relação a Cursos a Distância”, desenvolvido por Almeida et al. (2013) e um 

questionário modelo desenvolvido por Silveira (2012). Antes de iniciarem a pergunta, os 

mesmos foram informados da pesquisa através do preenchimento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

Esse instrumento consistiu em 46 questões, sendo distribuídas em três fatores: Fator 1: 

Informações Pessoais; Fator 2: Comportamentos e Atitudes; Fator 3: Motivos da evasão. A 

Figura 1 ilustra os fatores do instrumento, bem como as principais dimensões avaliadas. 

 

Figura 1: Fatores do instrumento aplicado aos alunos evadidos e suas principais 

dimensões avaliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Após o primeiro contato, o questionário foi disponibilizado no formato Google Forms 

durante 30 dias. Após esse período, o quantitativo de respondentes foi avaliado e foi enviada 

nova comunicação via e-mail. Em seguida, o questionário foi disponibilizado por mais 30 dias 

e a pesquisa finalizada com 60 dias de duração. Ainda foi feito contato telefônico com aqueles 

cujos e-mails retornavam por erro de endereço eletrônico. 
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Após a finalização da aplicação do questionário, os dados obtidos foram inseridos em 

planilhas do Microsoft Excel® e analisados utilizando estatística descritiva. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

De acordo com o relatório obtido no Sigaa da UFRN, foram identificados 1483 alunos 

ingressantes no semestre 2017.2, dos quais 385 encontravam-se evadidos no semestre 2018.2, 

período de análise dos dados, perfazendo assim, uma taxa de evasão de 25,9%.  

Do total de 385 alunos evadidos identificados, 111 (28,8%), pertencentes aos dez 

cursos de graduação (Tabela 1) e distribuídos nos 13 polos de apoio presencial responderam 

ao questionário. 

 

Tabela 1- Caracterização do número de alunos evadidos em 2018.2 nos cursos de 

graduação na modalidade a distância da UFRN. 

Curso de Graduação Número de alunos 

evadidos 

Número de alunos evadidos que 

responderam à pesquisa 

Ciências Biológicas 33 22 

Educação Física 24 9 

Física 40 2 

Geografia 42 12 

História 46 10 

Letras 44 19 

Matemática 43 6 

Pedagogia 28 10 

Química 50 14 

Administração Pública 35 7 

Total 385 111 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Com relação ao Fator 1, que se refere às informações pessoais, nos permite traçar o 

perfil sócio econômico do aluno evadido e com isso viabilizar a identificação se o gênero, 

nível de renda familiar, faixa etária e estado civil, influenciaram de alguma forma o aluno 

evadir do curso. Assim, foi identificado que 65,1% dos evadidos pertencem ao sexo 

masculino, têm idade predominante entre 25 a 33 anos (36%) e entre 34 a 42 anos (27%), o 

que indica apresentarem certa maturidade na escolha do curso. Ao fato da maioria dos 

evadidos ser do sexo masculino, Oliveira, Araújo e Marchisotti (2017), destacam que, 

pertencer a esse gênero pode aumentar a chance para o ex-aluno ter evadido, porém, a posição 

da literatura ressalta que esta variável não é significante para determinar a probabilidade de 

evasão, como relatado por Gonzalez, Nascimento e Leite (2016). Entretanto, de acordo com 

estudos realizados por esse mesmo grupo de pesquisa, porém ainda não publicados, como o 

perfil do aluno da EaD da UFRN é predominantemente do sexo masculino, é esperado que a 

maior evasão esteja relacionada ao gênero prevalente. Com relação ao estado civil, 42% são 

casados e 38% são solteiros e, dentre todos os respondentes, 57% deles possui filhos.  

Esses alunos evadidos têm, em sua maioria (33%), a região central do Estado do Rio 

Grande do Norte como localidade de residência, pertencentes às cidades localizadas nos 

arredores dos polos dos Municípios de Caicó, Currais Novos, Guamaré e Macau. Na região 

oeste do Estado, onde se localizam os polos das cidades de Martins, Marcelino Vieira, 
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Caraúbas, Grossos e Luís Gomes, encontram-se 26% dos alunos evadidos; 18% estão na 

região leste, que inclui os polos de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante; 15% na 

região agreste, que inclui o polo de Nova Cruz e 5% são residentes em cidades do estado da 

Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte. Grande parte desses alunos evadidos (82%) 

residem em municípios diferentes do município de localização do seu polo de apoio 

presencial, mostrando assim que a distância entre a sua moradia/local de trabalho e o polo de 

apoio presencial pode ter sido um dos fatores que influenciaram a sua evasão. Grande parte 

desses alunos evadidos (59%) residem em regiões distantes da capital e com isso com menor 

acesso à mobilidade e à recursos, como, por exemplo, boa conexão de internet, que possam 

favorecer a sua permanência no curso. Apenas 4% dos alunos residem na Zona Rural dos 

Municípios, o que indica que esse não é um fator determinante da evasão. 

Com relação à renda familiar, 34% dos alunos evadidos têm renda de até 1,5 salários 

mínimos, seguidos de 27,4% com renda entre 1,5 e 3 salários mínimos e 18,9% com renda 

entre 3 a 4,5 salários mínimos. Esses resultados são semelhantes aos apresentados pelo Censo 

EAD.BR (2017), sobre o perfil dos alunos matriculados nos cursos a distância nesse ano. 

Neste sentido, os resultados da pesquisa realizada por Oliveira, Araújo e Marchisotti (2017), 

também corroboram com essa conclusão, pois segundo os autores, o resultado positivo para a 

evasão na renda familiar de 1 a 6 salários mínimos se deve à redução das receitas para 

manutenção dos estudos. Embora os cursos ofertados pela UFRN sejam gratuitos, os alunos 

têm gastos com deslocamento e alimentação em suas idas aos polos de apoio presencial para a 

realização de aulas práticas e/ou de campo, atividades avaliativas presenciais e encontros de 

orientação com professores e tutores. Isso é ainda é corroborado pelo fato de a maior parte dos 

alunos não residir no mesmo município do seu polo. 

A maioria dos alunos evadidos é oriunda de escolas públicas (75,4%) e tem pai 

(34,9%) e mãe (34,9%) com escolaridade até o ensino fundamental 1. Um destaque para o 

fato de 25,5% dos pais não terem nenhuma escolaridade contra 8,5% das mães. Apenas 8,5% 

das mães e 4,7% dos pais têm curso superior completo. Esses alunos que ingressam nas 

Universidades trazem consigo um certo grau de deficiência advindo do Ensino Médio 

realizado em escolas públicas e necessitam de estratégias para minimizar essas fragilidades e 

poder acompanhar os cursos superiores. Deficiências inerentes somadas às dificuldades 

específicas do curso podem ter influenciado positivamente a sua decisão em evadir-se do 

curso. Cursos de nivelamento, oficinas estratégicas ou outras iniciativas que minimizem essas 

dificuldades devem ser pensadas para minimizar as taxas evasão. 

Dos 111 alunos evadidos, 61% afirmaram já ter curso de nível superior, e desses, 10% 

foram na modalidade a distância. São exemplos desses cursos: Administração e 

Administração Pública, Ciência da Computação, Ciências Biológicas e Ciências Contábeis, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, 

Odontologia e Serviço Social. Desses cursos, tem-se destaque os alunos evadidos que já 

possuem graduação em Pedagogia (15%) e Letras Português (10%).  

Para finalizar os questionamentos do Fator 1, observou-se que 60,4% dos evadidos 

afirmaram ser a primeira vez que cursavam uma graduação na modalidade a distância. Esse 

dado nos permite inferir que os alunos não detinham o conhecimento sobre o tipo de 

metodologia de curso a distância, que requer competências específicas para um aprendizado 

mais autônomo e responsável e uma participação ativa no seu processo de ensino e 

aprendizagem. Isso nos faz refletir sobre a importância da divulgação das especificidades da 

modalidade pela instituição em seus meios de comunicação e principalmente, de se ter uma 

capacitação inicial do aluno ingressante para que ele compreenda como é estudar a distância, 

como utilizar as ferramentas computacionais e otimizar o seu tempo para o estudo. Segundo 

Bentes e Kato (2014) o aluno precisa ter esses conhecimentos ao ingressar no curso superior, 
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para que se possa desmistificar definitivamente que estudar a distância é mais fácil (apenas 

9,4% dos alunos desse estudo fizeram essa afirmação). 

Com relação ao Fator 2, sobre os comportamentos e atitudes do aluno evadido, e o 

Fator 3, sobre os principais motivos da evasão, quando questionados se os mesmos 

procuraram informações sobre o curso que estava interessado, 69% responderam que sim, que 

buscavam essas informações e que as mesmas nortearam a sua escolha para o curso. Isso 

denota a importância da coordenação do curso, dos polos de apoio presencial, dos tutores e 

dos servidores-técnicos administrativos que atuam na EaD divulgar corretamente as 

informações. Acolher e dar informações com presteza aos futuros alunos e aos alunos no 

início da jornada acadêmica é crucial para a permanência na EaD. Mais da metade (57,5%) 

desses alunos evadidos sentia-se confortável em estudar sozinho, porém tinham dificuldades 

em reservar um período para o estudo (62,3%) e alegaram (90,6%) não ser fácil fazer um 

curso na modalidade a distância.  Apesar dessas colocações, foi observado que, para a maioria 

dos alunos (71,7%), as dificuldades encontradas não foram relacionadas ao domínio ou 

utilização dos recursos tecnológicos. Apenas 12,6% alegaram terem essa dificuldade e 16% 

ela se fez presente em alguns momentos durante o curso.  

Quando questionados sobre o conhecimento do projeto pedagógico do curso, que é um 

documento público e de fácil acesso no site da UFRN e nas páginas das coordenações de 

curso no AVA Moodle Mandacaru Acadêmico, 43,4% dos alunos responderam conhecer o 

documento em sua totalidade e 32,1% parcialmente. Apenas 24,5% deles alegaram não 

conhecer o projeto do seu curso. 

Com relação à atuação da equipe composta por tutores presenciais, tutores a distância 

e professor, e quando questionados sobre o apoio, a atenção e retorno desses profissionais, foi 

o tutor presencial que apresentou a melhor avaliação, seguido do tutor a distância e do 

professor, conforme visualizado na Figura 2. 

 

Figura 2: Avaliação da atuação dos tutores presenciais, tutores a distância e professores 

pelos alunos evadidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Foi constatado que os alunos evadidos avaliaram como excelente atuação do tutor 

presencial (45,3%), do tutor a distância (40,6%) e dos professores (34%) e relevantes para a 

sua permanência ou retorno ao curso. Na mesma linha, Gonzales, Nascimento e Leite (2016), 
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concluíram haver uma reação favorável dos alunos com relação à atuação do tutor nas suas 

dimensões pedagógica, pessoal, motivacional e até de identidade em relação à redução da 

evasão, quando comparado ao professor. De acordo com Emerenciano, Souza e Freitas 

(2010), o tutor pode ser compreendido como um mediador, um elo entre o aluno, a instituição 

e a aprendizagem; Para Cortelazzo (2008) é uma ponte importante entre professores e alunos, 

entre alunos e a administração do curso e acima de tudo, na personificação da instituição. 

Em relação à influência da atuação dos professores na evasão dos alunos, a maioria 

avaliou a atuação do professor como regular ou ruim (46,2% e 19,8%, respectivamente). 

Segundo Zaros, Souza e Medeiros (2018), outro fator que pode causar a reprovação e 

consequente evasão, além dos fatores relacionados ao discente, é a ausência do professor no 

AVA. Para manter os estudantes motivados para o estudo autônomo, é necessário que saibam 

constantemente o conteúdo do aprendizado, a importância do mesmo e como o assunto deve 

ser estudado. Devem saber, ainda, o que se espera deles e como proceder para se obter a nota 

máxima no curso (pois as notas continuam a ser um fator motivador para os estudantes). Para 

isso é necessário que o professor reflita, compreenda e modifique a sua prática docente na 

EaD. 

Quando estabelecemos que os quatro eixos de sustentação da EaD na UFRN são os 

materiais didáticos, os tutores presenciais e a distância, o polo de apoio presencial e o Moodle 

Mandacaru Acadêmico, esses devem ser passíveis de avaliação a fim de compreender o seu 

papel na evasão dos cursos. Segundo os evadidos, esses fatores foram bem avaliados e não 

representam os principais motivos da evasão do curso. A Figura 3 quantifica as principais 

causas da evasão mediante as afirmações dos alunos evadidos avaliados no Fator 3 (motivos 

da evasão). 

 

Figura 3: Principais causas da evasão identificadas pelos alunos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

A não adaptação à modalidade a distância foi a maior causa da evasão apontada pelos 

alunos (85,9%). Esse dado nos permite inferir que os alunos não detinham o conhecimento 

sobre o tipo de metodologia de curso a distância, que requer competências específicas para 
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um aprendizado mais autônomo e responsável e uma participação ativa no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Muitos não conseguem desenvolver essas competências e 

consequentemente quebrar o paradigma de que para aprender precisa da presença física do 

professor. Essa informação vem a corroborar o fato que 60,4% dos evadidos afirmaram ser a 

primeira vez que cursavam uma graduação na modalidade a distância. 

Quando questionados sobre as particularidades do curso, os alunos avaliaram os 

conteúdos gerais e específicos como sendo de grau mediano de dificuldades (43,4%). Uma 

vez que classificaram os conteúdos com grau médio, isso se refletiu na nota obtida em 

avaliações, pois, quando questionados sobre a nível das suas notas, 69% declararam não 

estarem satisfeitos com as notas obtidas e que as mesmas poderiam ter sido mais altas. 

Apenas 8% dos evadidos afirmaram terem obtido boas notas, estarem satisfeitos com a 

avaliação e terem sido aprovados na primeira vez que cursaram o componente curricular. Esse 

dado nos permite inferir que resultados insatisfatórios no início do curso desanimam o 

estudante e provocam a reprovação e consequente evasão, corroborado pelo aluno evadido 

quando 58,9% deles afirmou serem as reprovações sucessivas a segunda maior causa para a 

sua evasão do curso. Um estudo realizado sobre a evasão em uma instituição superior de 

Blumenau/ SC, mostrou que a reprovação era o motivo mais relevante para a evasão, 

correspondendo a 23,81% dos estudantes que evadiram (PRIM e FAVERO, 2013).  

Mesmo sendo conscientes da modalidade do curso, a maior parte dos evadidos 

afirmou sentir falta das aulas presenciais (66,7%) e da presença física dos demais colegas do 

curso (49,15). Quando questionados sobre demais cursos realizados concomitante à graduação 

EaD, 12% afirmou fazer outra graduação e 9% uma pós-graduação. Quando essa atividade se 

referiu ao trabalho, 88% dos evadidos relataram trabalhar durante a realização do curso. Ao 

disponibilizarem muito tempo no trabalho, chegavam em casa muitas vezes cansados e 

exaustos, não restando mais tempo para os estudos, fato esse relatado pelos alunos na 

pesquisa, que quando perguntados quando realizavam a maior parte de seus estudos, 74,3% 

afirmaram que estudavam à noite e em média 3h semanais. Nesse contexto, conciliar estudo, 

família e trabalho surge como outra causa da evasão para 57,3% dos alunos. Esses resultados 

corroboram a necessidade dos tutores (presenciais e a distância) e professores serem assíduos 

no AVA, nas atividades desenvolvidas nos polos de apoio presencial e adequarem as suas 

práticas docentes para o desenvolvimento de atividades específicas que fomentem o processo 

de aprendizagem de forma integrada e motivacional.  

 Demais fatores inerentes ao estudante, como problemas de saúde (59,8%), condições 

financeiras (59,1%) e falta de organização do tempo para o estudo (44%) são também 

elencados como uma das principais causas da evasão. Segundo Pacheco, Melo e Tosta (2007), 

esses são os fatores que mais atingem a maioria dos alunos da modalidade a distância no 

Brasil. Possivelmente, um dos caminhos para minimizar este problema é a realização de 

atividades de extensão ou cursos de metodologia e hábitos de estudo e/ou de uso adequado do 

AVA, para que os alunos otimizem o uso do seu tempo e tenham bons resultados de 

aprendizagem.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evasão é um fenômeno causado primariamente pela combinação de características 

dos alunos e suas circunstâncias de vida. Características pessoais que tendem a mudar de 

forma mais lenta e que incluem motivação, estágio do desenvolvimento adulto, nível de 

escolaridade, personalidade, atitude e autoconceito de educação.  
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A partir da análise dos dados obtidos, pôde-se inferir que, os alunos que optem por 

essa modalidade no futuro próximo percebam a necessidade de conhecê-la, de ter disciplina, 

disponibilidade de tempo e hábitos de estudo adequados à EaD. O discente precisa ter esses 

conhecimentos ao ingressar no curso superior, para que se possa desmistificar definitivamente 

que estudar na modalidade EaD é mais fácil que na presencial. Pautado nesse conjunto de 

necessidades, é plausível sugerir estudos do perfil atual dos alunos da EaD e o perfil 

necessário aos ingressantes no processo seletivo dos cursos da modalidade a distância, qual a 

área do conhecimento onde a evasão é maior. Sugerem-se, ainda, estudos que investiguem 

outros fatores que contribuem para evasão, não diretamente ligados ao aluno, mas referentes à 

gestão dos diversos setores administrativos, à infraestrutura e de recursos financeiros e a 

implementação de boas práticas das IES brasileiras que contribuem para a permanência dos 

estudantes, a fim de contribuir para a manutenção e ampliação dessa modalidade de educação, 

que possibilita a qualificação de milhares de indivíduos que dispõem apenas recursos 

tecnológicos públicos para concluir o ensino superior.  

Entretanto, é nosso dever alertar que o estudo de caso de uma única Universidade, 

embora corroborado por vários autores aqui citados, não permite a extrapolação para todas as 

instituições. Estudos futuros do mesmo grupo de pesquisa pretendem ampliar o número 

amostral, uma vez que essa limitação foi constatada. 
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RESUMO. O objetivo deste trabalho é discutir as proposições do Programa de Extensão “Diálogos 

entre Indústria Cultural e Educação: desafios e possibilidades na Educação Básica”, desenvolvido desde 

2016, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). O programa teve origem na necessidade 

de contribuir, via extensão universitária, para efetivar a discussão em torno da relação entre mídia e 

educação no contexto escolar e na formação de professores. Serão apresentadas duas ações: um curso 

de extensão a distância “Infância.com: construindo diálogos entre indústria cultural e educação” e uma 

atividade de formação de professores desenvolvida nos municípios de Florianópolis, Balneário Piçarras, 

Caçador e Treze Tílias, localizadas no estado de Santa Catarina, em parceria com os polos da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Palavras-chave: Extensão; Mídia; Educação; Indústria Cultural; Formação Docente. 

 

ABSTRACT.  Building Dialogues Between Media and Education by University Extension. The goal 

of this work is to present the Extension Program "Dialogues between Cultural Industry and Education: 

challenges and possibilities in Basic Education", developed since 2015, at the Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC). The program had the origin on the need to contribute, through university 

extension, to carry out the discussion about the relation between media and education in the school 

context and in the formation of teachers. Two actions will be presented: a distance education course 

"Infância.com: constructing dialogues between cultural industry and education" and a teacher training 

activity developed in the municipalities of Florianópolis, Balneário Piçarras, Caçador and Treze Tílias, 

located in the state of Santa Catarina, in partnership with the poles of the Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). 

 . 

Keywords: Extension; Media; Education; Cultural Industry; Teaching.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar as ações de extensão do programa: “Diálogos 

entre Indústria Cultural e Educação: desafios e possibilidades na Educação Básica”, 

desenvolvido desde 2016, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com 

financiamento do edital PAEX  2015, 2016 e 2017. 

O programa teve origem na necessidade de contribuir, via extensão universitária, para 

efetivar a discussão em torno da relação entre mídia e educação no contexto escolar e na 

formação de professores. Destaca-se sua relevância considerando que o tema ainda fica restrito 

às possibilidades de usar as mídias para ensinar melhor determinado conteúdo em detrimento 

de uma discussão sobre as suas mensagens e influências na vida dos indivíduos.  

Segundo Belloni (2012), efetivar uma discussão envolvendo mídia e educação na escola, 

torna-se indispensável para a efetivação da cidadania, dos direitos à educação de qualidade e à 

comunicação para crianças e adolescentes. 

Em estudos anteriores, destacamos que o entendimento de que a mídia possui um poder 

de influência e interferência nas vidas alheias está cada vez mais difundido e aceito. Porém, 

este mesmo discurso não se apresenta como capaz de conduzir a uma atitude crítica diante das 

mensagens propagadas. Ainda há uma dificuldade em identificar de maneira consistente os 

pontos positivos e negativos que permeiam os meios de comunicação social, que tendem a 

lançar moda e gírias, a criar atos de consumo, a moldar a opinião pública e a disseminar valores 

e crenças. Estes aspectos reforçam a importância da existência de estratégias de educação para 

a mídia no processo de formação de cidadãos mais conscientes e preparados diante dos desafios 

da vida contemporânea (RIPA, 2005). 

Neste trabalho, apresentaremos duas ações do programa de extensão. A ação, intitulada 

“Infância.com: construindo diálogos entre indústria cultural e educação”, foi desenvolvida 

através de um curso a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle, mantido 

pelo Centro de Educação a Distância - CEAD/UDESC. A ação, “A indústria cultural invade a 

escola brasileira: construindo ações na Educação Básica”, foi desenvolvida presencialmente em 

alguns municípios do estado de Santa Catarina: Florianópolis, Balneário Piçarras, Caçador e 

Treze Tílias, em parceria com os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

 

2. O PROGRAMA DE EXTENSÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

A proposta do Programa de Extensão “Diálogos entre Indústria Cultural e Educação: 

desafios e possibilidades na Educação Básica” é norteada pela missão assumida pela UDESC 

de contribuir com a integração social. Sendo um programa de extensão na área da Educação, 

busca a indissociabilidade entre o ensino, a extensão e a pesquisa para alcançar as escolas e os 

profissionais da Educação Básica.  

A extensão universitária faz parte do processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e contribuindo para a efetivação de uma 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade (PLANO NACIONAL DE 

EXTENSÃO, 2000-2001). Dessa forma, viabiliza ações que respondam às demandas da 

sociedade, oportunizando um espaço de produção de novos saberes nas várias áreas de 
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conhecimento, articuladas com o ensino e a pesquisa, numa concepção transformadora e crítica. 

(cf. RESOLUÇÃO Nº 007/2011 – CONSUNI/UDESC. Art.1º).   

Esse tipo de atividade fomenta a articulação entre teoria e prática contribuindo para o 

atendimento às necessidades da sociedade. Nesse sentido, a extensão universitária é  

 

(...) um espaço privilegiado de formação e aprendizado profissional, tendo em vista 

que proporciona as articulações entre teoria e prática, realizando um “ir” e “vir” 

permanente à realidade social, o que contribui significativamente com o progresso 

cultural, político e econômico do país. (SANTOS, 2014, p. 42) 

 

Esse autor considera a atividade de extensão como uma “fonte de aprendizagem e 

oxigenação do conhecimento (artístico, científico, tecnológico e cultural) produzido na 

universidade, para possibilitar a geração de novos conhecimentos de forma interdisciplinar”. 

(2014, p. 43). Para ele as ações extensionistas favorecem “a formação cidadã e profissional do 

estudante universitário, e oportunizam o aprendizado do trabalho a partir da realidade objetiva 

concreta existencial e cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

equânime”. (SANTOS, 2014, p.43). 

Para haver essa oxigenação, o ir e vir, é necessário o diálogo e a inserção nas 

comunidades e, nesse paradigma importa lembrar o sentido do princípio de educação do grande 

educador Paulo Freire (2006) que sempre defendeu princípios de transformação para uma 

sociedade mais justa e democrática, a partir dos conhecimentos gerados pela aproximação com 

o povo.   

Portanto, entende-se que as ações extensionistas devem fazer parte da formação integral 

que a universidade busca oferecer àqueles que nela ingressam na busca de cidadãos 

comprometidos com o seu tempo e com aqueles que lhes rodeiam. 

Ancorado nesses princípios referentes a importância da extensão universitária no qual 

as ações devem vir de encontro com as necessidades observadas, que foi elaborado a proposta 

do Programa de Extensão “Diálogos entre Indústria Cultural e Educação: desafios e 

possibilidades na Educação Básica”.  O referido programa está fundamentado na necessidade 

existente de trazer para o universo escolar a reflexão ausente sobre os meios de comunicação 

social, utilizando-os como instrumento para despertar consciências críticas. “A escola não pode 

ignorar, por mais tempo, o desafio de investigar os meios de comunicação social enquanto 

mediadores da realidade cotidiana de seus alunos.” (COSTA, 1994, p.194). 

Sendo assim, a proposta foi construir diálogos com os profissionais da Educação Básica 

nas ações propostas, de forma que os participantes pudessem se posicionar, questionar e refletir 

sobre a relação entre a mídia e a educação. À medida que entramos na era da cibercultura, 

muitas pessoas ficam admiradas diante dos avanços que a sociedade global foi capaz de 

construir. A sociedade atual, que se gaba dos avanços tecnológicos conquistados e da 

democratização do saber proporcionada à humanidade, revela em suas entranhas a fetichização 

da técnica e a reificação das consciências. A intenção de democratizar a cultura como garantia 

de uma sociedade mais justa e igualitária não foi concretizada. (RIPA, 2005).  

Neste contexto, as mensagens propagadas pelos meios de comunicação social fazem-se 

presentes em todos os lugares, influenciando a percepção, os sentidos humanos e a capacidade 

dos indivíduos de estranhar e resistir, para serem submetidos às imposições do processo da 

semicultura (ADORNO, 1996).  

Vivemos em uma sociedade em que predomina a ausência de reflexão diante das 

manifestações da indústria cultural (ADORNO, 1975). A articulação dos diversos meios de 
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comunicação social, que recebem a sua força da totalidade do sistema, contribui para que o 

indivíduo abandone as tentativas de formação cultural, pois considera que os supostos 

conhecimentos divulgados já são suficientes para lhe tornar informado e capaz de discutir os 

problemas sociais. Os sistemas de comunicação social são utilizados como vitrine para os 

produtos da indústria cultural, influenciando os hábitos, opiniões e consumos dos indivíduos.  

Como já mencionado o entendimento de que a mídia possui um poder de influência e 

interferência nas vidas alheias está cada vez mais difundido e aceito. E são esses aspectos que 

reforçam a importância da existência de estratégias de educação para a mídia na Educação 

Básica. Maar (1994) destaca que a verdadeira escola do Brasil atual tende a continuar sendo os 

meios de comunicação social, pois são eles que têm assumido a função de formação (ou de-

formação) nacional. 

 

[...] Assim, a “indústria educa(na)cional” se realiza prioritariamente pelos meios de 

comunicação de massa - TV, Rádio etc. - que associam a sua grande penetração à 

condição sistêmica, impessoal da comunicação. Esta é a verdadeira “escola” do Brasil 

atual - enquanto “função de formação nacional” – e sua capacidade “formadora” - 

melhor: “de-formadora” - se reflete no comportamento “popular” do eleitorado, na 

organização social, nas reivindicações sindicais, etc.' (MAAR, 1994, p.192) 

 

Não se trata de atribuir aos meios de comunicação social um papel perverso capaz de 

manipular e “de-formar” uma nação. O destaque aqui é a importância de reconhecer sua 

influência e contribuir para que essa discussão se efetive na Educação Básica, ou seja, despertar 

na comunidade escolar a necessidade de formar alunos que estejam dispostos a questionar as 

mensagens que estão sendo transmitidas pela mídia.  

São essas inquietações que motivaram a elaboração do programa de extensão, que tem 

como objetivo geral efetivar diálogos e construir reflexões críticas sobre as mensagens 

propagadas pela mídia, incentivando o posicionamento crítico e a formação cultural na escola. 

A seguir, apresentaremos duas ações de extensão que acontecem desde 2016.  

 

2.1 Ação de Extensão - Infância.com: construindo diálogos entre indústria cultural e 

educação 

As A ação “Infância.com: construindo diálogos entre indústria cultural e educação” foi 

desenvolvida por meio de um curso a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(Moodle), com 120 vagas anuais e 60 horas de certificação. O curso foi desenvolvido em três 

módulos. Teve como objetivo geral tecer reflexões sobre a “infância.com”, discutindo, 

analisando e construindo atividades que promovam reflexões sobre as relações entre mídia e 

educação. Como objetivos específicos, elencamos: traçar um panorama histórico para 

compreender a relação entre mídia, cultura e educação no contexto brasileiro; proporcionar 

momentos de reflexão sobre as tecnologias digitais que fazem parte do cotidiano atual; conhecer 

e discutir conceitos que envolvam a temática educação para a mídia, analisando e construindo 

projetos alternativos para a educação básica; possibilitar a troca de experiências e 

conhecimentos nas atividades virtuais. 

O módulo “Quem são os infantes.com?” procurou traçar um panorama histórico da 

relação entre mídia, cultura e educação no Brasil para discutir o conceito de infância.com. Este 

termo foi criado pelos membros do programa de extensão para levar a reflexão sobre as 

infâncias que estão presentes no contexto da sociedade digital. Uma criação inspirada nos 
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estudos da sociologia da infância, que nos levam a reflexão sobre as “infâncias” que existem na 

sociedade atual enquanto construções sociais. Sendo assim, durante o curso, foi considerado 

importante ir além dos estudos que distinguem os nativos e os imigrantes digitais, bem como 

aqueles que apresentam gerações X, Y ou Z, por exemplo. 

Esta ação envolveu profissionais da educação de municípios catarinenses, discentes de 

graduação e pós-graduação e comunidade em geral interessada. Para o desenvolvimento deste 

módulo foi proposta a construção de um glossário, com material de estudo disponibilizado em 

formato de vídeos e textos. 

Esse glossário teve como objetivo aproximar os cursistas dos conceitos teóricos que 

podem contribuir para fundamentar as discussões envolvendo as relações entre infância, mídia 

e educação.  O trabalho foi realizado individualmente ou em grupos de até quatro componentes. 

Os grupos não foram determinados pela equipe docente e o exercício de elaborar essa atividade 

em grupos, a distância, contribuiu também para apropriação de outras tecnologias, pois os 

cursistas puderam criar grupos online com o objetivo de elaborar textos colaborativos. A 

atividade consistiu na escolha de uma temática, pesquisa das referências e, a partir delas, foi 

construído um verbete de até 25 linhas. Foram sugeridos alguns conceitos, tais como: Infância, 

Indústria Cultural, Semiformação, Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento, 

Sociedade Administrada, Desaparecimento da infância, Criança, Mídia, Educação, Hipertexto, 

Técnica, Tecnologia, Informação, Comunicação, TICs, NTICs, TDICs, Tecnologias em Rede, 

Nativos Digitais, Imigrantes Digitais, Redes Sociais, Televisão, Internet, Rádio, Propaganda, 

Artemídia, Geração Z, Inclusão Digital, dentre outros. Puderam também ser postados verbetes 

de um mesmo conceito, desde que a abordagem escolhida fosse diferente. 

Como resultado do glossário, os cursistas elaboraram os seguintes verbetes: A Família 

Educadora no Mundo da Comunicação; Artemídia; Criança; Desaparecimento da Infância; 

Educação; Educação II; Geração Z; Geração Z III; Hipertexto; Hipertexto II; Hipertexto III; 

Imigrante Digital; Inclusão Digital; Indústria Cultural; Infância; Infância II; Infância e Cultura; 

Mídia; Mídia da Educação; Nativos Digitais; Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Informação (NTICs); Profissional da Educação; Propaganda; Consumidor; Rádio; Redes 

Sociais; Semiformação; Sociedade da Informação; Sociedade do Conhecimento; Tecnologia 

Digital; Televisão; Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  

Os verbetes foram avaliados pela equipe docente, que observou as abordagens utilizadas 

para que pudessem ser referenciados e articulados com os demais módulos. Aos cursistas 

também foi indicado que consultassem os verbetes elaborados e tecessem comentários e 

questionamentos nos fóruns disponibilizados.  

O módulo seguinte teve o objetivo de incentivar discussões entre os cursistas sobre a 

relação entre sociedade administrada, mídia e educação. A proposta era promover discussões 

em um Fórum a partir do documentário “Criança, a alma do negócio” (2007), dirigido pela 

cineasta Estela Renner e produzido por Marcos Nisti.  

Os cursistas destacaram, principalmente, suas impressões em torno do consumo infantil 

e o desaparecimento da infância.  

 

O que me chamou bastante atenção no documentário foi quando foi relatado que a 

publicidade foca na criança e gera a competição sem nos darmos conta, e muitas vezes 

a condição social dos pais não consegue acompanhar ocasionando frustração. Triste 

ver no documentário que a maioria das crianças prefere comprar do que brincar e 

assim a infância vai desaparecendo. Veem no consumo a substituição do afeto, relação 

de amizade. O que percebo é que deveriam existir leis mais rigorosas como em outros 

países sobre as propagandas, pois elas só pensam no lucro mesmo sabendo que podem 
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fazer mal para as crianças como no caso dos alimentos; e os educadores trabalharem 

com os pequenos o ‘ser’ para que eles saibam diferenciar do ‘ter’ e que não percam a 

inocência de ser criança. (Cursista 1) 

 

A dificuldade que os educadores têm hoje ao se relacionar com as famílias e suas 

ausências, incluindo a sua culpabilização, também foram questões destacadas na discussão: 

 

De acordo com a proposta, inicialmente quero compartilhar um aspecto que considero 

relevante no vídeo. Me chama a atenção quando algumas crianças respondem o que 

mais gostam de fazer... ‘comprar’. Interessante perceber que os pais tem a consciência 

da influência que a TV ou a mídia em si possui sobre suas crianças e não fazem muita 

coisa para protegê-las. Como mãe, também passei por estas situações onde meus filhos 

pediam algo por conta de uma propaganda. [...] Uma impressão forte transmitida pelo 

documentário é que as crianças parecem adultos em miniaturas. Parece que os valores 

estão sendo perdidos e que nossas crianças não aproveitam sua infância, as 

brincadeiras entre si, não passam por esta fase tão importante do desenvolvimento e 

do crescimento infantil. Infelizmente, com as impressões do documentário e do que 

observamos no dia a dia, também podemos perceber que a sociedade não parece estar 

perto de resolver estes problemas. Os pais estão muito ocupados com os trabalhos e 

com as aquisições materiais, suprindo as necessidades dos filhos com presentes e não 

com atenção e carinho. O amor anda sendo substituído pelas compras. Os pais 

parecem fortalecer o que a mídia oferece todos os dias e os filhos vem sofrendo esse 

reflexo, como percebemos nas falas das crianças quando dizem que gostam mais de 

comprar, de ir ao shopping, que gostam mais de assistir televisão do que brincar. O 

que estamos fazendo para proteger nossos filhos dessas influências negativas tão 

visíveis na atualidade? (Cursista 2) 

 

Essas postagens no fórum estão articuladas com os estudos propostos por Postman 

(1999) na obra Desaparecimento da Infância. O autor destaca alguns indícios de que a infância 

está em extinção e alerta sobre a necessidade de controlar o acesso da mídia aos filhos: limitar 

o tempo de exposição das crianças e monitorar os conteúdos a que estão expostos e “[...] 

fornecer-lhes continuamente uma crítica corrente dos temas e valores do conteúdo da mídia.” 

(NEIL, 1999, p.167).   

Uma cursista enfatiza a necessidade de resistir e assumir o desafio de participar da 

formação dos infantes.com: 

O documentário fez ressoar na minha mente a seguinte pergunta: Quem são as pessoas 

que falam com seu filho? Esse questionamento foi impressionante, me fez analisar 

que sendo a nossa sociedade capitalista diretamente ligada ao consumo, não podemos 

delegar o que nossos filhos estão se tornando para a indústria de publicidade, eles 

conversam sim a todo o tempo com eles, mas somos nós os verdadeiros responsáveis 

por esse consumo desenfreado na infância, pois, tentamos suprir nossa ausência com 

o consumo exagerado e quando percebemos o estrago tentamos minimizar nossa 

responsabilidade. Falta em nós, estabelecer limites, conversar com os nossos filhos 

sobre o que é valor e o que é preço. Querer eles sempre vão querer, incentivados pela 

mídia, por propagandas, por outdoors, por amigos, desenhos etc. o que muda é como 

nós os "responsáveis" vamos nos portar, os sins e os nãos nesse momento irão fazer 

toda a diferença na vida dos nossos filhos e nós é que devemos assumir isso. E mais 

uma vez deixo o questionamento do documentário que ficou na minha cabeça e surge 

a cada vez que olho para os meus filhos: Quem são as pessoas que falam com seu 

filho? (Cursista 3) 

Depois de discutir essas questões no fórum, retomando os conceitos do glossário e 

propondo outros estudos, foi proposto o último módulo, intitulado "Educação para quê?". O 

título do módulo foi inspirado em um texto de Theodor W. Adorno (2003), publicado no livro 
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Educação e Emancipação. Adorno nos alerta sobre a necessidade de discutir "para onde a 

educação deve nos conduzir", já que a resposta a essa questão não está mais evidente na 

sociedade e não é compreensível por si mesma. Por isso, a necessidade de reflexão sobre o "para 

quê" da educação que Adorno destaca.   

O conceito de Educação apresentado pelo autor nos ajuda a pensar na resposta: 

"Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de 

modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera transmissão de 

conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção 

de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se 

é permitido dizer assim, é uma exigência política" (ADORNO, 2003, p.141).  

Inspirados nessas ideias, poderíamos responder que a Educação deveria conduzir para a 

emancipação como conscientização. Um conceito que não ignora o objetivo da Educação de 

preparar os indivíduos para se orientarem no mundo, mas que vai além, ao destacar que é 

preciso combater uma formação que pressupõe formar pessoas bem ajustadas para esta 

sociedade e perseguir o propósito de produzir uma consciência verdadeira como exigência 

política. 

Considerando essas reflexões iniciais, a proposta do módulo foi a elaboração de um 

ensaio curto na ferramenta wiki a partir da seguinte provocação: Para onde a educação deve nos 

conduzir?: reflexões sobre infância, mídia e educação. Foi orientado aos cursistas a procurarem 

elementos levantados no Fórum sobre o documentário “Criança a Alma do Negócio” e 

desenvolverem a produção textual de forma colaborativa. A atividade teve o intuito de instigar 

o cursista a apresentar uma visão crítica sobre como a educação pode contribuir para a 

construção de um diálogo entre as questões que envolvem a mídia e a infância e os ensaios 

trouxeram reflexões pertinentes, atendendo os objetivos do curso. 

 

2.2 Ação de extensão: A indústria cultural invade a escola brasileira: construindo ações 

na Educação Básica  
 

Para o desenvolvimento da ação “A indústria cultural invade a escola brasileira: 

construindo ações na Educação Básica”, contamos com o apoio de Secretarias de Educação 

e/ou polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil, localizadas em Florianópolis 

(2015), Balneário Piçarras (2016), Caçador (2017) e Treze Tílias (2018). As atividades fizeram 

parte do cronograma de formação continuada organizado pelas secretarias e atendeu, 

aproximadamente, 230 docentes.  

No primeiro momento foram realizadas discussões iniciais sobre os conceitos que 

envolvem a educação para mídia. Para isso, exibimos partes do documentário “Criança a alma 

do negócio” (2007) para que os participantes pudessem socializar seus conhecimentos, 

percepções e experiências na realidade onde atuam. Aproveitamos esse momento para 

apresentar os conceitos de indústria cultural e semiformação e sua relação com a educação. 

Conseguimos a partir dessa discussão traçar um diagnóstico da realidade local e das 

necessidades dos participantes. As propostas planejadas tinham o objetivo de promover a leitura 

de propagandas de forma crítica para que pudessem também contribuir com o desenvolvimento 

da leitura de mundo dos estudantes.  

Para o desenvolvimento desta proposta, selecionamos 5 (cinco) propagandas que 

utilizavam o audiovisual e eram destinadas ao público infantil para que pudéssemos discutir e 

reconhecer as estratégias e mensagens veiculadas. Durante a primeira exibição os participantes 

puderam destacar as percepções iniciais e após as socializações de exemplos, conceitos e 
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experiências foram realizadas intervenções para que outros elementos fossem problematizados: 

a composição das linguagens, as estratégias utilizadas para induzir a necessidade do consumo 

dos produtos e as possibilidades de realizar as leituras das mensagens com os alunos nas 

diversas disciplinas.  

Dando continuidade às discussões, foi proposto a análise do plano de aula intitulado 

“Entendendo uma propaganda”, publicado no Portal dos Professores, que é mantido pelo 

Ministério da Educação. O plano destaca dois objetivos: compreender as características de uma 

propaganda e desenvolver um olhar crítico em relação aos textos que compõem as propagandas. 

A partir desses objetivos os participantes puderam analisar a proposta das rodas de conversa, 

do roteiro de discussão da propaganda do chocolate “Baton” e da criação de anúncios que 

convençam que um determinado produto é de péssima qualidade e de propagandas que 

convençam o consumidor de que o produto é de ótima qualidade.  

Também foi incluída a leitura do conto “Cinderela Nunca Mais”, de Juliana Gonçalvez 

(2012). A atualização deste conto de fadas permitiu que discutíssemos de forma mais 

aprofundada as questões do consumo e os participantes puderam indicar possibilidades de 

discussão na Educação Básica.  

De forma geral, as atividades dos encontros impulsionaram a discussão em torno das 

mensagens midiáticas e eram recorrentes algumas afirmações da ausência da discussão do tema 

na sala de aula. Apesar dos professores observarem que a indústria cultural está presente nas 

escolas e afirmarem que os alunos trazem inquietações em torno dela para a sala de aula, são 

poucos os momentos em que as mensagens midiáticas são discutidas com mais efetividade nos 

no Ensino Fundamental, nível no qual atuavam a maioria dos docentes participantes. 

É importante destacar que o tema da mídia e consumo são propostos para serem 

abordados no currículo de forma transversal. Nos relatos dos professores observamos que o 

estudo fica limitado às propagandas, nas aulas de Língua Portuguesa ao trabalhar com esse 

gênero textual. Em apenas um dos grupos houve relatos específicos de trabalho com a questão 

do consumo ao tratar de datas comemorativas e a troca de presentes que ela impulsiona. Em 

outro grupo foi ressaltado que a escola estava estudando a adesão a um projeto envolvendo a 

educação financeira, que teria um dos itens relacionados ao consumo e a importante de poupar.  

De acordo com Belloni (2012), fomentar a discussão sobre as mídias nas escolas torna-

se indispensável para a efetivação da cidadania, dos direitos à educação de qualidade e à 

comunicação para crianças e adolescentes. Tais questões estão expressas na Convenção da 

ONU sobre os direitos da Criança e do Adolescente (1989).  

Como já apontado em estudos anteriores (RIPA, 2005), a escola deveria permitir o 

ensino e a exploração dos meios de comunicação social, para que os indivíduos questionem o 

seu poder e influência. Esta foi a intenção de alguns temas transversais, tais como o de Trabalho 

e Consumo, que apresentavam como objetivo a necessidade de posicionamento crítico em 

relação às práticas consumistas, às mensagens publicitárias e às estratégias de vendas. Porém, 

mesmo não tendo conseguido atingir seus objetivos, com tratamento superficial da temática tal 

como afirmado nos diferentes polos onde a formação continuada se desenvolveu, atualmente 

essa discussão tende a aparecer sob uma nova roupagem, com projetos sobre educação 

financeira e empreendedorismo, que passam a clamar muito mais por uma adaptação ao 

consumo do que propor uma perspectiva crítica.  

Ao mesmo tempo, os professores destacaram com frequência que se sentem impotentes 

diante das influências da mídia e mostraram-se preocupados por não haver muitas formações 

sobre a questão. Sobre isso, Ketzer (2013, p. 23) elabora uma reflexão importante: 
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Embora a escola seja caracterizada como um espaço institucional descompromissado 

com os interesses da indústria que move a produção cultural, não pode fechar os olhos 

para a sua presença no imaginário das crianças que a frequentam. Desta forma, mesmo 

que descompromissada, não se faz descontaminada. Mesmo que imbuída de outros 

propósitos, a instituição se vê obrigada a conviver com as influências do mercado, o 

que as traduz na presença, muitas vezes ostensiva, de jogos e brinquedos, material 

próprio das rotinas escolares, vestimentas, quando não com a exigência, por parte das 

próprias crianças, de que lhes ensinem músicas e danças ditadas também pela moda 

que está na tela.  

 

Durantes as formações, os participantes puderam ir percebendo o quanto e como a 

indústria cultural têm invadido a escola, não apenas nos atos de consumo de produtos pelos 

alunos, mas também nas decorações das salas, materiais escolares, músicas que substituem as 

sirenes, dentre outros exemplos.  

Ainda conforme Ketzer (2013), é importante reconhecer que o papel do educador não é 

o mesmo que antes era desempenhado pela televisão e, mais atualmente, pela internet. “As 

linguagens e a gramática da comunicação são muito distintas, a começar pelo fato de que a TV 

atua para o anonimato da multidão e a docência se faz com um público datado, identificado, 

pronto para interagir na simultaneidade dos acontecimentos.” (KETZER, 2013, p. 23). Neste 

contexto o professor “[...] pode e deve desencantar esta criança, bela adormecida enfeitiçada 

pelo espelho, (...) despertá-la de seus sonhos de alienação e devolvê-la ao mundo onde 

convivem os homens e as mulheres, como tão bem sugere a psicanalítica e jornalista Maria Rita 

Kehl.” (KETZER, 2013, p.23). 

Ao mesmo tempo que os participantes reconheceram que é importante ampliar os 

momentos de formação sobre a temática, destacaram que as atividades propostas nas ações de 

extensão ajudaram a construir um posicionamento mais crítico diante das mensagens midiáticas 

e, também, a reconhecer a necessidade de ampliar as abordagens sobre a relação entre a 

indústria cultural e educação nas suas práticas pedagógicas. Segundo Ketzer (2013, p.24), o 

professor pode “[...] passar de refém dos meios e dos produtos da indústria cultural a forte 

defensor da comunicação da sala de aula, efetiva, que valoriza a voz dos alunos como sujeitos 

e não objetos do processo.” 

Nesse sentido, o professor passa a constituir, segundo a autora, uma força de resistência 

ao grande volume de produtos da indústria cultural que mobilizam as crianças a consumir sem 

questionar, promovendo nas escolas, de forma mais efetiva, uma leitura crítica dos diferentes 

meios e suas mensagens. Algo que exige do professor uma reflexão crítica não apenas sobre os 

produtos culturais, mas também sobre a criança na sociedade atual e suas diferentes infâncias.  

Por fim, vislumbramos como uma das possibilidades de ampliação desse projeto, que 

pretendemos avançar nas próximas edições, a promoção de ações de planejamento didático-

pedagógico com os participantes para que possam desenvolver com sua turma de alunos 

atividades que tratem da temática, sendo que os resultados podem ajudar a conduzir a própria 

ação de extensão.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trazer para a formação docente a discussão ausente sobre a relação entre a mídia e 

educação é um desafio. Nesse sentido, a escola enquanto instituição que tem o dever de 

contribuir para o desenvolvimento da autorreflexão crítica dos indivíduos, para a autonomia e 

para a emancipação, possui papel fundamental.  
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As ações de extensão, articuladas ao ensino e à pesquisa, ao envolver profissionais da 

Educação Básica na discussão dessa temática têm potencial para promover reflexões críticas 

sobre as mensagens propagadas pela mídia e possibilitar a efetivação de alternativas de 

apropriações culturais comunicativas, num contexto em constante.  

Acreditamos que essa temática, ainda negligenciada na formação acadêmica das 

licenciaturas, pode contribuir para a discussão da indústria cultural e suas interfaces com a 

Educação Básica, principalmente com as ações de formação continuada de professores. Uma 

atitude urgente para a construção da cidadania e que a educação a distância tem potencial para 

ajudar na sua efetivação.  

 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, T. W, HORKHEIMER, M. A dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1996. 

ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1995. 

ADORNO, T. W. Teoria da Semicultura. Tradução Newton  Ramos–de–Oliveira com col. de 

Bruno Pucci e Cláudia  de Moura Abreu.  In: Educação e Sociedade. Campinas: Papirus. 

Ano XVII, no.56, dez.1996, pp. 388-412. 

BELLONI, M. L. Mídia-Educação: a mediação escolar indispensável para a cidadania. In: __ 

O que é mídia-educação. 3ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.  

COSTA, B.C.G. Indústria Cultural:  análise crítica e suas possibilidades de revelar ou ocultar  

a realidade. In: PUCCI, Bruno (Org.). Teoria Crítica e Educação: a questão da formação 

cultural na Escola de Frankfurt. Petrópolis: Vozes; São Carlos: EDUFSCAR, 1994. 

CRIANÇA, a alma do negócio.  Produção: Estela Renner e Marcos Nisti.  São Paulo: Maria 

Farinha Produções, 2007. 90 min. Color. Port. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006 

GONÇALVES, Juliana. Cinderela nunca mais. São Paulo: Paulinas, 2010.  

KETZER, Solange M. A criança, a produção cultural e a escola. In: JACOB, Sissa (org.). A 

criança e a produção cultural: do brinquedo à literatura. Porto Alegre: Mercado Aberto, 

2003.  

MAAR, W. L. À Guisa de Introdução: Adorno e a Experiência Formativa. In: ADORNO, 

T.W. Educação e Emancipação. Tradução de Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1995. 

NEIL, Postman. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.  

Plano Nacional de Extensão Universitária. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras e SESu /MEC Brasil, 2000/2001. 

1015



 

PORTAL DO PROFESSOR. Entendendo uma Propaganda. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13505 Acesso em 18 nov. 

2015. 

RIPA, Roselaine. Indústria Cultural e Educação: qual é a minha marca? Dissertação de 

Mestrado. São Carlos, São Paulo: UFSCar, 2005.  

UDESC. RESOLUÇÃO Nº 007/2011 – CONSUNI/UDESC. Florianópolis, 2011. 

SANTOS, B. de S. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2014. 

 

1016



 

INTERAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 

Jacqueline Mayumi Akazaki (jacquelineakazaki@gmail.com, PPGIE/UFRGS) 

Anna Helena Silveira Sonego (sonego.anna@gmail.com, PPGEDU/UFRGS) 

Leticia Rocha Machado (leticiarmachado@gmail.com, PPGIE/UFRGS e PPTIC/UFSC) 

Patricia Alejandra Behar (pbehar@terra.com.br, PPGEDU e PPGIE/UFRGS) 

 

RESUMO. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura a fim de identificar 

os indicadores sociais existentes na Educação a Distância (EaD). A interação social é a formação de um 

elo entre o sujeito-meio que permite incentivar discussões sobre o objeto de aprendizagem fazendo com 

que novas estruturas cognitivas possam ser construídas. Nessa pesquisa foi realizado uma revisão 

sistemática da literatura que permitiu mapear os indicadores necessários para interações sociais na EaD. 

No entanto, verificou-se que as reflexões acerca da temática em sua maioria apresentaram experiências 

de aplicações em cenários reais no campo educacional, ampliando as possibilidades do processo de 

ensino e de aprendizagem dos estudantes na modalidade a distância. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Interações Sociais. Revisão Sistemática da Literatura.  

 

ABSTRACT.  Social Interactions in Distance Education: A Systematic Review of Literature. The 

aim of this study was to conduct a systematic literature review in order to identify the existing social 

indicators in Distance Education (DE). Social interaction is the formation of a link between the subject-

environment that allows to encourage discussions about the learning object so that new cognitive 

structures can be built. In this research, a systematic literature review was carried out to map the 

necessary indicators for social interactions in distance education. However, it was found that the 

reflections on the theme mostly presented experiences of applications in real scenarios in the educational 

field, expanding the possibilities of the teaching and learning process of distance learning students. 

Keywords: Distance Education. Social Interactions. Systematic Literature Review. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto de Educação a Distância (EaD), ao longo dos últimos dez anos, observa-se 

um crescimento acentuado deste tipo de modalidade e da consolidação de práticas com o intuito 

possibilitar uma maior abrangência no país (ABED, 2018). Essa modalidade educacional traz a 

flexibilidade de tempo e local de estudo para os estudantes, porém minimiza os espaços para 

interação física e simultânea entre as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, os desafios para acompanhar o percurso de cada estudante na modalidade a distância 

são grandes, o que exige diferentes estratégias para incrementar os índices de êxito dos 

estudantes em EaD (CÂMARA, 2016). 

Portanto, ao valorizar uma formação dos alunos de forma integral, deve-se contemplar 

principalmente as dimensões sociais, já que através das trocas sociais estabelecidas é possível 

novos desequilíbrios e construções de conhecimento. Cabe destacar que, neste trabalho, 

considera-se a construção do conhecimento segundo as ideias e pensamentos de Piaget (1973, 

2014), no qual as interações sociais desempenham papéis específicos e vitais. Na perspectiva 

piagetiana, entende-se que as interações sociais, formam um elo entre o sujeito-meio e assim 

fomentam discussões sobre o objeto de aprendizagem fazendo com que novas estruturas 

cognitivas possam ser construídas (PIAGET, 1973). 

Piaget aponta que “o conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio 

caminho entre os dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência 

de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio entre formas distintas” (PIAGET, 1983, 

p. 6), sendo que o instrumento de troca é a própria ação. Nessa perspectiva, as interações no 

processo de ensino e aprendizagem na EaD surgem para ampliar a prática educacional 

pedagógica. Dessa forma, para que essas práticas se tornem uma realidade é necessário 

promover situações em que os alunos se sintam confrontados com as diversas maneiras de 

aprender.  

Neste sentido, percebe-se que a interação social contribui no processo do conhecimento 

como construção interativo, interpessoal e participativo (BASSANI e BEHAR, 2006). Assim, 

o objetivo dessa pesquisa foi identificar os indicadores sociais existentes na Educação a 

Distância. Os indicadores podem ser considerados nesse panorama, uma vez que permitem 

agrupar os alunos conforme suas características sociais. Para Behar et al., (2019), identificam-

se diferentes perfis de estudantes, sendo possível distinguir indicadores de interação social, que 

são a ausência, a colaboração, o distanciamento pela turma, a evasão, os grupos informais e a 

popularidade. Dentro desse contexto, para responder ao objetivo proposto nesta pesquisa, a 

seguir são apresentados os métodos utilizados para realização do presente estudo. 

2. MÉTODO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 

A metodologia adotada foi do tipo revisão sistemática da literatura que consiste na 

identificação, avaliação e interpretação de estudos relevantes a uma questão de pesquisa 

específica, área de estudo ou fenômeno de interesse. Desse modo trata-se de um estudo 

secundário que faz uso da sistematização de estudos primários, existindo diversas razões para 

a realização do mesmo. Sendo assim, pretende-se sumarizar evidências relativas a um assunto, 

identificar lacunas em uma pesquisa a fim de sugerir áreas para investigações futuras, bem 

como prover fundamentação no posicionamento para novas atividades de pesquisa 

(KITCHENHAM, 2004). 
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Neste artigo, a estrutura da revisão sistemática adotada segue uma composição dos 

processos propostos por Kahn et al. (2000), Kitchenham (2004), Petersen et al. (2008), e 

Higgins e Green (2008), composta pelas etapas de planejamento e condução da pesquisa. 

2.1 Planejamento 

Esta fase buscou analisar a necessidade de realizar a revisão sistemática, tendo em vista 

trabalhos relacionados, bem como descrever o protocolo de pesquisa definindo as etapas e os 

procedimentos realizados no processo. 

2.1.1 Necessidade da pesquisa 

Embora existam revisões sistemáticas com a temática de Interações Sociais na Educação 

a Distância, identificou-se que não se tem direcionamento para os indicadores sociais. Assim, 

o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura a fim de identificar os 

indicadores sociais existentes na Educação a Distância, através de artigos científicos publicados 

em periódicos nos idiomas português, inglês e espanhol com foco em cenários educacionais na 

modalidade a distância. 

2.1.2 Protocolo de pesquisa 

O processo de revisão definido para este artigo iniciou-se com a fase de planejamento, 

no qual se identificou a necessidade de realizar a revisão, devendo-se reconsiderar sua execução 

caso houvessem outros estudos de mesmo direcionamento. Neste sentido, foi necessário definir 

um protocolo de pesquisa com rigor metodológico, a fim de que o estudo fosse replicado por 

outros pesquisadores. 

Desse modo, passou-se para a fase de condução, no qual se definiu as questões 

norteadoras que delimitaram o escopo de análise. A seleção dos estudos primários conduziu a 

busca em bases de dados científicas para identificar as palavras-chave de relevância. Os 

critérios de inclusão e exclusão foram definidos, para refinar a busca no repositório. 

Por fim, na fase de sistematização realizou-se o mapeamento dos aspectos relevantes 

dos estudos selecionados com base em questões norteadoras. Neste momento, foi possível a 

criação de esquemas de classificação para os dados, no sentido de agrupar elementos correlatos. 

Posteriormente, a partir de uma visão analítica, buscou-se as questões, bem como realizou-se 

reflexões e relatos dos resultados da pesquisa. 

2.2 Condução da Pesquisa 

Esta fase apresentou os processos de definição de questões norteadoras da pesquisa, a 

seleção dos estudos primários e os procedimentos metodológicos referentes ao rastreamento, a 

seleção, o monitoramento e a apresentação dos dados. 

2.2.1 Definição das questões de pesquisa 

A questão norteadora desta pesquisa apontou para uma reflexão sobre as diversas formas 

de interação que ocorrem entre os sujeitos participantes na Educação a Distância. Dessa forma, 

a questão central é: Qual é o panorama atual da pesquisa sobre Interações Sociais no Ensino a 

Distância? Com base nesta estratégia foram propostas quatro questões específicas: 

QP1. Quais indicadores de interações sociais são aplicados na Educação a Distância? 

QP2. Quais os objetivos dos trabalhos sobre interações sociais na Educação a Distância? 
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QP3. Quais os resultados obtidos quando são utilizadas as interações sociais na 

Educação a Distância?  

QP4. Quais são os periódicos que mais possuem publicações? 

2.2.2 Seleção de estudos primários 

As fontes de consulta escolhidas foram as bases de pesquisa on-line Google Acadêmico 

(GA) e Science Direct (SD), tendo em vista suas relevâncias e a vasta quantidade de títulos 

disponíveis. O Google Acadêmico é uma ferramenta de pesquisa que permite a busca de 

trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos. Esse foi criado em 

2004, e a partir de 2006 passou a oferecer buscas em língua portuguesa. O GA ordena os 

resultados por ordem de relevância, considerando: a íntegra de cada artigo e o autor, o local de 

publicação e a frequência de citações. Está disponível em: https://scholar.google.com.br. 

O Science Direct é uma página web que é operada pela editora anglo-holandesa Elsevier. 

Criada em 1997, é uma plataforma para acesso a aproximadamente 2.500 revistas científicas e 

mais de 26.000 e-books. Os periódicos são agrupados em quatro seções principais: Ciências 

Físicas e Engenharia, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e, Ciências Sociais e Humanas. 

O acesso aos resumos dos artigos são disponíveis livremente, enquanto ao texto completo 

geralmente é necessário uma inscrição ou uma compra pay-per-view. Está disponível em: 

https://www.sciencedirect.com. 

A pesquisa sobre Interações sociais no Ensino a Distância foi realizada utilizando os 

seguintes descritores: “social interactions AND distance learning” e “social interactions AND 

e-learning” em ambas as bases de dados. No Google Acadêmico também foi utilizado o 

descritor interações sociais E ensino a distância, visto que esta base permite a busca por strings 

em português, o que não é possível na base Science Direct. 

2.2.3 Rastreamento de documentos 

Os critérios de inclusão e exclusão foram elaborados no sentido de criar um escopo 

viável de pesquisa e selecionar um conjunto de recursos capazes de auxiliar nas respostas das 

questões elaboradas. O Quadro 1 apresenta os critérios definidos  

 
Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão. 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

[I1] Artigo publicado em periódicos. [E1] Artigo duplicado. 

[I2] Artigo publicado entre os anos de 

2014 e 2019. 

[E2] Não apresenta acesso gratuito ao 

texto completo. 

[I3] Artigo na língua português, inglês e 

espanhol. 

[E3] Não é um artigo embora esteja na 

base de busca. 

[I4] Artigo que menciona interações 

sociais no ensino a distância. 

[E4] Sem relação com  interações 

sociais no ensino a distância. 

Fonte: "Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". 

Neste cenário, o critério de inclusão [I1] teve em vista o desejo de selecionar estudos de 

boa qualidade, focou-se em artigos publicados em periódicos com revisão por pares. No critério 

[I2] foram mapeados os trabalhos mais recentes na área, correspondentes aos anos de 2014 e 

2019. Por uma questão de abrangência, selecionaram-se os artigos na língua português, inglês 

e espanhol [I3]. Por fim, obviamente, delimitou-se que os artigos deveriam mencionar relações 

com as interações sociais no ensino a distância [I4].  

Em relação aos critérios de exclusão, o primeiro [E1] diz respeito a artigos que foram 

apresentados nas buscas em ambas às bases de dados. Já o critério [E2], indica a impossibilidade 

de acesso gratuito ao texto original completo.  Para o critério [E3], percebeu-se que na seleção 
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de alguns textos tratava-se de revisões de livros, estes então foram rejeitados seguindo o critério 

de exclusão. Para a análise do critério de exclusão [E4], além da leitura dos resumos (abstract), 

foi realizada uma leitura diagonal, considerando a introdução, os principais tópicos e as 

considerações finais, buscando identificar se estes apresentavam relacionamento entre 

interações sociais e ensino a distância. Nesse processo, houve a exclusão de artigos que 

estivessem fora do contexto da pesquisa, como os que abordavam as interações presenciais, 

sem vínculo com a modalidade à distância.  

A Tabela 1 apresenta a quantidade de artigos verificados na busca geral, ou seja, sem 

critérios de seleção por tipo de conteúdo ou período. Após, apresenta-se a quantidade de artigos 

filtrando pelos critérios de inclusão estabelecidos e posteriormente mostram-se a aplicação de 

cada um dos critérios de exclusão e a quantidade de artigos resultados.  
 

Tabela 1 – Etapas aplicadas para a seleção dos trabalhos relacionados. 

Dados da Base 

Busca Geral Filtros Aplicados Critérios de Exclusão 

Sem filtros por 

tipo ou período 

Artigos 

publicados em 

periódicos entre 

2014 e 2019 

[E1] [E2] [E3] [E4]  

Google 

Acadêmico 

3.094.600 57.900  55.400   28 22   6 

Science Direct 8.528 3.054 3.054          53       43     10 

Total 3.0103.128 60.954 58.454          81       65 16 

Fonte: "Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". 

2.2.4 Extração e monitoramento dos dados 

Nesta etapa, aplicados os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se ao total de 16 

artigos selecionados, no qual foi realizada a leitura completa e aprofundada dos materiais. Neste 

processo, avaliou-se a qualidade dos estudos selecionados, no sentido de analisar se 

apresentavam: a) estrutura adequada; b) definição dos indicadores utilizados; c) fundamentação 

teórica e referências relevantes; e d) reflexões acerca da temática. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

As questões norteadoras foram consideradas na análise dos artigos, no qual criou-se a 

sistematização dos principais conteúdos associados nas questões Q1, Q2 e Q3. Dentro do 

protocolo estabelecido para a revisão, apresenta-se a etapa de sistematização. Neste sentido, 

realizou-se a extração de dados e mapeamento criando esquemas classificação e categorias 

buscando fazer a interpretação de dados e responder as questões norteadoras previamente 

definidas. No Quadro 2 apresentam-se as principais análises e reflexões acerca do assunto. 

Quadro 2 – Análises e reflexões dos artigos. 

ID Ano Título Autores Base de Dados Idioma 

01 2015 

Assessing the suitability of 

student interactions from Moodle 

data logs as predictors of cross-

curricular competencies. 

 

IGLESIAS-PRADAS, 

Santiago; RUIZ-DE-

AZCÁRATE, Carmen; 

AGUDO-PEREGRINA, 

Ángel. 

Science Direct Inglês 
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02 2015 

Learning at distance: Effects of 

interaction traces on academic 

achievement. 

JOKSIMOVIć, Srećko; 

GAšEVIć, Dragan; 

LOUGHIN, Thomas; 

KOVANOVIć, Vitomir; 

HATALA, Marek. 

Science Direct Inglês 

03 2015 

A percepção de professores e 

alunos sobre ferramentas de 

interação na educação a distância. 

PAIANO, Valessa 

Cristiane. 

Google 

Acadêmico 
Português 

04 
2

2016 

Students' LMS interaction patterns 

and their relationship with 

achievement: A case study in 

higher education. 

CEREZO, Rebeca; 

SÁNCHEZ-SANTILLÁN, 

Miguel; PAULE-RUIZ, 

Puerto; NÚñEZ, Carlos. 

Science Direct Inglês 

05 2016 

The effects of student engagement, 

student satisfaction, and perceived 

learning in online learning 

environments. 

GRAY, Julie; DILORETO, 

Melanie. 

Google 

Acadêmico 
Inglês 

06 2016 

Interactivity in online discussions 

and learning outcomes. 

 

KENT, Carmel; LASLO, 

Esther; RAFAELI, Sheizaf. 
Science Direct Inglês 

07 2016 

Análise das Interações Sociais 

entre os Participantes de um Curso 

EaD: Uma Revisão Sistemática da 

Literatura. 

NETO, Francisco Sousa; 

NETTO, José Francisco; 

LIMA, Dhanielly. 

Google 

Acadêmico 
Português 

08 2016 

Análise do uso de recursos de 

interação, colaboração e autoria 

em um ambiente virtual de 

aprendizagem para o ensino 

superior na área da saúde. 

PALÁCIO, Maria Augusta 

Vasconcelos; 

STRUCHINER, Miriam. 

Google 

Acadêmico 
Português 

09 2016 

What do students do on-line? 

Modeling students' interactions to 

improve their learning experience. 

PAIVA, Ranilson; 

BITTENCOURT, Ig Ibert; 

TENÓRIO, Thyago; 

JAQUES, Patricia; 

ISOTANI, Seiji. 

Science Direct Inglês 

10 2016 

Knowledge building and the 

quantity, content and quality of the 

interaction and participation of 

students in an online collaborative 

learning environment. 

YüCEL, Ümmühan Avci; 

USLUEL, Yasemin Koçak. 
Science Direct Inglês 

11 2017 
Levels of interaction provided by 

online distance education Models. 

ALHIH, Mohammed; 

OSSIANNILSSON, Ebba; 

BERIGEL, Muhammet. 

Google 

Acadêmico 
Inglês 

12 2017 

Effects of different interactions on 

students' sense of community in e-

learning environment. 

LUO, Nuan; ZHANG, 

Mingli; QI, Dan. 
Science Direct Inglês 

13 2017 

Examining the designs of 

computer-based assessment and its 

impact on student engagement, 

satisfaction, and pass rates. 

 

NGUYEN, Quan; 

RIENTIES, Bart; 

TOETENEL, Lisette; 

FERGUSON, Rebecca; 

WHITELOCK, Denise. 

Science Direct Inglês 

14 2017 

Student interaction in small private 

online courses. 

 

UIJL, Sabine; FILIUS, 

Renée; TEN CATE, Olle. 

Google 

Acadêmico 
Inglês 

15 2018 

How do medium naturalness, 

teaching-learning interactions and 

Students' personality traits affect 

participation in synchronous E-

learning? 

WEISER, Orli; BLAU, Ina; 

ESHET-ALKALAI, 

Yoram. 

Science Direct Inglês 
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16 2019 

Interaction and presence in the 

virtual classroom: An analysis of 

the perceptions of students and 

teachers in online and blended 

Advanced Placement courses. 

BLAINE, Andrew. Science Direct Inglês 

Fonte: "Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". 

Os resultados do Quadro 2 foram essenciais para auxiliar a responder às questões de 

pesquisa, pois mostram artigos verificados nas bases de dados tanto de caráter nacional quanto 

internacional apontando distintas pesquisas sobre Interações Sociais no Ensino a Distância. A 

seguir são respondidas as questões de pesquisa. 

QP1. Quais indicadores de interações sociais são aplicados no Ensino a Distância? 

Os resultados encontrados de pesquisas e estudos relacionados sobre Interações Sociais 

no Ensino a Distância possibilitaram compreender como as investigações nacionais e 

internacionais, versam sobre múltiplos indicadores que podem ser considerados no ensino a 

distância, no qual o foco sejam as interações dos alunos. Entre os indicadores citados estão os 

relacionados com trabalho em equipe (IGLESIAS-PRADAS, RUIZ-DE-AZCÁRATE, 

AGUDO-PEREGRINA, 2015), esforço, tempo gasto, procrastinação (CEREZO et al., 2016), 

satisfação, aprendizado percebido, engajamento, taxas de aprovação (GRAY, DILORETO, 

2016; ALHIH, OSSIANNILSSON, BERIGEL et al. 2017; NGUYEN et al. 2017), 

personalização da gamificação (PAIVA et al., 2016), envolvimento (UIJL et al., 2017) e 

presença social (BLAINE, 2019).  

QP2. Quais os objetivos dos trabalhos sobre interações sociais no Ensino a 

Distância? 

Em relação às interações sociais analisadas nos trabalhos, encontram-se os processos de 

aprendizagem assíncronos dos alunos usando os dados extraídos dos registros de log e análise 

de conteúdo no Moodle (IGLESIAS-PRADAS, RUIZ-DE-AZCÁRATE, AGUDO-

PEREGRINA, 2015; CEREZO et al., 2016; YüCEL, USLUEL, 2016; BLAINE, 2019), a 

frequência e a duração das interações aluno-aluno, aluno-tutor, aluno-sistema, aluno-conteúdo 

(JOKSIMOVIć et al., 2015; NGUYEN et al., 2017), às ferramentas de comunicação blog, chat, 

fórum, glossário, posts, wiki (PAIANO, 2015; PALÁCIO, STRUCHINER, 2016; UIJL, 

FILIUS, TEN CATE, 2017), as relações entre a estrutura e organização do curso, a interação e 

o envolvimento do aluno, a presença do instrutor na satisfação do aluno e no aprendizado 

percebido (GRAY, DILORETO, 2016), o papel da interatividade como um processo de 

construção de conhecimento através das discussões on-line (KENT, LASLO, RAFAELI, 2016), 

interações dos estudantes nos ambientes virtuais de aprendizagem (NETO, NETTO, LIMA, 

2016; ALHIH, OSSIANNILSSON, BERIGEL, 2017; LUO, ZHANG, QI, 2017; WEISER, 

BLAU, ESHET-ALKALAI, 2018) e os tipos de interação para personalizar elementos da 

gamificação (PAIVA et al., 2016).  

QP3. Quais os resultados obtidos quando são utilizadas as interações sociais no 

Ensino a Distância?  

Os resultados, no geral, tem como principais finalidades predizer o desenvolvimento de 

competências (IGLESIAS-PRADAS, RUIZ-DE-AZCÁRATE, AGUDO-PEREGRINA, 2015; 

GRAY, DILORETO, 2016), medir o efeito nos resultados de aprendizagem (JOKSIMOVIć et 

al., 2015; KENT, LASLO, RAFAELI, 2016; NGUYEN et al., 2017), analisar a perspectiva 

acerca das ferramentas de interação em Educação a Distância (PAIANO, 2015; NETO, 

NETTO, LIMA, 2016; PALÁCIO, STRUCHINER, 2016; PAIVA, 2016; ALHIH, 

OSSIANNILSSON, BERIGEL, 2017; LUO, ZHANG, 2017; UIJL, FILIUS, TEN CATE, 2017; 
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WEISER, BLAU, ESHET-ALKALAI, 2018; BLAINE, 2019) e intervir para melhorar os 

processos de ensino e aprendizagem (CEREZO et al., 2016; YüCEL, USLUEL, 2016).  

QP4. Quais são os periódicos que mais possuem publicações? 

Os resultados demonstram que a maioria dos artigos, ou seja 37,5% (seis) foram 

publicados na Computers & Education, seguidos de 18,8% (três) no Computers in Human 

Behavior. O restante dos periódicos possuem apenas 6,3% (um) dos trabalhos, conforme pode 

ser visto na Figura 1. 
Figura 1 – Quantidade de artigos por periódicos. 

 
Fonte: "Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada".  

 

Neste contexto, com base nestas leituras, foi possível observar que as ferramentas 

tecnológicas são extremamente importantes para o acompanhamento das interações sociais, que 

desenvolvem a socialização no ensino a distância. Contudo, percebe-se que a conceituação de 

interatividade na literatura ainda não é clara, existindo uma carência de estudos sobre as 

interações sociais entre os participantes em ambientes virtuais. 

4. CONCLUSÃO 

Na Educação a Distância, o afastamento físico entre os atores no processo educacional 

torna suas relações singulares. Diante disso, as formas de conhecer o outro, comunicar e atuar 

são elementos de análise para uma contínua qualificação dessa modalidade de ensino. Dado as 

suas particularidades, também há que se considerar a relevância que os processos socioafetivos 

desempenham sobre a aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário compreender quais 

ferramentas de comunicação e indicadores sociais são considerados para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas na modalidade a distância. 

A revisão sistemática apresentada, teve como objetivo identificar os indicadores sociais 

existentes na Educação a Distância (EaD). Ao avaliar os artigos selecionados, constatou-se que 

as reflexões acerca da temática em sua maioria apresentaram experiências de aplicações em 

cenários reais no campo educacional. Neste sentido, entende-se que ainda existem desafios nas 

interações sociais, ficando claro o potencial desses processos na EaD.  
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RESUMO. Existem em vigor leis determinando o ensino de Empreendedorismo para crianças do Ensino 

Fundamental. Mesmo que o tema apareça na nova Base Nacional Comum Curricular somente como 

trilha formativa para o Ensino Médio, as legislações Municipais já estão em vigência. Uma metodologia 
de ensino criada pelo Programa de Extensão Universitária Esag Kids da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), busca propor uma forma de trabalhar o tema para crianças, uma vez que 

acredita-se que a peculiaridade desta etapa de ensino, definitivamente, não deva estar voltada ao 

mercado de trabalho ou formação profissional. Com capacitação de educadores na modalidade EAD, 
evidencia-se a replicabilidade do método com oficinas realizadas com crianças de diferentes localidades. 

Palavras-chave: Extensão. Ensino à distância. Formação de Professores. Empreendedorismo. Criança. 

 

ABSTRACT. University extension and online training teacher for entrepreneurship education in 

schools. There are laws in place governing the teaching of entrepreneurship for elementary school 

children. Even if the theme appears in the new Common National Curriculum Base only as a formative 
path for high school, the municipal legislations are already in force. A teaching methodology created by 

the Esag Kids University Extension Program, from Santa Catarina State University (UDESC), seeks to 

propose a way of working the theme for children, since it is believed that the peculiarity of this teaching 

stage is definitely not should be focused on the job market or vocational training. With training of 
distance learning educators, the method's replicability is evident with workshops held with children from 

different locations.  

Keywords: Extension. Distance learning. Teacher training. Entrepreneurship. Child.  

 

RESUMEN. Extensión universitária y formación de profesor a distancia para la educación en 

emprendedorismo en las escuelas. Existen leyes vigentes que rigen la enseñanza del emprendedorismo 

para niños de primaria. Incluso si el tema aparece en la nueva Base Curricular Nacional Común solo 
como un camino formativo para la escuela secundaria, las legislaciones municipales ya están vigentes. 

Una metodología de enseñanza creada por el Programa de Extensión Universitaria Esag Kids, de la 

Universidad del Estado de Santa Catarina, busca proponer una forma de trabajar el tema para los niños, 
ya que se cree que la peculiaridad de esta etapa de enseñanza definitivamente no debe centrarse en el 

mercado laboral o la formación profesional. Con la capacitación de educadores de educación a distancia, 

la replicabilidad del método es evidente en los talleres que se realizan con niños de diferentes lugares.  

Palabras clave: Extensión. Aprendizaje a distancia. Formación de profesores. Emprendedorismo. Niño  
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1. INTRODUÇÃO 

Existem em vigor, em diferentes locais do Brasil, muitas leis municipais que tornam 

obrigatório o Ensino de Empreendedorismo nas Escolas. No senado também projetos de leis já 

tramitaram com esta intenção, como por exemplo Projeto de Lei 772/2015, arquivado em 

31/12/2018, que se propunha a incluir o tema do empreendedorismo no currículo da Educação 

Básica (BRASIL, 2015). Em um contexto municipal, em Florianópolis, o Projeto de Lei 

Municipal nº 17.023/2017, de autoria do Vereador Miltinho (DEM), tramitou na Câmara de 

Vereadores para se tornar a Lei nº 10.470 em 20/12/2018, dispondo sobre a inclusão de 

conteúdo sobre empreendedorismo nas disciplinas dos currículos das escolas municipais de 

Florianópolis, fazendo com que atualmente: 

Art. 1º - As escolas da rede municipal de Ensino de Florianópolis incluirão nas 

disciplinas dos currículos escolares conteúdo sobre empreendedorismo. (PMF, 2018). 

Anteriores a estas leis e aos projetos que hoje tramitam em espaços legislativos distintos, 

os projetos apresentados no Congresso Nacional PL 4182/2012, de autoria de Giovani Cherini 

(PDT/RS) proposto em 11/07/2012 que buscava instituir a “Política Nacional de 

Empreendedorismo, a ser desenvolvida em todas as escolas técnicas e de nível médio do 

território nacional”; o PL 4184/2012 do mesmo Giovani Cherini (PDT/RS), que visava “alterar 

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para estabelecer o empreendedorismo como um dos 

objetivos da educação nacional”, bem como o PL 545/2015, de autoria da Deputada Hissa 

Abrahão (PPS/AM), incluído na pauta da casa legislativa em 03/03/2015, que propunha 

“acrescentar parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para adicionar aos currículos escolares o tema 

Educação Empreendedora”, foram todos arquivados no dia 01/12/2016. Bem como a mais 

recente proposta nacional que tramitou até 21/12/2018, quando foi arquivada ao final da 

legislatura do Senador José Agripino (DEM/RN), autor do PLS 772/2015. O projeto que 

tramitou por quatro anos no Senado Federal, propunha  o seguinte: 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), para dispor que os currículos 

do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio incluirão o empreendedorismo 

como tema transversal. Inclui, ainda, a orientação para o trabalho e para o 

empreendedorismo como diretriz dos conteúdos curriculares da educação básica e, 

por fim, estabelece como finalidade da educação superior o estímulo ao 

empreendedorismo e a inovação, visando à conexão entre os conhecimentos técnicos 

e científicos e o mundo do trabalho e da produção. (BRASIL, 2015). 

Havia claramente, no teor deste Projeto de Lei uma “orientação para o trabalho” bem 

como para “o mundo do trabalho e da produção” o que não pode ser o objetivo fim do ensino, 

principalmente se pensarmos em termos do Ensino Fundamental. Presente também na Base 

Nacional Comum Curricular, o caráter de mercado, envolvendo produtos e serviços, faz-se 

presente na forma de eixo formativo, com a seguinte pauta: 

Art. 1º - IV – empreendedorismo: supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes 

áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao 

desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das 

tecnologias (BNCC, 2018, p. 479). 

Evidentemente que questões de caráter profissionalizante devem estar presentes no 

Ensino Médio e Técnico, mas a questão do ensino para crianças do ciclo fundamental deve ser 

pensada com outro viés. Não se trata de excluir o tema empreendedorismo nas escolas apenas 
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se discordarmos do aspecto tecnicista e voltado ao mundo do trabalho. Isto porque o conceito 

de empreendedorismo não é delimitado pelo mundo do trabalho e produção, tampouco por 

definições que se considerem completas e hermeticamente definidas, possibilitando diferentes 

abordagens de acordo com os conceitos pré-definidos.  

Faz-se necessário saber que há variações de propostas de lei que atribuem um caráter 

não exclusivo ao mundo do trabalho quando o assunto é ensino de empreendedorismo nas 

escolas. É o que podemos perceber no Lei Municipal nº 10.470/2018, em vigor em Florianópolis 

desde Dezembro de 2018. Nesta proposta, que tornou obrigatória na rede municipal de ensino 

a inserção nas disciplinas dos currículos escolares o conteúdo sobre empreendedorismo, 

ressaltando que o parágrafo único do Art.1º informa: 

Entende-se por empreendedorismo o aprendizado pessoal que, impulsionado pela 

motivação, criatividade e iniciativa, capacita para a descoberta vocacional, a 

percepção de oportunidades e a construção de um projeto de vida. (PMF, 2018). 

Há leis em vigor em dezenas de municípios do país relacionando o tema 

Empreendedorismo com o Ensino Fundamental. Paradoxalmente, na BNCC o tema 

Empreendedorismo aparece apenas como eixo estruturante de um itinerário formativo para o 

Ensino Médio. Além disto, poucas legislações  existentes não definem o conceito de 

Empreendedorismo a ser aplicado quando colocado em prática nas séries a que se propõem 

trabalhar. 

Surge então desta análise preliminar o questionamento de o quê ensinar, e como deveria 

isto deveria ser feito. Uma vez que não há clareza sobre o conceito de Empreendedorismo a ser 

utilizado podem haver práticas distintas, dentro da mesma municipalidade. Há muitos conceitos 

que englobam o tema empreendedorismo, sendo necessário trilhar um rumo onde o tema possa 

ser trabalhado com as peculiaridades que crianças têm. Para o público do Ensino Fundamental, 

alvo das legislações já propostas ou em elaboração, o mundo do trabalho não está próximo e 

provavelmente nem seja a expectativa destes educandos. Com o intuito de abordar o tema em 

questão, tendo a preocupação que o seu público são crianças, faz-se importante conhecer as 

ações realizadas e propostas pelo Programa de Extensão Universitária Esag Kids. 

O Programa de Extensão Universitária desenvolveu uma metofdologia que vem sendo 

testada e validada em diferentes espaços educacionais. Realizando formação de multiplicadores 

na modalidade EAD, com uso de videoconferência, compartilhamento de materiais 

paradidáticos, disponibilidade de artigos e livros para download , troca de mensagens por email 

e com uso do Whatsapp, a capacitação vem se aprimorando. Os materiais elaborados pelo 

Programa Esag Kids são enviados via pró-reitoria de extensão e utilizados em oficinas em 

diferentes localidades, como o caso da parceria com a Associação de Surf de Itacaré/BA e o 

Projeto Surfando para o Futuro.  

2. DESENVOLVIMENTO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394/96, foi alterada pela lei 

13.174/2015, que incluiu o inciso VIII no artigo 43, ampliando as finalidades do Ensino 

Superior, destacando como um dos objetivos a serem alcançados:  

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares (BRASIL, 1996). 
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 Neste incremento de objetivos a serem alcançados, explicita-se o dever de contribuir 

para o desenvolvimento da Educação Básica, a partir de atividades de extensão. Neste contexto, 

o Programa de Extensão Universitária Esag Kids, da UDESC, vem desenvolvendo atividades 

relacionadas ao tema empreendedorismo, simultaneamente com questões de inovação, 

educação fiscal, desenvolvimento sustentável, planejamento, educação financeira, dentre tantos 

outros aspectos. As ações Esag Kids buscam evidenciar alternativas distintas de uma 

abordagem tradicional baseada na fixação de conceitos e teorias. Poderíamos até falar de um 

tipo de revolução no método de ensino e aprendizagem, pois uma revolução é “uma espécie de 

mudança envolvendo um certo tipo de reconstrução dos compromissos do grupo. Mas não 

necessita ser uma grande mudança, nem precisa parecer revolucionária” (KUHN, 1987, p.225), 

pois é a partir de pequenas transformações que poderemos alterar um cenário já estabelecido. 

 Faz-se importante compreender, dentre o amplo espectro que circunscreve o tema 

empreendedorismo, quais dimensões poderiam ser melhor trabalhadas com crianças do Ensino 

Fundamental e, por outro lado, melhor compreender o que versam as leis no que diz respeito 

aos objetivos esperados e conteúdos relacionados. Poderemos encontrar diferentes vertentes de 

investigação em relação ao tema empreendedorismo nas escolas, pois somos dotados de 

“capacidade de identificar esses diversos pontos de vista em relação aos quais podemos 

representar e interpretar os fenômenos que encontramos na ação” (LE MOIGNE, 1983, p.121). 

Evidencia-se, portanto, que há diferentes escolas nas ciências que abordam o mesmo objeto de 

investigação sob pontos de vista incompatíveis (KUHN, 1987), o que fica nítido quando o tema 

é Ensino de Empreendedorismo nas escolas, e os diferentes textos presentes em projetos de lei.  

 As características peculiares de uma infância líquida, em conflito com abordagens que 

visam estritamente o mundo do trabalho, podem inviabilizar tentativas de fomentar o caráter de 

realização, proatividade, resiliência e criatividade, relacionadas diretamente com uma atitude 

empreendedora. As ações do Programa de Extensão Universitária Esag Kids, da Universidade 

do Estado de santa Catarina (UDESC), buscam evidenciar formas de abordar o tema 

empreendedorismo nas escolas, relacionando-o com conceitos já referenciados na literatura e 

com o desenvolvimento de aspectos associados ao empreendedorismo presentes em escalas que 

objetivam mensurar características empreendedoras.  

O Empreendedorismo é um termo de difícil definição, tratando-se de um conceito em 

constante construção sendo importante não nos limitarmos a uma abordagem unidimensional. 

Filion (1999), sugere que os economistas associam o empreendedor com inovação enquanto os 

comportamentalistas focam nos aspectos criativos e intuitivos. Visões distintas não podem ser 

excludentes, e de acordo com uma abordagem da complexidade, devem ser consideradas 

complementares. Shane e Venkataraman (2000) definem empreendedorismo como uma área de 

negócios que busca entender o surgimento de oportunidades para inovação que devem ser 

exploradas para que se atinjam os efeitos necessários.  

 Atualmente, o empreendedorismo é visto com frequência pela sociedade como algo 

altamente ligado apenas a negócios e lucratividade, como podemos perceber em alguns projetos 

de lei propostos. No entanto é importante lembrar que o empreendedorismo possui diversas 

facetas sociais e humanas. Por esta multiplicidade de abordagens possíveis o tema está muito 

além de aspectos meramente empresariais. Tratar de empreendedorismo nas escolas envolve 

trabalharmos questões de ética e valores humanos. Isso contribui para uma racionalidade 

substantiva que, assim como aponta Guerreiro Ramos (1989), é guiada por valores sociais e 

está embasada em pressupostos sociais, que almejam o pleno desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano. Desta forma, evidenciam-se posturas éticas, respeitando-se a 

diversidade de pensamentos e idiossincrasias. 
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 No contexto atual, o empreendedorismo vem sendo associado também, ao conceito de 

sustentabilidade, segundo Hargreaves e Fink (2007) e  Filion (2014). É importante colocar a 

questão da sustentabilidade em papel de destaque nos estudos e desenvolvimento do 

empreendedorismo, visto que o correto manejo dos recursos naturais, cada vez mais restritos 

para as gerações futuras, é uma questão que não pode passar despercebida pelos gestores. “Na 

perspectiva das políticas públicas, o empreendedorismo sustentável é visto como um dos meios 

de se viabilizar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, ambiental e social de cidades 

e regiões” (BORGES, 2014, p.VII), pois, a criação de uma empresa é apenas um meio de se 

empreender, ato este que pode ocorrer por diversos outros meios.  Nesse contexto, o 

empreendedorismo, que sempre foi visto como um agente de transformação social, em especial 

para o crescimento econômico, passou a ser considerado também um veículo que pode 

colaborar para o desenvolvimento sustentável.  

 Outra questão importante que o empreendedorismo envolve é a constante busca por 

inovação. Para Schumpeter (1911) a inovação é essencial para o desenvolvimento econômico 

e pode ser considerada como uma série de novidades introduzidas no sistema econômico que 

alteram a relação entre consumidores e produtores, uma vez que a inovação a parir do que o 

autor convencionou chamar de destruição criativa “revoluciona incessantemente a estrutura a 

partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos” 

(SCHUMPETER, 1961, p.110). Para Osterwalder e Pigneur (2011) inovar é “criar valor, seja 

para as empresas, ou clientes ou para toda sociedade", e este aspecto de inovação não pode estar 

ausente nas discussões sobre empreendedorismo, assim como uma abordagem que extrapole o 

conceito de empresas e trate de questões como criatividade e capacidade de realizar ações e 

assumir riscos. O risco associado à incerteza é peculiar das ações empreendedoras, e está 

diretamente ligado ao progresso social. O progresso social dá-se por várias etapas e aspectos, 

sendo que “as fases ou os fatores de progresso mais fundamentalmente e irremediavelmente 

incertos são aqueles que são essencialmente para o aumento do conhecimento como tal” 

(KNIGHT, 1964, p.317).  

 No que tange à capacidade criativa do indivíduo, bem como suas ações inovativas, assim 

como compreende a Comissão Europeia, o empreendedorismo abarca estes aspectos em todas 

as esferas da vida da pessoa, uma vez que “para o Parlamento e a Comissão Europeia (2005)  o 

empreendedorismo se refere à habilidade individual do indivíduo para transformar ideias em 

ação” (LOPES, 2017, p.8). Uma vez que as discussões sobre empreendedorismo vêm se 

perpetuando com diversos autores apresentando várias contribuições sobre o assunto, 

pretendemos explorar um pouco mais do perfil empreendedor, tentando compreender melhor 

as características comportamentais empreendedoras (MCCLELLAND, 1972), tais como a 

necessidade de realização de planos,  a disposição para assumir riscos, exercitar a liderança e a 

autoconfiança, dentre outros aspectos. 

Quem deseja empreender deve ter claro que planejar o empreendimento é uma das 

etapas mais importantes do processo. Segundo Borges (2014), planejar significa definir os 

objetivos almejados e estabelecer as maneiras de se chegar até ele. A ferramenta de 

planejamento mais importante para quem deseja empreender é o plano de negócios. “Elaborar 

um plano de negócios é importante porque ajuda o empreendedor a conhecer seu negócio e a 

tomar decisões sobre ele” (BORGES, 2014, p.14), sendo este plano um documento que indica 

as principais estratégias e elementos necessários para dar início a um novo empreendimento. 

Dentro dos diferentes estilos de modelo de negócio, há o Modelo Canvas, proposto por 

Osterwalder e Pigneur (2011). Um modelo de negócios, segundo os autores, deve ter uma 

linguagem fácil e que permita uma fácil manipulação para possibilitar a criação de novas 

estratégias. O Modelo Canvas de Negócios segue uma estrutura, em formato de uma tela 

dividida em nove espaços: Adaptar muitos destes conceitos relacionados ao 
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Empreendedorismo, trabalhados de forma científica e acadêmica nos Cursos de Administração, 

é o desafio proposto quando se pretende abordar estes temas junto a crianças do Ensino 

Fundamental. O caráter lúdico das atividades desenvolvidas pelo Programa Esag Kids é 

fundamental para atrair a atenção das crianças, buscando desenvolver competências para a 

formação de um cidadão crítico, criativo, com culto ao conhecimento e capacidade de 

realização de planos. 

 Percebe-se entre os estudiosos e entusiastas do tema empreendedorismo nas escolas um 

paradigma emergente. Ao compreendermos um paradigma como “aquilo que os membros de 

uma comunidade partilham, e inversamente, uma comunidade científica consiste em homens 

que partilham um paradigma” (KUHN, 1987, p.219), podemos afirmar que pesquisadores que 

refletem sobre possíveis abordagens entram em conflito quando o assunto é a forma de trabalho, 

ou até mesmo a compreensão de alguns de que este tema deva ser abolido da pauta nas escolas. 

Empreendedorismo não é apenas um conjunto de técnicas que fará com que o indivíduo 

comercialize ideias e ingresse de maneira mais fácil no mercado de trabalho. Tampouco é o 

acúmulo de saberes teorizados que se destinam exclusivamente à abertura de novos negócios 

comerciais. Compreender o empreendedorismo como um amontoado de conceitos poderia 

encaixar-se em uma espécie de patologia da razão, “que encerra o real num sistema de ideias 

coerente, mas parcial e unilateral e que não sabe que uma parte do real é irracionalizável” 

(MORIN, 2003, p.15), pois “a ciência é muito mais ‘fugidia’ e ‘irracional’ do que sua imagem 

metodológica” (FEYRABEND, 1977, p.278). Devemos encarar o tema Ensino de 

Empreendedorismo nas escolas de acordo com uma abordagem distinta, exercitando a 

inteligência da complexidade sem primeiro a reduzir ao respeito das únicas prescrições 

metodológicas imperativas de um pensamento cartesiano, com o intuito maior de entender a 

aventura humana pela aventura do conhecimento (LE MOIGNE, 1983). Neste contexto tão 

desafiador que são as discussões sobre currículo, o desenvolvimento da ciência em relação ao 

Ensino de Empreendedorismo nas escolas “não se efetuará por acumulação dos conhecimentos, 

mas por transformação dos princípios que organizam o conhecimento” (MORIN, 1982, p.218). 

 Compreender que o tema Ensino de Empreendedorismo pode estar associado ao 

paradigma da complexidade, pois “se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do 

inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza” (MORIN, 2003, p.3) não deve ser 

encarado como fator de estagnação nas discussões e forma de agir, pois “a incerteza perturba 

muitos espíritos, mas exalta outros: incita-nos a pensar aventurosamente e a controlar o nosso 

pensamento” (MORIN, 1982, p.78). Assim como é possível perceber em muitas ações XXX 

Kids através de ações de extensão com apoio de acadêmicos voluntários imbuídos do mesmo 

espírito solidário. O tema empreendedorismo deve ser encarado como uma matriz disciplinar, 

contemplando além de aspectos relacionados ao mundo do trabalho, também questões que 

envolvam criatividade, liderança, resiliência, proatividade, educação fiscal, capacidade de 

realização, inovação, dentre tantas outras possibilidades. Não se trata de uma disputa entre o 

capitalismo voraz em sua vertente neoliberal e o idealismo que desconsidera questões 

mercadológicas. Há sim este paradigma estabelecido quando falamos de Ensino de 

Empreendedorismo nas escolas e “somente aqueles que retiram encorajamento da constatação 

de que seu campo de estudo (ou escola) possui paradigma estão aptos a perceber que algo 

importante é sacrificado nessa mudança” (KUHN, 1987, p.223). 

 O Programa de Extensão Universitária Esag Kids vem realizando em suas oficinas com 

crianças possibilidades de relacionar sujeitos e objeto de estudo ao tratar o tema 

Empreendedorismo no Ensino Fundamental. Não estamos propondo uma epistemologia 

anárquica, mesmo constatando que algumas evidências “clamam por uma nova terminologia 

que não mais separe o que se acha tão intimamente ligado, seja no desenvolvimento do 

indivíduo, seja no da ciência”. (FEYRABEND, 1977, p.26). Tratar do tema Ensino de 
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Empreendedorismo quando o público alvo são crianças do Ensino Fundamental remete á 

reflexões maiores acerca da formação dos futuros cidadãos e dos valores que pretendemos 

transmitir a eles. A Extensão Universitária tem papel muito importante neste tema, pois da 

Academia se espera muito, uma vez que esta ainda é o maior centro de referência para o 

desenvolvimento da Ciência. As ações Esag Kids se propõem a fortalecer e ampliar a discussão 

sobre o tema, apontando caminhos possíveis para a aventura do conhecimento, acreditando 

sobremaneira que “no fim das contas tudo é solidário. Se você tem o senso da complexidade, 

você tem o senso da solidariedade. Além disso, você tem o senso do caráter multidimensional 

de toda realidade” (MORIN, 2003, p.68).  

Ao buscar refletir sobre as possibilidades de ensinar Empreendedorismo, Inovação e 

Educação Fiscal para crianças pretende-se contribuir para melhores possibilidades de 

aprendizagem os envolvidos. A metodologia da oficina Esag Kids é replicável e já foi realizada 

em diferentes cidades, com capacitação à distância dos educadores multiplicadores da ação. A 

partir de um plano de aula em forma de tutorial, os educadores trabalham a visão de 

empreendedorismo como capacidade de realização em diferentes áreas. Para além de senso 

comum de que o empreendedorismo envolve ações exclusivas de negócios, apresentamos a 

possibilidade de um indivíduo realizar ações na área ambiental, social e também, se assim 

desejar, de negócios. Os alunos que participam das oficinas recebem um material paradidático: 

o Manual do Empreendedor Mirim (disponível para download em versão e-book em 

www.esagkids.com.br). Neste Manual as crianças encontram textos, imagens, atividades e 

outros passatempos apresentados de forma lúdica e relacionados com o tema que as crianças 

irão desenvolver. Aos educadores capacitados à distância, vídeos ilustrativos de oficinas já 

realizadas, auxiliam na compreensão da metodologia em ação. Explica-se que as atividades 

iniciam falando-se sobre o tema empreendedorismo, desmistificando a visão associada 

exclusivamente a negócios e apresentando aspectos de Inovação e invenções que colaboraram 

para o desenvolvimento da humanidade. 

 O desenvolvimento das atividades na oficina requer que a criança reflita sobre suas 

possibilidades de realizarem coisas. Para contribuir com esta reflexão os alunos são 

incentivados a preencherem seus próprios cartões de visita. Os professores perguntam aos 

alunos no que eles são bons. O Cartão de Visita do Empreendedor Mirim foi desenvolvido pela 

equipe do Programa de Extensão Esag Kids e tem sido muito bem aceito por crianças que se 

deparam com o desafio de preenchê-lo. Os alunos apresentam seus cartões de visita para os 

educadores envolvidos na ação. Uma vez avaliado pelo educador responsável pela condução da 

oficina o correto preenchimento dos campos do Cartão, o estudante recebe mais alguns cartões 

em branco para que ele possa preencher e é incentivado a distribuir os cartões de visita para 

quem ele julgar pertinente. Ao educador cabe frisar a quantidade de talentos que a turma tem. 

Conversar com os educandos sobre a gama de habilidades presente naquele grupo de pessoas 

possibilita, de forma concreta, que os pequenos percebam as diferenças nos talentos individuais, 

e que possivelmente eles poderão interagir buscando sempre o melhor para o coletivo. Alguém 

que seja bom em Matemática, por exemplo, pode auxiliar outra pessoa que não tenha a mesma 

facilidade nesta matéria. e quem sabe buscar apoio com alguém que seja “uma promessa” no 

futebol para aprimorar suas habilidades no esporte. O importante neste momento da oficina é o 

educador apresentar à turma de alunos as muitas possibilidades de formação presentes apenas 

naquele grupo, e que todos são livres para desenvolverem e aprimorarem suas habilidades 

naquilo que se julgam bons. 

Planejar a formação individual é um dos aspectos relacionados com o próximo ponto da 

oficina desenvolvida com crianças. O desafio é que as crianças envolvam-se com o 

planejamento de uma ideia. Não há restrição quanto ao campo de interesse. Pode ser 

planejamento de carreira, ajudar pessoas, proteger o meio ambiente, desenvolver um produto, 
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processo ou criar uma empresa. Ferramentas de gestão discutidas anteriormente apresentam-se 

como auxiliares no desenvolvimento de um plano. Em uma folha A3 distribuída aos pequenos 

estudantes organizados em grupos de 4 a 6 pessoas, os alunos refletem sobre as dimensões 

propostas para executarem seus planos. As questões norteadoras que orientam a construção do 

plano são: Minha Ideia; Para Quem? O que eu preciso? Quem pode me ajudar? Como vou 

conseguir o que preciso? Como vou saber se deu Certo? O Canvas Kids, ilustrado na Figura 2, 

é então preenchido a partir do campo “Minha Ideia” 
 

 
Figura 1 – Canvas Kids. 

 
Fonte: JARA, ARRUDA e JANICSEK, 2016. 

Os estudantes recebem adesivos post-it para registrarem suas ideias e vão adicionando-

os ao Canvas Kids. O trabalho em grupo ocorre no processo de brainstorm, com muitas ideias 

simultâneas sugeridas pelos estudantes do grupo, eventualmente orientados pelos educadores 

presentes na oficina. Assim vão desenhando seu plano até chegarem na etapa de refletir sobre 

a avaliação do processo ao se questionarem “Como vou saber se deu certo?”. Indiretamente, ao 

elaborarem seus planos, refletem sobre questões de parceiros, os stakeholders de um plano de 

negócio, sobre logística, possibilidades de financiamento, possibilidades de receitas, despesas, 

lucros, custos, colaboradores, avaliação por indicadores, marketing, entre outros conceitos 

próprios da Administração. Evidentemente que estes conceitos mais sofisticados não são 

tratados nesta oficina, mas cabe ressaltar que um dos propósitos da oficina é justamente 

introduzir o tema, e dependendo das habilidades e objetivos dos estudantes, os educadores 

conseguem relacionar tais aspectos às ideias propostas pelas crianças. 

Após desenharem a estrutura de seus planos, aos estudantes é apresentada uma nota 

fiscal para que preencham. A nota fiscal envolve algum tipo de movimentação financeira 

supostamente relacionada com a ideia desenvolvida no Canvas Kids. Se a ideia foi a de um 

produto, a nota fiscal é sobre a venda do objeto. Se a ideia era de ajudar pessoas, a nota fiscal 

pode estar associada à compra de materiais que auxiliariam estes indivíduos. Se o plano 

envolvia alguma forma de empreendedorismo ambiental, a nota fiscal poderia estar associada 

à insumos necessários para a realização do plano. O fato e que a execução das ideias 

provavelmente movimentará de alguma forma a economia, e se isto aconteceu, deve-se emitir 

uma nota fiscal.  Introduzir aspectos de Educação Fiscal para os jovens estudantes é uma 

habilidade ainda não presente na maioria dos espaços escolares. A Educação Fiscal compreende 

a capacidade das pessoas de analisar e refletir sobre captação e aplicação de recursos públicos 

(LIMA, 2008), e esta reflexão surge na oficina a partir do momento em que os empreendedores 

mirins são questionados a responder o seguinte questionamento descrito na Nota Fiscal: “De 

que forma você gostaria que o Prefeito gastasse o imposto recolhido nesta nota fiscal?”.  
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 Os alunos respondem coisas como “Escolas Públicas, hospitais, pets shops gratuitos, 

abrigos para crianças de rua”, ou ainda “Arrumar escola e aumentar a sala”, demonstrando a 

capacidade de pensar no bem coletivo. Ressalta-se que a ideia proposta pelos estudantes é que 

será a fonte do recurso que o Prefeito poderá usar. Em outras palavras, empreender ajuda a 

cidade a se desenvolver. A falta de consciência cidadã em relação aos tributos e sua importância 

social tem atravancado a evolução e a modernização do país em termos gerenciais 

(GRZYBOVSKI e HAHN, 2006), o que torna ainda mais importante a ação dos educadores em 

relação à Educação Fiscal e tributária, junto aos estudantes do Ensino Fundamental. A oficina 

trabalha estes aspectos com os estudantes e pretende, de forma lúdica, incentivá-los a 

fiscalizarem cobrando sempre que possível a emissão do cupom fiscal. Em relação à 

fiscalização do uso dos recursos, aspecto fundamental para que o ciclo de atitude 

empreendedora, arrecadação tributária e aplicação correta dos recursos públicos funcione, 

comenta-se com os estudantes as possibilidades de fiscalização a partir de contas abertas, 

transparência e criação de observatórios sociais. 

 Uma vez conhecida a metodologia, compartilhada por videoconferências 

utilizando o Skype, troca de materiais por email e esclarecimento de dúvidas mais diretas com 

uso do Whatsapp, os educadores capacitados à distância experimentam com suas turmas uma 

oficina na prática. A oficina realizada no Município de Itacaré, na Bahia, demonstrou a 

efetividade da replicação do método. De acordo com relato dos educadores envolvidos na ação, 

todas as crianças, que se dividiram em dois grupos, um matutino, outro vespertino, num total 

de 32 crianças, conseguiram desenvolver seus planos e responder aos desafios da metodologia. 

As oficinas aconteceram no horário do contraturno escolar, e foram desenvolvidas na sede da 

Associação de Surf de Itacaré, localizada na beira da Praia da Tiririca, conforme ilustra a Figura 

2, onde podemos identificar uma roda de alunos planejando e escrevendo seus planos no Canvas 

Kids: 
 

 
Figura 2 – Oficina para crianças, ministrada por educadores capacitados na modalidade EAD. 

  
Fonte: Acervo Esag Kids, Itacaré/BA, em 23/07/2019. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As crianças nascidas no século XXI trazem características próprias, que as diferenciam 

daquelas do século passado. Este reconhecimento é essencial para entendermos a importância 

de novas metodologias que buscam avanços no processo de ensino e aprendizagem. Importante 

também o reconhecimento de que o “conceito de infância é uma construção social e histórica 

que se modifica com o passar do tempo, é perceber que, cada vez mais, as crianças participam 

desta construção e que todos os acontecimentos e mudanças da sociedade também chegam a 
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elas” (BORGES e AVILA, p.107, 2015), permitindo, portanto, que opinem e manifestem suas 

críticas ou soluções sobre os problemas que percebem na sociedade, na política, no meio 

ambiente, enfim, no mundo da qual elas fazem parte e auxiliam na construção. Esta reflexão 

das crianças sobre aspectos da vida em sociedade é um dos pontos emergentes e ainda pouco 

estudados: 

A assunção de certos valores e causas políticas pelas crianças, com reivindicação de 

transformações no espaço público, nomeadamente em áreas como o ambiente, a 

segurança urbana, as políticas urbanistas e a reivindicação do lazer, o que, se não está 

isento de riscos de manipulação, faz das crianças potenciais protagonistas de ações 

potencializadoras da democratização social (SARMENTO, p.19, 2004). 

Para as crianças, agir com protagonismo exercita o senso de independência e de 

capacidade de realização. Compreender que os pequenos estudantes são parte essencial de um 

processo de democratização social, faz com que tenhamos que nos aproximar de maneira que 

possibilite uma melhor aceitação dos conteúdos e temas que serão propostos para estudo e 

aprendizado. A ludicidade das ações é um princípio a ser buscado na metodologia Esag Kids e 

ela pode estar disfarçada em atividades de planejar brincadeiras, ao preencherem uma nota 

fiscal, ao construírem seus cartões de visita com suas habilidades, ao identificarem suas 

características de liderança, dentre outras maneiras. O importante é tentar guiar o pensamento 

das crianças de tal forma que os conteúdos trabalhados conduzam a reflexões que auxiliem a 

compreender melhor questões de Educação Fiscal, desenvolvimento sustentável e 

planejamento, visando uma formação integral, que envolva valores, cidadania e criticidade. 

Todavia, formas distintas de mensurar um perfil empreendedor a partir de escalas métricas de 

atitudes empreendedoras, potencial empreendedor ou orientação empreendedora vêm 

contribuindo para identificar características que poderiam estar relacionadas com o tema ensino 

de empreendedorismo nas escolas. Afinal, qual o objetivo e que competências pretendem-se 

desenvolver com crianças quando o tema é empreendedorismo? A Extensão Universitária tem 

papel importante na discussão do tema e na construção de caminhos possíveis. Para ampliar seu 

alcance e a qualidade deste debate, a formação de educadores na modalidade EAD faz-se 

fundamental. Ao identificar possibilidade de replicação do método em diferentes localidades, 

o Programa de Extensão Universitária Esag Kids estabeleceu parcerias com Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS, com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

também com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde em conjunto com educadores 

pesquisadoras do tema em suas práticas extensionistas, vem ampliando e aprimorando uma 

proposta de metodologia de ensino de Empreendedorismo para crianças do Ensino 

Fundamental. 
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RESUMO 

O objetivo da pesquisa é analisar a experiência de um curso lato sensu a distância em Gestão em 

Saúde que visa formar profissionais para identificar problemas de gestão e propor soluções no 

trabalho. Sua estratégia pedagógica é a elaboração de um projeto de intervenção como trabalho de 

conclusão. A pesquisa está sendo desenvolvida com 172 egressos em um sistema de avaliação online, 

buscando compreender a educação permanente em saúde em um processo de formação a distância. 

Partindo do pressuposto que a EAD oportuniza ações educacionais para grandes contingentes, o 

questionário aplicado tem como propósito identificar os projetos de intervenção implementados, 

discutir mudanças nas práticas de trabalho, bem como as transformações dos egressos possibilitadas 

pelo processo formativo a distância. 

 

Palavras-chave: educação a distância, gestão em saúde, formação em saúde. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the experience of a lato sensu distance learning course in 

Health Management that aims to train professionals to identify management problems and propose 

solutions at work. Its pedagogical strategy is the elaboration of an intervention project as a conclusion 

work. The research is being developed with 172 graduates in an online assessment system, seeking to 

understand continuing health education in a distance education process. Assuming that distance 

education provides opportunities for large contingents, the applied questionnaire aims to identify the 

intervention projects implemented, discuss changes in work practices, as well as the transformations of 

graduates made possible by the distance training process. 

 

 

Keywords: distance education, health management, health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Brasileira (1988), em seu artigo 200, inciso III, atribui ao SUS a 

competência de ordenar a formação na área da Saúde, em que as questões da educação na 

saúde passaram a fazer parte do rol de atribuições finalísticas do sistema, onde o Ministério da 

Saúde tem a responsabilidade de, ao longo dos anos, propor estratégias voltadas à formação 

dos profissionais de saúde para o fortalecimento do SUS, e que reconhece o sistema de saúde 

como espaço de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a formação profissional tem se dado pela educação permanente em 

saúde (EPS), em que compreendo ser considerada um exercício desafiador e necessário para 

transformar a realidade das ações e dos serviços de saúde. Ela deve possibilitar a reflexão 

individual e coletiva para produzir mudanças de pensamento, atitude, práticas e nos processos 

de organização do trabalho, e sempre considerar o contexto em que esses profissionais se 

inserem. 

Como possibilidade de potencializar as ações formativas propostas pela EPS e forte 

aliada na área da educação, foi criada e implantada a EAD, que oportunizou ações 

educacionais para grandes contingentes populacionais, que também consideram aspectos 

como qualidade, flexibilidade e liberdade, objeto de importância para estudos sobre a EAD.  

Nesse contexto, percebo a importância de investigar a construção do conhecimento na 

perspectiva de mudanças de práticas de saúde frente aos desafios apresentados pelas propostas 

de educação permanente. Busco analisar se de fato um processo educacional na modalidade 

EAD tem sido uma estratégia que possibilitaria ao indivíduo o exercício reflexivo de seu 

trabalho, a participação consciente e crítica no mundo do trabalho e na esfera social, e ainda, 

se tem facilitado a integração entre trabalho e educação na relação com as práticas de saúde. 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa que será realizado em 

uma Instituição de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde, 

pertencente ao Ministério da Saúde. A pesquisa visa responder a questão central a que se 

propõe o estudo: como a elaboração de um projeto de intervenção, enquanto trabalho de 

conclusão de curso em um processo de educação a distância, forma profissionais de saúde 

reflexivos que possam identificar problemas de gestão e propor soluções voltadas a 

transformar suas práticas? 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com as informações contidas no Caderno do Aluno (2017), o curso de 

gestão em saúde, oferecido em nível de especialização, é um curso que considera a 

importância da apropriação pelos profissionais de nível superior de ferramentas de gestão e 

que visam implementar trabalhos coordenados e melhorar as práticas de gestão cotidianas.  

A abordagem pedagógica do curso baseia-se na concepção construtivista, na qual o 

aluno seria agente ativo de seu processo de aprendizagem, pressupndo mudança de atitudes e 

perspectivas em relação ao papel assumido no processo educativo.  

O curso é baseado nos princípios e metodologias da educação a distância, por sua 

possibilidade de capacitar, ao mesmo tempo, um grande número de profissionais de diferentes 

locais, por respeitar os limites individuais e a diversidade dos processos de trabalho em que os 

participantes estão inseridos, garantindo a qualidade do processo educativo.  

O Curso é organizado a partir do entendimento que educação a distância, antes de 

tudo, é educação e, como tal, deve ser definida como um modelo educativo organizado, em 

que o aluno desempenha o papel de sujeito, (re)construindo o conhecimento por meio de sua 

própria experiência. 

O Curso tem como exigência a elaboração de um projeto de intervenção como 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O projeto de intervenção é entendido  como um 

componente estratégico do curso, pois com base nele são especialmente materializáveis os 

objetivos de fazer acontecer em relação a uma dada realidade, no curso chamados “objetivos 

de ação”. É um trabalho cuja finalidade é articular conhecimentos, métodos, técnicas e ação. 

Portanto, tem-se como grande desafio o de articular objetivos acadêmicos e objetivos que 

possibilitem uma ação concreta na realidade de trabalho. 

O projeto deve valorizar, no interior da instituição do aluno, a necessidade de uma 

mudança gerencial e organizacional, fornecendo alguns subsídios para o início ou 

continuidade de um longo processo de transformação de cada realidade organizacional. Ele 

não deve ser desenvolvido de forma individual e sim com a participação de outros membros 

da organização, sobretudo técnicos, profissionais e chefias relacionados direta ou 

indiretamente com a área escolhida para ser trabalhada. Seria, assim, um trabalho 

institucional, sem esquecer que a capacidade de mobilizar pessoas para objetivos da 

instituição deve ser uma habilidade profissional de todo gestor. 

 

Coleta de dados 

O universo de estudo são 539 egressos do Curso de Especialização de Gestão, ofertado 

entre 2016 e 2017 na modalidade EAD. 

Para a coleta dos dados, adotaremos a amostra por conveniência,  ou seja, que o 

egresso esteja atuando na área gestão de sistemas e serviços de saúde após dois anos do 

término do curso. Foi realizado um levantamento do universo de 539 egressos que identificou 

172 egressos que declararam na inscrição do curso exercer função de gestão. Com esses 172 

egressos, uma nova etapa será desenvolvida, por meio de sistema online.  

Para viabilizar a coleta de dados, o instrumento utilizado será um questionário online 

criado especificamente para esse fim, utilizando o sistema de avaliação online (SAOL).  

Por fim, o questionário aplicado aos egressos do curso de especialização em gestão em 

saúde terá como propósito levantar os projetos de intervenção implementados, discutir 

possíveis mudanças nas práticas de saúde dos egressos, bem como os resultados obtidos a 

partir do processo de formação. Como etapa prévia ao estudo, foi realizada uma análise do 

perfil dos 539 egressos e dos títulos dos TCC para que se pudesse conhecer o perfil dos 

egressos do curso, sua distribuição geográfica, a possível relação entre o título do TCC, 
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objetivo do curso diretamente relacionado a prática de gestão em saúde e como caminho 

metodológico para definição da amostra de pesquisa. A análise dessa etapa está apresentada a 

seguir. 

 

Tabela 1 - Perfil sócio-demográfico dos egressos do curso de Gestão em Saúde 

 

INDICADORES 
N % 

539 100% 

Sexo 

Feminino 446 82% 

Masculino 93 18% 

Região 

Centro-Oeste 36 6,60% 

Sudeste 347 64,40% 

Sul 34 6,40% 

Nordeste 71 13,20% 

Norte 51 9,40% 

Natureza da instituição de trabalho 

Privada 55 10,20% 

Pública 475 88,12% 

Não informou 9 1,68% 

Área de Conhecimento* 

Ciências Exatas e da Terra 5 0,92% 

Ciências Biológicas 13 2,41% 

Engenharias 2 0,37% 

Ciências da Saúde 384 71,24% 

Ciências Agrárias 1 0,18% 

Ciências Sociais Aplicadas 87 16,14% 

Ciências Humanas 35 6,49% 

Linguística, Letras e Artes 12 2,25% 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados consultados no sistema eletrônico de 

gestão do ensino – CDEAD/Ensp/Fiocruz 

*Classificação das áreas de conhecimento - CAPES 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca – Parecer nº: 3.311.301. Encontra-se na fase de coleta de dados após a 

pesquisa ter sido elaborada no Sistema de Avaliação Online (SAOL). A coleta de dados foi iniciada 

em 16 de julho de 2019, e será finalizada em 30 de agosto de 2019. 

Espera-se após esse período, iniciar a consolidação dos dados para início da análise. 

Considerando ainda os aspectos apresentados na introdução e desenvolvimento do trabalho, 

espera-se que se possa apresentar o sistema de avaliação online e as questões desenvolvidas no 

questionário online para alcance dos objetivos a que se propõe a pesquisa, possibilitando a reflexão 

sobre a formação em saúde na modalidade a distância e a importância em se conhecer a proposta 

pedagógica, suas potencialidades e limites para aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem 

como forma de contribuição para transformação das práticas de gestão em saúde e fortalecimento do 

SUS. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABBAD GS. Educação a distância: o estado da arte e o futuro necessário. Revista do 

Serviço Público Brasília 58 (3): 351-374 Jul/Set 2007 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 198/04: Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 
 

WHITE A, ROBERTS VW, BRANNAN J. Returning nurses to the workforce: developing 

na onlinerefresher course. J Contin Educ Nurs 2003; 34(2):59-63. 

1044



 

PERFIL DO DISCENTE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE 

PRECEPTORIA EM SAÚDE NA MODALIDADE EAD 
 

Alana Ísis Oliveira Lemos Rodrigues (alanarodrigues.acad@gmail.com, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) 

Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (aldenisiaalbuquerque@gmail.com, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte) 

Ângela Cristina Freire Diógenes Rêgo (angeladiogenesrego@gmail.com, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) 

Girlene Freire Gonçalves (girlenegoncalves@gmail.com, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte) 

Rosires Magali Bezerra de Barros (rosires.barros@yahoo.com.br, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte) 

 

 

 

 

 

RESUMO. A Educação a Distância é uma modalidade em crescimento no Brasil e no mundo, fazendo 

uso de estratégias educacionais que envolvem tecnologias de informação e comunicação na mediação 

do processo de aprendizagem e ensino dos alunos. O presente trabalho tem como objetivo traçar o 

perfil dos alunos matriculados no curso de Especialização em Preceptoria em Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas. A amostra é formada por 2.435 alunos com matricula ativa no curso. 

Observou-se que o perfil é predominantemente formado por pessoas do gênero feminino, que estão na 

faixa etária de 31 a 40 anos de idade, formadas na área da saúde e com atuação na região Nordeste. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Preceptoria. Saúde. 

 

ABSTRACT.  Profile of the student of the specialization course of health preceptorship in the 

ead modality. Distance Education is a growing modality in Brazil and worldwide, making use of 

educational strategies that involve information and communication technologies in mediating the 

learning and teaching process of students. This paper aims to outline the profile of students enrolled in 

the Specialization in Health Preceptorship course at the Federal University of Rio Grande do Norte. 

Data were collected in the Integrated Academic Activities Management System. The sample consists 

of 2,435 students with active enrollment in the course. It was observed that the profile is 

predominantly formed by females, who are between 31 and 40 years old, graduated in the health area 

and working in the Northeast region. 

Keywords: Distance education. Preceptorship. Health.  
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1. INTRODUÇÃO  

Nas ultimas décadas, a oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância 

(EaD)  tem crescido significativamente no Brasil e no mundo. Nesta modalidade, faz-se uso 

de diversas ferramentas tecnológicas de informação e comunicação (TICs) para a mediação 

entre os envolvidos no processo educacional, sejam estes professores ou alunos. 

Para Maia e Mattar (2007, p. 6), a EaD é “uma modalidade de educação em que 

professores e alunos estão separados”, destacando ainda três pontos que supostamente 

descrevem-na: separação no espaço, separação no tempo e planejamento. Entretanto, as aulas 

e módulos são pensados e elaborados de forma a incutir no aluno o sentimento, a sensação, de 

estar em uma sala de aula física, onde o mesmo pode esclarecer dúvidas, receber incentivo a 

continuidade das atividades exigidas e apoio adequado em todas as suas necessidades 

pedagógicas. 

Associado aos recursos tecnológicos, as instituições adeptas a esta prática de 

ensino e aprendizagem trabalham também com métodos complementares de orientação e 

acompanhamento dos alunos, como é o caso da tutoria. 

Na EaD, a tutoria é comumente exercida a distância, podendo ter atividades 

presenciais específicas conforme a necessidade do curso, combinando ainda tecnologias 

convencionais e modernas, assim como leciona Landim (1997). Outra atividade muito 

utilizada nessa modalidade é o fórum, momento assíncrono, em que professores e alunos 

publicam comentários em uma área acessível a ambos e nesse caso os professores devem ser 

treinados na sua utilização para que “nem dominarem completamente as discussões...nem 

ficarem totalmente ausentes (MATTAR, 2014, pág. 25). 

Segundo Alves (2011), a educação a distância (EaD) foi criada com a intenção de 

promover o ensino e a formação continuada, almejando o acesso ao conhecimento para todos, 

em todos os lugares, sendo considerada a mais democrática entre as modalidades de educação, 

pois através das tecnologias de informação e comunicação consegue transpor diversos 

obstáculos na conquista do conhecimento.  

Segundo Godoi e Oliveira (2016), hoje existem estudos sobre as características e 

as estruturas da Educação a Distância, havendo a necessidade de conhecer quem é o aluno 

dessa modalidade. 

Neste sentido, a presente pesquisa trabalha com a identificação do perfil do aluno 

com matrícula ativa no curso de Especialização em Preceptoria em Saúde, ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Criada com o objetivo de “aprimorar a prática da preceptoria, em seus aspectos 

pedagógicos, por meio de variadas atividades formativas, qualificando a formação humana em 

saúde”, conforme descrito no Projeto Político Pedagógico do curso, a especialização é 

semipresencial e tem carga horária total de 360h (trezentas e sessenta horas), sendo 345h 

(trezentas e quarenta e cinco horas) cursadas a distância por meio da plataforma Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS) e 15h (quinze horas) presencias destinadas a 

participação no seminário de apresentação do trabalho de conclusão de curso (TCC). 

O curso possui 2.435 (duas mil, quatrocentas e trinta e cinco) matrículas ativas, 

compostas por profissionais que atuam em hospitais universitários e/ou outras instituições de 

saúde que recebam alunos em formação nessa área e que necessitem de preceptores 

capacitados para guiá-los adequadamente no seu processo formativo. 

1046



 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil do aluno do curso de 

Especialização em Preceptoria em Saúde, ofertado pela UFRN, quanto ao gênero, faixa etária, 

graduação, área de formação e região de atuação. 

 

2.2. Metodologia 

A pesquisa é empírica, quantitativa e de cunho descritivo, com a coleta de dados 

realizada no período de 07 a 10 de agosto de 2019 por meio do Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN. 

O SIGAA é o sistema utilizado para o acompanhamento dos alunos e inclui uma 

gama de informações pessoais (cadastro) e acadêmicas (repositório de atividades e 

avaliações). Os dados desta pesquisa foram coletados a partir do cadastro que cada aluno 

preenche no ato da matrícula no curso. 

A amostra da pesquisa é formada por 2.435 (duas mil, quatrocentos e trinta e 

cinco) alunos com matrícula ativa no curso de Especialização em Preceptoria em Saúde 

ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

2.3 Resultados e discussões  

Após a análise dos dados referentes aos 2.435 (dois mil, quatrocentos e trinta e 

cinco) alunos com matrícula ativa no curso de pós-graduação lato sensu em Preceptoria em 

Saúde da UFRN, verificou-se que aproximadamente 75% dos matriculados são do gênero 

feminino (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Distribuição dos alunos matriculados no curso, segundo o gênero. 

Gênero Quantidade % 

Feminino 1815 74,54 

Masculino 620 25,46 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Os dados analisados revelaram que 57,21% dos alunos possuem entre 31 e 40 

anos, sendo que apenas 7,31% ocupam a faixa etária de 20 a 30, conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos alunos matriculados no curso, segundo faixa etária. 

Idade Quantidade % 

De 20 a 30 178 7,31 

De 31 a 40 1393 57,21 

De 41 a 50 621 25,50 

De 51 a 60 218 8,95 

De 61 a 70 25 1,03 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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Dos matriculados, 92,36% são da área da saúde (Tabela 3), dos quais 916 

(37,62%) são graduados em Medicina (Tabela 4). Esse resultado indica que ainda persiste a 

prevalência de profissionais médicos e enfermeiros nos hospitais universitários, em 

detrimento da multiprofissionalidade no cuidar em saúde.  

 
Tabela 3 – Distribuição dos alunos matriculados no curso, segundo área de formação. 

Área de formação Quantidade % 

Ciências da Vida e 

da Saúde 

2249 92,36 

Ciência Humanas e 

Sociais Aplicadas 

173 7,10 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

13 0,53 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 
Tabela 4 – Distribuição dos alunos matriculados no curso, segundo formação (graduação). 

Formação  Quantidade % 

Medicina 916 37,62% 

Enfermagem 734 30,14% 

Fisioterapia 211 8,67% 

Serviço Social 72 2,96% 

Nutrição 112 4,60% 

Demais cursos 390 16,02% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Por fim, quanto a região de atuação, último aspecto examinado, 51,50% dos 

alunos da Especialização em Preceptoria em Saúde da UFRN atuam no Nordeste do Brasil, 

estando apenas 2,87% concentrados no Norte (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Distribuição dos alunos matriculados no curso, segundo região de atuação. 

Região Quantidade % 

Norte 70 2,87% 

Nordeste 1254 51,50% 

Centro-Oeste 272 11,17% 

Sudeste 609 25,01% 

Sul 230 9,45% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Observou-se que o perfil discente do curso é predominantemente formado por 

pessoas do gênero feminino, que estão na faixa etária de 31 a 40 anos de idade, formadas na 

área da saúde e com atuação na região Nordeste do país.   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na descrição do perfil dos discentes matriculados no curso, verificou-se a 

predominância de profissionais com formação médica, uma vez que o curso foi delineado 

para atendimento à demanda de capacitação de profissionais que atuam nos hospitais 

universitários sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares em sua maioria. O 

curso ofertado na modalidade auto instrucional favoreceu a adesão desses profissionais, uma 

vez que podem realizar os módulos ofertados em dias e horas mais acessíveis.  

A predominância de profissionais atuantes na região nordeste pode ser decorrente 

do maior número de vagas ter sido ofertada nessa região devido ao porte dos hospitais 

existentes e ao interesse dos matriculados em participar do curso.  

Esse estudo deve ser ampliado, em oportunidade futura, para inclusão de dados 

sociodemográficos mais específicos, tais como renda, ano de conclusão da formação técnica 

ou de graduação, raça-cor, estado civil e formações de pós-graduação.  
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RESUMO 

Na área da saúde a Educação à Distância possibilita a otimização do processo de educação e 
favorece o aperfeiçoamento do processo de educação pois propicia o aprimoramento dos 
profissionais preceptores. Assim objetiva-se relatar a experiência da avaliação diagnóstica para 
a aprendizagem de alunos do curso de Especialização em Preceptoria em Saúde. Trata-se de 
um relato de experiência do grupo 5 de acompanhamento pelo pesquisador-docente. A 
avaliação diagnóstica mostrou-se satisfatória na medida que os módulos evoluíram com 
conceitos A e B. Por fim, a avaliação diagnóstica na Educação à Distância traz vários benefícios 
para a equipe pedagógica como saberes pregressos e adquiridos e para aluno a autonomia, no 
entanto traz desafios como a falta de contato presencial com o pesquisador-docente. 

 
Palavras-chave: Educação a Distância. Capacitação de Recursos Humanos em Saúde. 
Sistema Único de Saúde. Avaliação Educacional. 

 
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF STUDENTS OF THE HEALTH 
PRECEPTOR SPECIALIZATION COURSE: EXPERIENCE REPORT 

 
ABSTRACT 

 
In the health area, Distance Education enables the optimization of the education process and 
favors the improvement of the education process because it provides the improvement of 
professional preceptors. Thus, the objective is to report the experience of the diagnostic 
assessment for learning of students of the Specialization Course in Health Preceptory. This is 
an experience report of the group 5 follow-up by the researcher-teacher. The diagnostic 
evaluation proved satisfactory as the modules evolved with concepts A and B. Finally, the 
diagnostic evaluation in Distance Education has several benefits for the pedagogical team as 
past and acquired knowledge and for the student autonomy, however it brings challenges such 
as the lack of face contact with the researcher-teacher. 

 
Keywords: Education, Distance. Health Human Resource Training. Unified Health System. 
Educational Measurement. 
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1 . INTRODUÇÃO 
 

Os avanços e os desenvolvimentos tecnológicos que ocorreram a partir da segunda 
metade do século XX, impulsionaram e estão transformando a maneira de ensinar e de aprender. 
Além disso é importante ressaltar que o ritmo intenso do mundo globalizado e a complexidade 
crescente das tarefas que envolvem a informação e a tecnologia fazem com que o processo 
educativo não seja considerado apenas uma atividade comum (PEREIRA; SCHIMITT; DIAS, 
2007). Assim buscou-se desenvolver novos métodos alternativos de ensino-aprendizagem que 
rompessem com o modelo de educação tradicional, através da educação à distância (EaD). 

De acordo com o artigo 1º do Decreto n. 5.622, de 2005 a educação à distância (EaD) é 
“a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos. ” (BRASIL, 2005). Com a EaD é possível explorar potencialidades dos sujeitos 
envolvidos, compartilhar conhecimentos e estabelecer novas relações e interações, e desse 
modo o aluno é protagonista em seu processo de aprendizagem e o professor aparece como 
mediador (GROSSI; KOBAYASHI, 2013). 

Um dos benefícios mais relatados é que a EaD oferece certa flexibilidade na adequação 
das necessidades individuais de estudo, despertando o interesse das instituições de ensino para 
agregarem cursos à distância, promovidos por um suporte tecnológico que propicia a 
interatividade entre aluno e professor (PETERS, 2001). 

Assim, faz uso de tecnologias virtuais que permitem novas possibilidades de interagir e 
criar espaços favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. E são ferramentas cada vez mais 
presentes nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, pois atuam como 
facilitadoras no processo de construção do conhecimento do aluno (TAVARES, et al, 2018). 

Diante do exposto, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) tem-se buscado 
avanços na universalização e a melhoria da condição do acesso, com iniciativas que integrem 
educação e saúde. Nesse sentido, não tem como avançar na saúde sem pensar na educação e 
qualificação dos profissionais de saúde, através por exemplo da Educação Permanente em 
Saúde (CESAR et al., 2019). 

Vale ressaltar que na área da saúde a EaD tem uma possibilidade de otimização do 
processo de educação pois propicia o aprimoramento desses profissionais através de novas 
estratégias de aprendizagem como capacitação, aperfeiçoamento e atualização (TAVARES, et 
al, 2018). 

De fato, nesse campo especificamente tem-se uma intensidade de acontecimentos no 
cotidiano e mudanças repentinas nos processos de cuidar, sendo assim necessário que os 
profissionais envolvidos estejam continuamente atualizados e ativos nas atividades que 
realizam. Por isso dar-se a importância da qualificação dos profissionais que recebem 
estudantes de cursos diversos, os preceptores do SUS. 

Para Missaka (2011) a preceptoria em saúde é uma prática pedagógica que ocorre no 
ambiente de trabalho, e que é conduzida por profissionais da assistência, que possuem cargo de 
professor ou não. Nessa direção destaca-se o Curso de Especialização em Preceptoria em Saúde 
(PrecepSUS) que surgiu com o intuito de preencher deficiências e necessidades na formação 
dos profissionais preceptores do SUS. 
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Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da avaliação diagnóstica 
para a aprendizagem de alunos do curso de Especialização em Preceptoria em Saúde 
(PrecepSUS). 

 

2 . DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com a finalidade de 

relatar a vivência de pesquisadores-docentes do Curso de Especialização em Preceptoria em 
Saúde, em relação ao grupo 5 de acompanhamento. Vale destacar que na estrutura do curso 
existem 8 grupos no total. 

 
2.2 O PrecepSUS 

O PrecepSUS é um curso EaD oriundo da Escola de Saúde/UFRN em parceria com o 
Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) e a Secretaria de Educação à Distância 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Quanto à estrutura pedagógica do curso, o PrecepSUS foi organizado em três itinerários 
formativos, que são: metodologias ativas em preceptoria, monitoramento e avaliação em 
preceptoria e preceptoria na educação permanente em saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

Tem como público-alvo profissionais de saúde que atuam nos hospitais universitários 
através de pactuação com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Ministério da 
Educação (EBSERH), e ao todo foram ofertadas 2.500 vagas distribuídas em todas as regiões 
do Brasil, sendo assim um curso de larga escala (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2018). 

Ao todo o curso tem duração de 48 semanas com carga horária total de 360h, sendo este 
totalmente auto instrucional e à distância, com necessidade de 8h de dedicação semanal, com 
módulos e acompanhamento pedagógico através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
Sistema Único de Saúde (AVASUS) /Laboratório de Inovação tecnológica em Saúde (LAIS) / 
UFRN. São, portanto, cinco eixos distribuídos em 15 módulos (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

Para o acompanhamento os alunos contam com o apoio diretamente do pesquisador- 
docente e do orientador no serviço de atuação, além da equipe de coordenação do curso e 
suporte técnico do AVASUS/LAIS/UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2018). 

Em relação à avaliação, o curso tem por base a superação das complexidades 
encontradas na avaliação mediada por tecnologias. Diante disso, foram utilizadas várias 
modalidades avaliativas ao longo do curso. Sendo elas: diagnóstica em que utilizou o 
instrumento de diagnóstico aplicado no início e final de cada módulo, na formativa 
(questionário avaliativo) e somativa (trabalho de conclusão de curso (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). Assim, neste relato de experiência iremos 
avaliar apenas a modalidade diagnóstica do curso. 

O desempenho acadêmico do curso se dá através de conceitos sendo eles “A”, “B”, “C”, 
“D” ou “E”, e os alunos são considerados aprovados quando obtiverem os conceitos A, B ou C. 
Caso tirem D ou E, podem refazer o pré-teste e o pós-teste bem como os demais instrumentos 
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avaliativos. No pré-teste e pós-teste os cursistas respondem a 10 questões sobre o módulo que 
está participando, a realização é imprescindível para o cumprimento do curso 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 
2.3 Apresentação e Discussão dos resultados 

 
De uma maneira geral os alunos estão distribuídos por Região do país em maior parte 

nas regiões Nordeste (51,50%) e Sudeste (25,01%), seguido da Centro-Oeste (11,17%), Sul 
(9,45%) e Norte (2,87%), e totalizam atualmente em 2.243 alunos cursistas. Já o grupo de 
acompanhamento 5 tem maior concentração de alunos nas regiões Sudeste (62,54%), Centro- 
Oeste (32,57%) e Nordeste (4,89%). Na região nordeste destaca-se o estado do Rio Grande do 
Norte, Centro-Oeste e o Distrito Federal, e na Sudeste, São Paulo e Espírito Santo. 

No que tange à avaliação dos módulos com a realização do pré-teste e pós-teste foi 
verificada uma melhora significativa em todos os módulos após os alunos os cursarem, exemplo 
disso são alunos que em determinando módulo tiraram B e no pós-teste foi para A. De fato, foi 
observado que os alunos em sua maioria se mantiveram entre os conceitos A e B no pós-teste. 

Durante o processo de acompanhamento dos módulos do curso, o acompanhamento dos 
pesquisadores-docentes tem sido de suma importância, no que diz respeito à motivação e ao 
fomentar o envolvimento dos alunos no curso principalmente para o cumprimento dos prazos 
das atividades dos módulos. Deve ser destacada a vantagem de que o aluno não avança no 
módulo sem a realização do pré-teste o que para o grupo de pesquisadores-docentes funciona 
como uma importante “medida” de como este chega no módulo e no pós-teste de como ele sai. 

Diante disso, a avaliação é vista para o aluno como um processo contínuo, sistemático, 
compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global, que permite avaliar o 
conhecimento do aluno (ROCHA, 2014). Outro aspecto a ser considerado é o vínculo afetivo 
pois o aluno à distância precisa sentir-se acolhido e que não está sozinho no processo de 
aprendizagem. Esses elementos contribuem no processo avaliativo para conhecer a opinião, a 
realidade e as relações que estabelece com o conhecimento (RAMOS; FRISKE; ANDRADE, 
2007). 

A realização da avaliação diagnóstica tem contribuído sistematicamente para que o 
PrecepSUS possa avaliar e reavaliar os seus conhecimentos e competências e assim estar em 
permanente processo de construção além de favorecer ao protagonismo do aluno. 

Segundo Laguardia, Portela e Vasconcelos (2007), atividades que antecedem a 
formação permitem um ajuste tanto do programa aos conhecimentos e às competências atuais 
dos aprendizes quanto destes em relação aos programas de formação. A avaliação diagnóstica 
tem como finalidade investigar, buscar uma previsão, o perfil do aluno e as tendências de 
aprendizagem (ROCHA, 2014). 

Na medida que os módulos estão acontecendo percebe-se que os alunos estão em 
constante melhora em seus desempenhos acadêmicos. No entanto tem-se verificado também 
um aumento de alunos com conceito E, na mesma proporção que tem aumentado a 
complexidade dos módulos em relação ao objeto de estudo da formação em preceptoria. 
Situação esta, que requer maior monitoramento do pesquisador-docente, no sentido de que o 
discente não desista do curso, mas sim que seja reforçada a importância de rever conteúdos não 
apreendidos e refazer o teste novamente. 

Nesse sentido, para Santos (2006), a avaliação diagnóstica só tem sentido quando 
referida como ação do processo de ensino-aprendizagem e isto é constantemente 
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retroalimentado como função formativa para manter-se alinhado com os objetivos 
educacionais. 

 
3 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo avaliativo realizado por meio de diagnóstico realizado no curso até o eixo 
de avaliação permitiu a compreensão de como os alunos estão evoluindo, e mesmo nos módulos 
finais conseguiram manter os conceitos A e B. A avaliação diagnóstica é relevante pois permite 
a equipe pedagógica do curso a compreensão dos saberes pregressos e adquiridos ao longo do 
curso, sendo assim um instrumento de avaliação permanente. 

A atuação do pesquisador-docente é de suma importância neste processo na medida que 
atua no acompanhamento e monitoramento junto aos alunos, apesar de que os esforços para o 
cumprimento das atividades são deles. 

Portanto, a avaliação EaD tem muitos pontos fortes como a autonomia, pesquisa e 
autoria, por exemplo. No entanto, em um curso totalmente autoinstrucional, é um grande 
desafio pois o pesquisador-docente além do contato presencial não existir, este também não 
interfere diretamente na discussão de conteúdo, uma vez que não foi o conteudista. 
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RESUMO. Relatar a experiência com um grupo de estudos de metodologia científica, com a
contribuição das metodologias  ativas,  ressaltando importância  ao incentivo à produção e  a escrita
acadêmica é  o objetivo desta pesquisa. Um grupo de estudos tem como característica reunir
pessoas interessadas por um determinado assunto com a finalidade de promover estudos por
meio  de  debates  sobre  a  temática.  Como  procedimento  metodológico,  foi  aplicado  um
questionário com 05 alunos participantes, no qual foi possível dimensionar suas percepções,
limitações e sugestões. Todos os alunos que participaram da avaliação salientaram que a ideia
é muito boa, incentivando a Coordenação do Polo a dar continuidade aos encontros. Pôde-se
concluir que o grupo de estudos é um espaço de aprendizado, de colaboração, de produção de
escrita acadêmica permitindo um desenvolvimento e um crescimento nas produções textuais. 

Palavras-chave: Produção Científica. Grupo de Estudos. Metodologias Ativas. 

ABSTRACT.  AN  EXPERIENCE  OF  A  GROUP  OF  STUDIES  WITH  DISTANCE
EDUCATION STUDENTS AND ACTIVE METHODOLOGIES. Reporting the experience with a
scientific methodology study group, with the contribution of active methodologies, emphasizing the
importance of encouraging production and academic writing is the objective of this research. A study
group is characterized by bringing together people interested in a particular subject in order to promote
studies through debates on the subject. As a methodological procedure, a questionnaire was applied
with 05 participating students, in which it was possible to dimension their perceptions, limitations and
suggestions.  All  students  who participated  in  the  assessment  stressed  that  the  idea  is  very  good,
encouraging the Coordination of the Polo to continue the meetings. It can be concluded that the study
group  is  a  space  for  learning,  collaboration,  and  production  of  academic  writing  allowing  a
development and growth in textual productions.

Keywords: scientific production. Study Group. Active methodologies. 
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1. INTRODUÇÃO

Formar um grupo de estudos na universidade durante a graduação é importante para
oportunizarmos aos acadêmicos ocasiões favoráveis para o estudo em grupo compartilhando o
conhecimento, a habituação ao mundo da pesquisa científica e a facilitação do aprendizado.
No entanto, um desafio a ser encontrado quando se pretende implantar um grupo de estudo
nos cursos a distância é o tempo dos alunos para comparecer as reuniões e ou aos encontros.
De acordo com o Censo da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) a maioria
dos alunos do ensino a distância (EAD) semipresencial são alunos adultos com predomínio do
sexo  feminino  (ABED,  2018).  Desta  forma,  precisam  ser  motivados  para  participar  dos
encontros presenciais na universidade. Assim surgiu o questionamento: como criar estratégia
para que possibilitem a participação dos alunos no grupo de estudos?

Investigou-se de forma minuciosa uma metodologia que atendesse concomitante as
atividades do grupo de estudo e o tempo dos alunos. A metodologia Ativa se ingeriu de forma
adequada. Assim sendo, se propôs como objetivo relatar a experiência com um grupo de estudos
de metodologia científica, com a contribuição das metodologias ativas, ressaltando importância ao
incentivo à produção e a escrita acadêmica

Buscar a autonomia do aluno é o foco das Metodologias Ativas para discorrer sobre
este tema buscou-se suporte nos estudos de Fonseca e Mattar (2017) e Valente (2018). Para
tornar fácil de entender que o compartilhamento de ideias é fundamental para o andamento do
grupo de estudos. Usou-se como base as concepções de Demo (2014) e de Alves (2018).  

O objeto de estudo deste artigo é uma experiência realizada com um grupo de estudo
para alunos dos  cursos de licenciaturas  em um Polo de EAD da Universidade  Aberta  do
Brasil.  Para  avaliá-lo  fez  se  uso  da  pesquisa  qualitativa,  a  qual  se  utilizou  de  dados
qualitativos para sua explanação. A técnica foi de aplicação de um questionário on-line com
questões abertas.  O campo empírico foi o Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta
do Brasil (UAB). Os sujeitos pesquisados foram cinco (05) alunos que participavam do grupo
de estudos do Polo. 

Nos  resultados  obtidos  foram constados  que  o  grupo  de  estudos  é  um espaço  de
reflexão e aprendizado onde proporciona ao discente a oportunidade de realizar na prática a
sua produção acadêmica, fato este que é percebido na elaboração de resumos expandidos para
a  Semana  Universitária  da  Universidade  Estadual  do  Ceará  (UECE)  e  da  Feira  do
Conhecimento  da  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  (SECITECE)
atribuindo ao discente do grupo de estudos uma experiência acadêmica.  Além de alunos que
participaram do XIX ENEQ – Encontro Nacional de Química em 2018 e apresentação de artigos no III
Congresso sobre tecnologias na educação (CTRL+E). 

O grupo de estudo no Polo onde se deu a pesquisa envolveu discentes de variados
cursos de licenciaturas, um diferencial, haja vista que, normalmente, os grupos de estudos são
compostos de alunos de um determinado cursos de graduação. Desta forma, no nosso grupo
de  estudos  participaram  alunos  das  licenciaturas  de  Matemática,  Ciências  Biológicas,
Química e Física. 

Além desta  introdução,  o composto do artigo é acrescido do desenvolvimento que
possui  duas  subseções,  no qual  se  decorre sobre metodologias  ativas  e  sobre o grupo de
estudos. Por fim as considerações finais. A pesquisa gozará de êxito, ao poder colaborar para
melhor efetivação na formação do futuro professor da educação básica. 

2. DESENVOLVIMENTO

A partir do entendimento da fundamentação teórica como essencial e indispensável
para a elaboração de uma pesquisa, nesta seção é feita a revisão da literatura, a qual trata dos
fundamentos teóricos, dissertando sobre metodologias Ativas e sobre Grupo de Estudos.
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2.1 Metodologia Ativa

Diante do paradigma do ensino formal que está a cada dia sendo envolvido com uso
das  tecnologias  digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC),  as  instituições  de  ensino
superior devem estar atentas em criar condições para os futuros profissionais da educação
adquiram  habilidades,  competências  didáticas  e  metodológicas  para  enfrentar  a  realidade
porvir. Não se está mais nos momentos de discussão entre o ensinar tradicional e de tentativas
de novos métodos de ensinar, pois o destino já está traçado, não existe mais retorno. O ensinar
e o aprender estão vinculados ao uso das tecnologias digitais. De acordo com Oliveira et al
(2015) já não se trata de uma tendência de momento. Os componentes do processo de ensino
aprendizagem – aluno, professor e o ambiente –. devem assumir seus novos protagonismos.
Para Valente (2018, p. 42,) 

A responsabilidade sobre a aprendizagem é do estudante, que precisa assumir uma
postura mais participativa, na qual resolver problemas, desenvolver projetos e, com
isso, cria oportunidades para a construção de seu conhecimento. O professor passa a
ter a função de mediador, consultor do aprendiz. E a sala de aula passa a ser o local
onde  o  aprendiz  tem  a  presença  do  professor  e  dos  colegas  para  auxiliá-lo  na
resolução de suas tarefas, na troca de ideias e na significação da informação. 

Para a ocorrência dessa mudança diversas dificuldades existem, mas as soluções já
existem, metodologias já estão sendo colocadas em práticas e entre estas metodologias se
destaca a metodologias ativas com apoio das TDIC. 

Conforme Fonseca e Mattar (p. 186, 2017) “Metodologias ativas é um conceito amplo,
que pode se referir a uma variedade de estratégias de ensino”. Dentre essa variedade pode-se
citar: ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, design thinking, peer
instruction ou  peer  to  peer etc.  O  diferencial  desta  metodologia  é  que  ela  busca  o
desenvolvimento da autonomia, da aprendizagem e do protagonismo. Já na visão de Cunha et
al (2017).

As metodologias  ativas  são  um processo  educativo  que  encoraja  o  aprendizado
crítico-reflexivo, onde o participante tem uma maior aproximação com a realidade,
com isso possibilita uma série de estímulo podendo ocorrer maior curiosidade sobre
o assunto abordado,  pode-se propor inclusive desafios  onde o participante busca
solução, obtendo assim uma maior compreensão (p. 48).

Desta forma, de acordo com Cortelazzo;  et al (2018) o desenvolvimento de novas
TDIC  possibilita  uma  abordagem  mais  centrada  no  aprendiz  e  o  uso  mais  intensivo  de
metodologias ativas, personalizando o acompanhamento deste. Assim sendo, as metodologias
ativas encontram justificativas no avanço tecnológico que beneficiam o ensino a distância,
pois sabe-se que, esta modalidade de ensino requer autonomia do estudante como protagonista
do processo ensino-aprendizagem.

Diante do exposto, a proposta do grupo de estudos com metodologias ativas realizou
encontro  com atividades  dinâmicas,  com a  participação  ativa  dos  alunos  no  processo  de
construção  de  produções  científicas. Os  alunos  foram  instigados  a produzir e não  ficarem
como meros ouvintes. Desta forma, o aluno foi incentivado a ser protagonista da construção
do seu conhecimento adquirindo autonomia. Foi proporcionado também interação entre pares
fazendo-os colocarem a “mão na massa” na pesquisa e na produção científica.

2.2 Grupo de Estudos

A Graduação é um período no qual os discentes vivenciam um ambiente acadêmico,
composto  por  disciplinas  específicas  de  seu  curso,  complementando-se  com  pesquisas  e
publicações  científicas.  As  Universidades,  especialmente  a  pública,  influenciam  nesse
aspecto,  pois  o  intuito  destas  instituições  é  formar  profissionais  comprometidos  com seu
campo de atuação integrando ao universo da pesquisa e escrita científica. 
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À vista disso, surge a importância dos grupos de estudos entre alunos e professores,
por  meio  do estudo  coletivo  de  temáticas,  no  qual  o compartilhamento  de  ideias  é
fundamental para o andamento dele. Alves (2018) disserta que é essencial fazer com que a
pesquisa tenha um caráter didático, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, ou
seja, a “Questão absolutamente fundamental é tornar a pesquisa o ambiente didático cotidiano,
no professor e no aluno, desde cedo para desfazer a expectativa arcaica de que a pesquisa é coisa
especial, de gente especial” (DEMO 2015, p. 14 apud ALVES, 2018, p. 17). Para que assim seja
possível  romper  a  ideia  de  que  pesquisar  é  algo  restrito  a  notáveis  pesquisadores.  Ainda
segundo Demo (2014), a pesquisa tem como vertente o saber científico e educativo, de modo
que a formação científica deve ser compreendida como integrante do processo formativo do
aluno. 

O grupo de estudos tem como relevância, oferecer conhecimento aos discentes sobre
como é fundamental seguir os padrões estabelecidos para a escrita de um trabalho acadêmico,
no qual há discentes que ainda estão na sua primeira graduação, sendo possível conhecer e se
familiarizar com as normas preestabelecidas e fundamentais para a vida acadêmica.

O grupo de estudos é de fundamental importância para construção coletiva da escrita
acadêmica e as múltiplas visões dos discentes corrobora para um aprendizado prático que
possui a pretensão de fornecer a experiência acadêmica para os futuros professores pois os
alunos de hoje serão os professores de amanhã.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo se propôs em seu objetivo Relatar a experiência com um grupo de estudos de
metodologia científica, com a contribuição das metodologias ativas, ressaltando importância
ao incentivo à produção e a escrita acadêmica.  Para que o trabalho se torne empírico foi
realizada uma avaliação com os alunos participantes de onde foi possível tirar as seguintes
conclusões:  No geral, o grupo de estudos é um espaço de aprendizado, de colaboração, de
produção  de  escrita  acadêmica  permitindo  um  desenvolvimento  e  um  crescimento  nas
produções textuais. Apesar de ser uma experiência nova no polo, ser uma modalidade EAD,
estes pontos contribuíram para um pequeno quantitativo de participantes do grupo de este
estudo,  no  entanto,  todos  os  alunos  pesquisados  salientaram  que  a  ideia  é  muito  boa,
incentivando a Coordenação do Polo a dar continuidade aos encontros, proporcionando esta
possibilidade  para  os  próximos  semestres.  Além  de  apontarem  a  necessidade  de  mais
encontros e em horários distintos. Para isso surgiu a ideia do uso de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem  (AVA)  para  continuar  as  discussões  e  compartilhamento  dos  materiais
didáticos.  Em  pesquisas  futuras  pretende-se  relatar  a  dinâmica  do  grupo  de  estudos  na
modalidade EAD. 
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DETERMINANTES DE EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA 
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RESUMO. A Educação à Distância é uma modalidade de ensino que proporciona ao discente um ensino 
de qualidade, redução de custos, além da acessibilidade de aprendizado. Objetivo: identificar as 
principais causas de evasão de cursos de educação à distância na área da saúde. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão de escopo, realizada em agosto de 2019. Resultados e Discussão: dentre os estudos 
selecionados, as principais causas de desistência do curso EaD foram divididas em: a dificuldade em 
conciliar o trabalho com a EaD, fatores pessoais dos discentes e as interferências provenientes da própria 
utilização das tecnológicas. Conclusão: destaca-se a importância de medidas preventivas para a 
permanência desses indivíduos nos cursos EaD, permitindo uma maior qualidade de ensino e 
qualificação para os mesmos. 

Palavras-chave: Educação à distância; Evasão Escolar; Educação em Saúde. 

 
ABSTRACT. Education is accessible to quality teaching, cost savings, and accessibility to learning. 
Objective: To identify as the main causes of dropout in long-term health education courses. 
Methodology: This is a scoping review, conducted in August 2019. Results and Discussion: Indicators 
were selected as the main causes of discontinuity and distance learning was divided into: difficulty in 
reconciling work with distance education, personal factors students and interference from the use of 
technologies. Conclusion: highlights of a series of preventive measures for the permanence of our 
students in distance education courses, a great quality of teaching and evaluation for them. 
Keywords: Education, distance; Student dropout; Health education.  
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1. INTRODUÇÃO 
A Educação à Distância (EaD) se configura como uma modalidade educacional, na qual os 

docentes e discentes não estão conectados presencialmente, sendo necessário o uso de meios 

tecnológicos para o aprendizado. Esse tipo de modalidade está presente desde a educação básica 

até o ensino superior, como o caso da pós-graduação (RIBAS et al., 2017).  

No Brasil, na década de 90, tornou-se possível o avanço da EaD, a partir da validação dessa 

modalidade de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em dezembro de 

1996, o que a implementação de cursos de formação à distância em todos os níveis de ensino. 

Ressalta-se que entre a década de 90 e início do ano 2000, houve uma grande desconfiança e 

associação à uma baixa qualidade pela população em relação a esse tipo de educação, que foi 

atenuada, com a concretização de programas de teleducação (OLIVEIRA et al., 2017). 

Para Rodrigues et al. (2018), a incorporação de recursos tecnológicos na EaD, proporciona 

benefícios, ao permitir ao discente um ensino de qualidade, uma redução de gastos para a 

concretização do curso, além de possibilitar uma maior acessibilidade de aprendizado à 

estudantes que não conseguiriam realizar o curso por residir em localidades distantes de cursos 

presenciais. 

De acordo com Peixoto, Peixoto e Alves (2012), no que diz respeito à área da saúde, há uma 

grande intensificação da Educação a Distância na graduação e pós-graduação, sobretudo, na 

área da saúde. O que é possível, devido a utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, que a partir de meios tecnológicos e ambientes virtuais, possibilitam uma maior 

facilidade de ensino e aprendizado. Apesar dos benefícios, alguns fatores como, o custo 

financeiro para o acesso à internet e os custos com a manutenção do computador, acabam 

causando uma desestimulação, que influencia negativamente na permanência dos alunos nos 

cursos EaD.  

Diante disso, o estudo objetivou-se por identificar as principais causas de evasão de cursos 

de educação à distância na área da saúde. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de escopo ou scoping review, realizada em agosto de 2019. 

Segundo Peters et al. (2015), esse tipo de revisão possui o intuito de realizar um mapeamento 
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dos principais conceitos de uma determinada área, a partir da análise das evidências científicas 

sobre o tema em questão, para que seja possível, a identificação de lacunas relacionados ao 

mesmo. 

Para a elaboração da questão norteadora da pesquisa, utilizou-se o método População, 

Conceito, Contexto (PCC). Onde a População são os discentes, o Conceito as causas de evasão 

de cursos de EaD e o Contexto trata-se da área da saúde. Diante disso, como questão norteadora 

da pesquisa, obteve-se: “Quais as principais causas de evasão de cursos de educação à distância 

na área da saúde?” 

 No que tange a estratégia de busca, foram selecionados os seguintes descritores no 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH): Educação à 

distância (Education, distance), Evasão Escolar (Student Dropouts) e Saúde (Health) e da 

utilização do operador booleano AND. Como critérios de inclusão, destaca-se, artigos 

disponíveis, em texto completo, gratuitamente, nos idiomas português, inglês e espanhol, 

produzidos nos últimos 10 anos (2009 à 2019). Foram excluídos artigos que não atendessem a 

questão norteadora da pesquisa ou que se encontrassem repetidos nas bases de dados.  

A busca dos artigos foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e nas 

bases de dados Web of Science, Scopus e Medline.  

2.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da busca foi possível encontrar 335 resultados, dos quais, após a aplicação dos 

critérios de inclusão e de exclusão e da leitura dos títulos e resumos dos artigos, foram 

selecionados 8 artigos para a composição da amostra. Dentre os estudos selecionados, as 

principais causas de desistência do curso EaD foram divididas em três determinantes: a 

dificuldade em conciliar o trabalho com a EaD, fatores pessoais dos discentes e interferências 

provenientes da própria utilização das tecnológicas. 

Conforme os estudos, no que se refere a dificuldade da conciliação do trabalho com o 

curso de educação à distância, observou-se uma grande restrição do tempo dos profissionais de 

saúde para o momento de aprendizado à distância, que apresentavam grandes sobrecargas de 

trabalho, não conseguindo aliar o exercício profissional aos estudos, sendo muitas desistências 

foram associadas ao trabalho (RODRIGUES et al., 2018; BROWNLOW et al., 2015; 

UMEKAWA; ZERBINI, 2015; PEIXOTO; PEIXOTO; ALVES, 2012). 

Quanto a relação dos fatores pessoais dos discentes com a evasão escolar, notou-se uma 

maior desistência do curso pelo sexo feminino. Para os autores, esse fenômeno se explica, 
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muitas vezes, pelos compromissos familiares e escassez de apoio do (a) companheiro (a) e 

demais integrantes da família, sendo evidenciados conflitos entre a continuação do curso, as 

atividades do lar e o trabalho profissional (BAESSE; GRISOLIA; OLIVEIRA, 2016). 

Rodrigues et al. (2018) afirma que além desses fatores, também se consideram como fatores de 

evasão, atividades inerentes a maternidade.  

No que tange os fatores pessoais, vale salientar ainda, a inabilidade do próprio discente, 

ao lidar com o uso de tecnologias, além da inaptidão em sistematizar o tempo de estudo com o 

seu estilo de vida (UMEKAWA; ZERBINI, 2015). Em seu estudo, Baesse, Grisolia e Oliveira 

(2016), verificaram que, muitas vezes, essa falta de habilidade com uso de aparelhos 

tecnológicos está relacionada à idade mais avançada do indivíduo. 

Em relação aos fatores de interferência inerentes à tecnologia, foi verificado como 

principais causas de desistência, a instabilidade e oscilação da internet, que acarretavam em 

falhas na transmissão do conteúdo, além da dificuldade em realizar o login, de ouvir o docente 

e a presença de ruídos de fundo, o que tornava o processo de aprendizado ainda mais 

complicado (GODOY; GUIMARÃES; ASSIS, 2014; SMITH; O’HAGAN, 2014). Outro fator 

a ser destacado, foi a ausência de acesso à internet, configurando-se um fator importante na 

evasão dos estudantes (RAKOTOTIANA; RAJABO; GOTTOT, 2017). 

3. CONCLUSÃO 
A evasão de cursos EaD na área da saúde é determinada por diversos fatores, que vão 

desde a dificuldade em conciliar o trabalho com o curso, fatores pessoais, como uma 

prevalência no sexo feminino, e também nas idades mais avançadas, até fatores inerentes à 

própria tecnologia, como a instabilidade da internet e da má qualidade do áudio. Diante disso, 

destaca-se a importância de medidas preventivas para a permanência desses indivíduos nos 

cursos EaD, permitindo uma maior qualidade de ensino e qualificação para os mesmos.  
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RESUMO. O presente trabalho discute alguns aspectos das atribuições do pesquisador-docente em 
um curso de especialização a distância para profissionais preceptores do Sistema Único de Saúde. 
Relatam-se as experiências nas primeiras semanas no decorrer do curso; destacam-se os principais 
desafios a partir das competências requeridas, que colocam o pesquisador-docente como um mediador 
do ensino e aprendizagem, atuando ao mesmo tempo como orientador, motivador e um avaliador do 
percurso dos alunos. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino Superior.	Formação Profissional em Saúde. Sistema 
Único de Saúde.  

 

ABSTRACT.  Challenges of the teaching researcher facing a distance course in Specialization in 
Health Preceptoria. This paper discusses some aspects of the researcher-faculty attributions in a 
distance specialization course for professionals preceptors of the Unified Health System. They are 
reported as experiences in the first weeks during the course; We highlight the main challenges from 
the required competencies, which place the researcher-teacher as a mediator of teaching and learning, 
acting at the same time as advisor, motivator and evaluator of the students' course. 

Keywords: Distance Education. Higher Education. Professional Training in Health. Unified Health 
System. 
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1. INTRODUÇÃO  

O ensino à distância (EaD) no Brasil, nos últimos anos, tem despontado como uma 
importante estratégia de inovação metodológica para a capacitação dos recursos humanos em 
saúde (SILVA et al., 2015), (CEZAR; COSTA; MAGALHÃES, 2017), (FARIAS et al., 
2017). É notável como o EaD amplia as possibilidades dos ambientes de aprendizagem, 
flexibiliza no tempo e no espaço a participação dos envolvidos no processo, diversifica os 
modos de comunicação e a interação entre os envolvidos.  

A concepção do ensino à distância no Brasil está alinhada com a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde, pois “na medida em que funciona na lógica da mediação e 
facilitação, se ajusta à proposta da EPS, por requerer o protagonismo do aluno, deslocando o 
foco do professor, que passa de detentor do conhecimento a mediador da aprendizagem” 
(CAMPOS; SANTOS, 2016). O EaD na Saúde contribui, igualmente, para colaborar com o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Preceptoria em Saúde tem envolvido e exigido cada vez mais a atuação de 
profissionais e trabalhadores do SUS, apresentando inúmeras possibilidades no 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem (LIMA; ROZENDO, 2015); no entanto, percebe-
se a rara e escassa oferta de capacitação para o preceptor. 

Acreditamos que a educação permanente seja uma necessidade mais que urgente para 
estes profissionais de saúde preceptores, para que possam promover autoavaliação, autocrítica 
e desenvolver habilidades e didática na transmissão de conhecimentos. 

 No intuito de preencher lacunas e necessidades na formação destes profissionais 
preceptores, o PrecepSus é um curso EaD de Especialização em Preceptoria em Saúde, 
oriundo da Escola de Saúde/UFRN em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS) e a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 

O curso é ofertado por meio do ambiente virtual AVASUS, plataforma EaD do 
Ministério da Saúde que tem por objetivo promover conhecimento integrado e acessível em 
educação em saúde. Apresenta várias opções de cursos que são disponibilizados de maneira 
gratuita e podem ser acessados por estudantes, profissionais e gestores da área da saúde, bem 
como pela população em geral. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com a finalidade de 

relatar a experiência de pesquisadores docentes do Curso de Especialização de Preceptoria em 
Saúde à distância realizado pela UFRN. 

O curso de Especialização de Preceptoria em Saúde foi organizado em três itinerários 
formativos, que são: metodologias ativas em preceptoria, monitoramento e avaliação em 
preceptoria e preceptoria na educação permanente em saúde. Foi pensado em meio a cenários 
de constantes transformações em nível mundial e nacional, na perspectiva de contribuir com 
diferentes competências como pensamento sistêmico, colaborativo, pensamento crítico, 
autoconhecimento e assim construir e reconstruir profissionais capazes de resolver problemas 
de maneira integrada no exercício da preceptoria (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2018).  
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Teve como público-alvo profissionais de saúde que atuam nos hospitais universitários 

a partir de pactuação com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Ministério da 
Educação (EBSERH), foram oferecidas 2.500 vagas distribuídas em todas as regiões do 
Brasil, sendo assim um curso de larga escala (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2018).  

O curso tem como objetivo aprimorar a prática da preceptoria, em seus aspectos 
educacionais, com o uso de variadas atividades formativas, qualificando a formação humana 
em saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

A fundamentação do curso é baseada na formulação de competências profissionais. Ou 
seja, “estrutura-se, assim, uma modelagem pedagógica que valoriza as competências nos 
vários componentes do curso: os itinerários formativos, o ambiente virtual de aprendizagem, 
as metodologias empregadas, as atividades e experiências, os objetivos 
educacionais.”(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

O curso tem duração de 48 semanas com carga horária total de 360h, sendo este 
totalmente autoinstrucional e a distância, com necessidade de 8h de dedicação semanal, com 
módulos autoinstrucionais e acompanhamento pedagógico com uso do Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVASUS)/LAIS/UFRN. São cinco eixos e 15 módulos 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

Para o acompanhamento os alunos contam com o apoio diretamente do pesquisador-
docente e do orientador no serviço de atuação, e indiretamente com as equipes da 
coordenação do curso e do suporte técnico do AVASUS/LAIS/UFRN (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

2.2 Apresentação e Discussão dos Resultados 
Como pesquisadores-docentes, realizamos o acompanhamento direto dos alunos com 

uso da plataforma AVASUS, e dispomos de dois canais principais para estabelecer a 
comunicação - a ferramenta denominada “Interação docente/aluno” e a ferramenta 
“Mensagens”, ambas com disponibilidade assíncrona, nas quais os alunos podem interagir 
com o pesquisador-docente, solicitar esclarecimentos, relatar suas dúvidas e receber respostas 
às suas inquietações.  E como estratégia para nos tornar acessíveis e alertas, recebemos 
notificações no nosso endereço eletrônico (e-mail) quando o aluno nos solicita no AVASUS. 

Dentre nossas atribuições, estão: incentivar a regularidade de acesso a todos os 
espaços do AVASUS, utilizando e interagindo com os alunos nas diversas ferramentas 
disponibilizadas; contribuir com a participação dos discentes nos espaços de interação, como 
fóruns e diálogos disponibilizados pelo Curso e facilitar a orientação no itinerário formativo, 
conforme proposta pedagógica; participar das reuniões e/ou atividades de capacitação e de 
atualização técnica e pedagógica promovidas pelo Curso; atuar nas atividades de 
planejamento, diagnóstico, monitoramento e avaliação do curso; desenvolver e publicar 
pesquisa na área de recursos educacionais abertos no âmbito nacional e/ou internacional 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).   

As competências requeridas colocam o pesquisador-docente como um mediador do 
ensino e aprendizagem, atuando ao mesmo tempo como orientador, motivador e um avaliador 
do percurso dos alunos. Além dessas competências, percebemos a necessidade de 
desenvolvimento de fluência tecnológica (SANTOS; MANTILLA, 2016). 

No decorrer das primeiras semanas do curso, o acompanhamento/avaliação dos alunos 
e a interação com os mesmos com uso da mediação tecnológica nos permitiu perceber os 
desafios do nosso trabalho. 
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Nesse início, ao tomarem contato com o curso, muitos alunos manifestaram seus 

anseios e dificuldades, quanto à realização das avaliações ao final de cada módulo, quanto à 
metodologia do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), quanto às dificuldades de ordem 
pessoal (férias, doenças, final de gestação e início da maternidade). Atuamos como 
mediadores, orientadores e motivadores nesses processos e foram sanadas dúvidas e 
inquietações e negociados novos prazos para a realização das atividades avaliativas. 

Os alunos também relataram as dificuldades para o acesso ao computador nos seus 
ambientes de trabalho, de forma que isso os limitava quanto ao tempo que dedicavam ao 
curso; muitos referiram o uso do aparelho celular para a leitura das aulas e para assistir os 
vídeos do curso, um número muito pequeno de alunos relataram pouca habilidade para o 
manejo da tecnologia. 

 Percebemos nosso papel de apoiadores e de motivadores quando fomos solicitados 
para dar suporte pedagógico à adaptação dos alunos ao AVASUS e à metodologia do curso 
que, por estar na modalidade autoinstrucional, os alunos são estimulados a desenvolver 
habilidades para um processo de aprendizagem autônomo e independente. Um curso à 
distância e ainda autoinstrucional pressupõe autodisciplina, horários autoestabelecidos, 
aprendizagem auto-dirigidas, autocrítica, enfim, processos que envolvem autonomia para a 
construção do seu próprio conhecimento; se por um lado estas habilidades são desejadas e 
estimuladas no aluno, por outro lado existe o risco destes também ficarem desestimulados e 
desistirem. 

Como educadores, sabemos que não é fácil avaliar o processo de aprendizado de 
alunos, e que avaliar nas condições do ensino à distância pode ser uma tarefa desafiadora. 
Percebemos que, nesse aspecto, a avaliação foi facilitada pela metodologia do curso que conta 
com um questionário avaliativo ao final de cada módulo e que os alunos devem responder e 
atentar para o conceito (A, B, C, D ou E) alcançado. Conceitos de A a C são aprovativos e 
conceitos D e E são reprovativos, sendo que os alunos podem realizar mais de uma tentativa 
de resposta ao questionário, a fim de conseguirem a aprovação e estarem aptos a finalizarem o 
módulo e receber o certificado de conclusão, que se dá por módulo cursado. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa experiência como pesquisadores-docentes nos fez perceber a necessidade de 
estabelecer com os alunos interação contínua e estimulante, no intuito de criar vínculo e 
podermos realizar um acompanhamento onde eles pudessem nos acessar sempre que 
necessitassem. Talvez este esteja nosso papel mais desafiador - estar presentes mesmo sem 
estarmos fisicamente próximos dos nossos alunos, e para isso estarmos sempre “conectados” 
aos canais de interação do curso. 

Atividades de ensino mediadas pela tecnologia colocam o docente em papéis bem 
mais amplos que extrapolam o apoio ao aluno e ao aspecto estrutural do curso. Na nossa 
experiência, percebemos que, de fato, nossa atuação foi mais além que monitorar, avaliar, 
orientar. Atuamos como apoiadores, motivadores, acompanhamos pedagogicamente e 
desenvolvemos habilidades como fluência tecnológica e produzimos conhecimentos acerca 
dessa atuação. 
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RESUMO. A proposta de efetivação da extensão no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas EAD da UERJ, como componente curricular, parte de um projeto abrangente para 

a área e cumpre as diretrizes da legislação. No entanto, considera o perfil dos estudantes e as 

características próprias do Curso e assim, a implantação de atividades para atingir a carga 

horária determinada, será gradual, dentro do prazo determinado por lei. 

 

Palavras-chave: Extensão, Gradual,  Formação de Professores, Ciências Biológicas.  

 

 

IMPLEMENTATION OF EXTENSION, AS A CURRICULAR 

COMPONENT, IN THE COURSE OF BIOLOGICAL SCIENCES OF 

IBRAG/UERJ 

 

ABSTRACT.  The proposed extension project in the degree course in Biological Sciences EAD of 

UERJ, as a curriculum component, part of a comprehensive project for the area and meets the 

guidelines of the legislation. However, it considers the profile of students and the characteristics of the 

course and thus, the implementation of activities to achieve the determined workload, will be gradual, 

within the period determined by law. 

 

Keywords: Extension, Gradual, Teacher Training, Biology.  
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1. INTRODUÇÃO 

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância, do Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

iniciou a oferta pública de vagas em 2006 e foi reconhecido pelo Conselho Estadual de 

Educação, em 2011(RIO DE JANEIRO, 2011). Assim como os demais cursos superiores 

oferecidos na modalidade a distância (EAD), pelas Instituições públicas de Ensino Superior 

do estado do Rio de Janeiro, o Curso é oferecido no âmbito do Consórcio CEDERJ/Fundação 

CECIERJ. Em 2006, os Cursos EAD da UERJ passaram a integrar também o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) da CAPES, responsável por parte do fomento para 

EAD em todo Brasil. Atualmente, a UERJ tem 8.034 estudantes matriculados nas 

licenciaturas EAD - Ciências Biológicas, Pedagogia e Geografia - distribuídos em 16 Polos de 

apoio regional. Dentre estes, 1.522 estudantes estão matriculados em Ciências Biológicas nos 

Polos de Belford Roxo, Magé, Nova Friburgo, Paracambi e Resende.  Pelas características 

próprias do Consórcio CEDERJ, complexidade das ciências biológicas e abrangência estadual 

do Curso, a construção da grade curricular foi realizada em parceria com a UFRJ e com a 

UENF, que são responsáveis por mais 5.872 estudantes, matriculados em 15 outros Polos de 

apoio, distribuídos no estado do Rio de Janeiro. Em parceria, as Coordenações de curso 

UERJ, UFRJ e UENF vêm ao longo do tempo, promovendo revisões no currículo, em 

consonância com as demandas da sociedade e do conhecimento científico, aperfeiçoando a 

interação escola-universidade-sociedade e, assim, mantendo o seu caráter contemporâneo.  

Em 2016, o Colegiado de Coordenadores de Ciências Biológicas do Consórcio CEDERJ, 

formado pelos Coordenadores de Curso, e o Colegiado EAD do IBRAG/UERJ, formado pelos 

docentes que participam do Curso, iniciaram a discussão sobre a reforma curricular, 

determinada pela Resolução CNE/CP N
o 

2 de 2015 (BRASIL, 2015). Em 2017, incluíram 

como ponto de discussão a inserção de atividades de extensão obrigatórias para o atendimento 

a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação/PNE 

2014-2024. A estrutura curricular proposta apresenta conteúdos específicos, formação 

pedagógica articulada ao projeto, prática de ensino contextualizada, estágio supervisionado, 

bem como as atividades de enriquecimento cultural e de extensão (DOURADOS, 2015) As 

adequações para atender a Resolução CNE/CP no2 de 2015, transcorreram sem grande 

impacto à grade curricular e, as novas articulações teórico práticas vieram reforçar o 

direcionamento já seguido pelo Curso.  Quanto a efetivação da extensão como componente 

curricular, para atendimento à Meta 12, estratégia 12.7 PNE, regulamentada pela Resolução 

CNE no7 de 2018 (BRASIL, 2018), as três Coordenações de Curso criaram numa primeira 

proposta, um projeto único para atender todos os 7.394 estudantes do Curso, distribuídos em 

20 Polos de apoio. Dessa forma, mantendo a matriz curricular igual para as três 

Universidades. Este projeto tornava cada Coordenação responsável pelo desenvolvimento e 

supervisão de um terço das atividades do projeto. No entanto, em face da forma de 

encaminhamento que cada uma das IES estava adotando para regulamentar internamente a 

integração da extensão como componente curricular, os Colegiados EAD decidiram por 

retirar o projeto de extensão da grade comum, o que foi aprovado pelos Conselhos dos 

Cursos. Assim, cada Coordenação redesenhou seu projeto de extensão, que passou a ser o 

componente curricular específico de cada Universidade.  A criação do projeto de extensão do 

curso de Ciências Biológicas EAD da UERJ, intitulado “Ciência, saúde, educação e ambiente: 

construindo novos caminhos” considera a abrangência das ciências biológicas e a pertinência 

social, atendendo adequadamente às diretrizes para a prática extensionista na educação 

superior, como definido no item III do Art. 6º da Resolução CNE/CES No 7 de 2018:  
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“Art. 6º Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na 

Educação Superior:  

... III - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das 

instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação 

indígena;...” (BRASIL, 2018 p. 2)  

  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

  

O projeto “Ciência, saúde, educação e ambiente: construindo novos caminhos” visa o 

desenvolvimento de atividades pelos estudantes que permitam a reflexão e a transmissão do 

conhecimento apreendido. Para tal, apresenta três (3) etapas a serem desenvolvidas pelos 

estudantes: a) um curso inicial de formação estruturante sobre questões gerais e atuais das 

áreas temáticas; b) planejamento e desenvolvimento de atividades; c) avaliação e relatório de 

atividades.  

O curso de formação estruturante, obrigatório, utilizará o ambiente virtual de 

aprendizagem – Plataforma Cederj, no qual o estudante será avaliado pela participação e 

rendimento nas atividades propostas.  A aprovação permitirá sua continuidade, pois será por 

intermédio do curso que o estudante debaterá os conteúdos e a metodologia que utilizará 

durante o desenvolvimento das atividades do projeto.   

O planejamento das atividades se dará em conjunto com a coordenação de extensão do 

Curso e os mediadores pedagógicos presenciais e a distância, quando serão definidos os locais 

e as atividades a serem desenvolvidas. Cabe ressaltar que os locais de desenvolvimento das 

atividades são previamente identificados pela Coordenação de Extensão do Curso, que 

formaliza a parceria Instituição-Universidade.  

A estruturação das Atividades de Extensão se faz, dentro das grandes áreas temáticas 

definidas no Projeto, abarcando um ou mais conteúdos para a elaboração de propostas de 

ações pertinentes à formação de profissionais do magistério; os objetivos e as ações; as 

competências a serem desenvolvidas nos estudantes; e a descrição das atividades a serem 

desenvolvidas pelos estudantes, a partir dos dois blocos de ações propostos:   

a) atividades pedagógicas, de divulgação científica e popularização da Ciência como: 

contribuição/organização de oficinas, cursos, conferências, seminários, fóruns e eventos em 

geral; organização e desenvolvimento de trilhas interpretativas, excursões didáticas e 

trabalhos de campo; participação individual ou em grupo na elaboração de materiais 

didáticos: jogos, livros, cartilhas, folders, jornais murais, esquemas, modelos, filmes etc.;  

contribuição/organização de feiras, mostras, gincanas, seminários,  campanhas e exposições 

científicas; contribuição/organização de hortas, hemerotecas, museus, aquários, jardins, hortos 

etc.  

b) atividades de divulgação artístico-culturais e de resgate e valorização dos saberes e 

fazeres locais como: contribuição/organização de festivais, mostras de vídeos, filmes, livros, 

revistas etc; criação e manutenção de web rádio; criação/apresentação de dramatizações, jogos 

populares locais, atividades circenses e peças teatrais etc.  

Durante a realização das atividades os estudantes serão avaliados de maneira 

continuada e ao final apresentarão um relatório de atividades.  

Com todas as possibilidades elencadas, fica evidenciado que o Projeto atende aos Art. 

7º e 8º da Resolução CNE/CES N
o
 7 de 2018:  

Art.7º São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam 

diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 
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estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e 

conforme normas institucionais próprias.  

Art. 8º As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: I - 

programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos; V - prestação de 

serviços.(BRASIL, 2018 p.3).  

 

A metodologia de educação a distância, adotada no projeto pedagógico do curso de 

Ciências Biológicas EAD UERJ/CEDERJ, está consolidada em quatro pilares principais: 1) 

material didático especialmente preparado para educação á distância, em diferentes mídias: 

impresso, vídeo aulas, web; 2) processo de tutoria nas modalidades presencial e a distância; 3) 

processo de avaliação presencial e a distância, supervisionado pelos coordenadores de 

disciplina e atividades do curso, que garantem a credibilidade e acompanhamento do processo 

ensino aprendizagem; 4) consiste no conjunto de atividades presenciais que acontecem nos 

Polos de apoio presencial, distribuídos no Estado do Rio de Janeiro.  

Dessa forma, a prática das atividades extensionistas do Curso realizadas  e 

supervisionadas presencialmente no Polo e /ou dentro do município do Polo ao que o 

estudante está vinculado, vem  facilitar o acompanhamento das atividades e estão de acordo 

com o Art. 9º  da Resolução CNE/CES No 7 de 2018: 

“Art. 9º Nos cursos superiores, na modalidade a distância, as atividades de 

extensão devem ser realizadas, presencialmente, em região compatível com o polo 

de apoio presencial, no qual o estudante esteja matriculado;” (BRASIL, 2018 p.3).  

  

A Coordenação da Atividade de Extensão do Curso já iniciou a identificação das 

possíveis instituições parceiras nos municípios e está dando prosseguimento aos trâmites dos 

convênios entre as instituições e a UERJ. 

Devido às características próprias do Curso, que congrega mais 1.500 estudantes, com 

os mais variados perfis pessoais e profissionais, uma profunda e rigorosa análise da 

possibilidade de implantação das Atividades de Extensão foi realizada pelo Colegiado EAD 

IBRAG/UERJ. A opção que se mostrou mais viável para o Curso propõe uma carga horária 

inicial de 120h e, de forma gradual, seu ajuste e complementação para alcançar, no prazo de 3 

anos os dez por cento (10%) da carga horária total, como previsto pela Meta 12, estratégia 

12.7 da Lei Nº 13.005, de 2014 e pelos Art. 4º  e  19º da Resolução CNE/CES No 7 de 2018: 

 

“As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) 

do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais 

deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos;” (BRASIL, 2018.p.2)  

“As instituições de ensino superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar 

da data de sua homologação, para a implantação do disposto nestas Diretrizes.” 

(BRASIL, 2018.p.6) 

 

A proposta de efetivar a extensão no curso de Ciências Biológicas EAD não é inédita, 

pois se parece com uma das propostas aprovadas na UNIFESP para os cursos de graduação 

(UNIFESP, 2017. p.4). Assim, considerando que a os caminhos para a efetivação da extensão, 

na modalidade presencial, é assunto em discussão na Universidade, a proposta apresentada 

para o Curso EAD representa uma das possibilidades de viabilização para a implantação em 

outros cursos de graduação da Universidade.  
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O projeto de extensão “Ciência, saúde, educação e ambiente: construindo novos 

caminhos” foi devidamente registrado na Universidade (após avaliação e autorização da 

Coordenação de Extensão do IBRAG), por meio de cadastro no Departamento de Extensão 

(DEPEXT) da Sub Reitoria de Extensão e Cultura (SR3) da UERJ, onde foi avaliado e 

aprovado e, pelo qual será acompanhado anualmente.  

Para permitir o desenvolvimento do projeto, nos municípios de Nova Friburgo, 

Paracambi, Magé e Resende algumas parcerias já foram realizadas com Órgãos públicos, 

Organizações não Governamentais e Cooperativas, permitindo a alocação dos estudantes e a 

prática das atividades extensionistas.  

O Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas EAD, 

contempla todos os núcleos e cargas horárias estabelecidas pela Resolução N
o
 2, de 2015 e 

incorpora em sua matriz curricular 120h de Atividades de Extensão, foi apreciado e aprovado 

pelo Colegiado EAD e Conselho Departamental do IBRAG e está tramitando para apreciação 

e aprovação pelos Conselhos Superiores da Universidade. 

 

3. CONSIDERAÇÃOES FINAIS  

  

  O preparo dos estudantes para o desempenho das atividades de extensão vem sendo 

realizado através de palestras de esclarecimento sobro o projeto Pedagógico do Curso, o 

cumprimento da legislação vigente e a importância da interação com a comunidade local. 

Dessa forma, acreditamos que nos próximos dois anos o desenvolvimento dessas atividades 

estejam estabelecidas e mais parcerias estejam concluídas, permitindo a expansão da carga 

horária das atividades de extensão e assim, cumprindo regiamente a legislação. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO TUTOR PRESENCIAL  

EAD NO POLO CARPINA 
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RESUMO  

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma breve discussão teórica sobre a 

importância da atuação do Tutor presencial nos polos de apoio EAD (Educação a 

Distância), com foco na atuação dos tutores presenciais no Polo Carpina. Tem como 

objetivo compartilhar com outros docentes as novas experiências e os desafios enfrentados na 

implementação de um projeto, a fim de melhorar e motivar os nossos cursistas a maior 

participação e diminuir a evasão. Considerando que os alunos atuais têm um perfil muito mais 

interativo e dinâmico, com o emprego da metodologia pedagógica semipresencial, foi 

possível melhorar a participação e a qualidade das aulas, sanando problemas existentes e 

conseguindo maior interatividade dos alunos com os professores. O compartilhamento dessa 

experiência docente pôde contribuir para uma preparação mais adequada dos docentes. Com o 

aumento dos cursos a distância, e com a abertura de polos de apoio aos alunos desta 

modalidade, emerge o seguinte questionamento: Quais os desafios e possibilidades de 

atuação do tutor presencial? Indagação esta, será respondida por meio deste trabalho realizado 

através de pesquisa bibliográfica, artigos disponibilizados online em português na integra a 

fim de levantar informações importantes acerca da presença dos tutores presenciais no polo de 

atuação da Universidade, focando no nosso polo de atuação, o Polo Carpina.   
 

PALAVRAS - CHAVE: Educação á distância, atuação do tutor presencial, tutor 

presencial.  

 

ABSTRACT  

This article aims to present a brief theoretical discussion about the importance of the In-

person Tutor in the support poles EAD (Distance Learning Education), focusing on the 

presence of the In-person Tutor at the Carpina Polo. It aims to share with other teachers the 

new experiences and challenges faced in the implementation of the project, in order to 

improve and motivate our students to greater participation and reduce dropout. Considering 

that, the current students have a much more interactive and dynamic profile, with the use of 

the semi-present pedagogical methodology, it was possible to improve the participation and 

the quality of the classes, solving existing problems and achieving greater interactivity of the 
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students with the teachers. Sharing this teaching experience could contribute to a better 

preparation of teachers. With the increase of distance learning courses, and with the opening 

support poles for students of this modality, the following question emerges: What are the 

challenges and possibilities of the In-person Tutor? The question will be answered through 

this work done by a bibliographic research and articles available online in Portuguese, in 

order to raise important information about the presence of the In-person Tutor at the 

University's pole of action, focusing on our pole of action, the Polo Carpina. 

 

KEYWORDS: Distance Learning Education, performance of the In-person Tutor, In-person 

Tutor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca refletir sobre a importância e a necessidade da atuação do tutor 

presencial no polo de apoio presencial EAD, focando na Educação a Distância, sua evolução 

histórica e importância no cenário educacional atual, enfatizando a função do tutor presencial 

como um mediador pedagógico, focando também nos desafios e nas possibilidades de atuação 

deste relevante profissional da educação. 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino onde professores e alunos estão 

distantes fisicamente, mas interligados pela tecnologia de informação e comunicação cada vez 

mais presentes no mundo globalizado de hoje. Segundo Chermann e Bonini (2010, p.17) a 

Educação a Distância ―possibilita a autoaprendizagem a partir da mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados e apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação 

existentes‖. 

Na Educação a Distância, é primordial a existência dos polos de apoio presencial. E em nosso 

estado somam-se 12 polos de apoio presencial pela UFRPE que também é responsável por 

mais três, localizados no estado da Bahia (UFRPE, 2019).  

O Polo Carpina, foco deste trabalho, esta situado na Avenida Agamenon Magalhães s/n 

Bairro São José na cidade de Carpina, pertencente à Zona da Mata Norte de Pernambuco, 

distante 54 km da capital pernambucana, a uma altitude de 184 m acima do nível do mar, com 

uma estimativa de 82.872 habitantes de acordo com o Banco de Dados do Estado - BDE 

(2018). Ofertando cursos de graduação e pós-graduação Lato Senso na modalidade EAD, em 

uma infraestrutura formada por salas de aula, laboratórios de informática e de física, 

biblioteca, sala de tutoria, coordenação e secretaria.  

1076



 

 

O primeiro registro de EAD no mundo remota do ano de 1728, da cidade de Boston, nos 

Estados Unidos, onde o professor Caleb Phillips oferecia um curso por correspondência aos 

alunos que mostravam interesse em realiza-lo (NUNES, 2009). Esse tipo de ensino expandiu-

se pelo mundo, chegando ao nosso país, Segundo ALVES (2009), ainda antes do século XX 

―As pesquisas realizadas em diversas fontes mostram que, pouco antes de 1900, já existiam 

anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro oferecendo cursos profissionalizantes por 

correspondência‖.  

A partir daí a expansão da EAD pelo país foi certa, pois os cursos a distância eram ofertados a 

todos que estavam em busca de emprego nos setores de comércio e serviço na época.  

O ensino era, naturalmente, por correspondência, com remessa de materiais 

didáticos pelos correios, que usavam principalmente as ferrovias para o transporte. 

Nos vinte primeiros anos tivemos, portanto, apenas uma única modalidade, a 

exemplo, por sinal, de todos os outros países. (ALVES, 2009, P.9) 

 

A partir da década de 70, com a chegada dos computadores e posteriormente, da internet, os 

avanços foram sendo cada vez mais notáveis. Com a expansão da internet algumas 

instituições se mobilizaram na oferta da educação à distância, segundo ALVES (2009) ―No 

campo da educação superior, a UnB (universidade de Brasília) (1973) constituiu-se em uma 

base para programas de projeção, entretanto, o movimento militar responsável pelo regime 

ditatorial, que vigorou por muitos anos, restringiu a autonomia e sepultou boas iniciativas‖. 

Vindo posteriormente, duas Universidades, que se tornaram pioneiras, na implantação do 

ensino a distância, a UFMT (Universidade Federal de mato Grosso), que implantou cursos de 

graduação a Distância no país, e a UFPA (Universidade Federal do Pará), que recebeu o 

credenciamento pelo CNE (conselho nacional de educação) no ano de 1998. 

 

Em 2005, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), iniciou a oferta de cursos a 

Distância, habilitando-se a oferta do curso de Física, através da parceria com duas IES 

(Instituição de ensino superior), sendo uma federal, a UFRN (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) e outra estadual, a UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

através do Programa de Pró-Licenciatura do Ministério da Educação (MEC). 

O programa Pró-Licenciatura surge com o objetivo de melhorar a educação básica permitindo 

ao professor formação em sua área de atuação. De acordo com o portal MEC:  

O objetivo é melhorar a qualidade de ensino na educação básica por meio de 

formação inicial consistente e contextualizada do professor em sua área de atuação. 

O programa toma como ponto de partida a ação do professor na escola em que 

 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO BRASIL 

1077

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/proli_an3.pdf


 

desenvolve seu trabalho, de forma que sua experiência do dia a dia sirva de 

instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica (MEC).  

 

Ao longo do tempo a Universidade Aberta do Brasil (UAB), criada pelo Ministério da 

Educação (MEC), expandiu cursos de graduação e pós-graduação - cursos superiores - pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), cujo objetivo era alcançar os grupos da 

população que tinha dificuldade de ingresso à formação universitária. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) começou a ofertar nos Polos de 

Ensino presenciais e Plataformas virtuais de ensino cursos de licenciatura.  

 

Com o surgimento da UAB, vem a necessidade de criação de Polos presenciais como apoio às 

universidades. O Polo de apoio presencial é um local físico que se caracteriza como extensão 

de uma universidade. Nesse tocante a portaria 40/2007, em seu artigo 45, 1º, caracteriza da 

seguinte forma o polo de apoio presencial: "unidade operacional para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relevantes aos cursos e 

programas ofertados a distância [...]". (BRASIL, 2007, p. 8). 

 

O sistema UAB, foi oficializado em nosso país em 8 de junho de 2006, tornou-se então, um 

marco histórico importante para o nosso país, focando numa formação acadêmica continuada, 

com foco numa educação de qualidade, inclusiva e cidadã, buscando também uma nova forma 

de ensino pautada na tecnologia cada vez mais presente em nossa realidade atual. 

 

IMPORTÂNCIA DA EAD 

 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que visa atender um público que, por 

razões diversas, não dispõe de tempo/condições para frequentar um curso presencial de 

Ensino Superior, sendo este um modelo de ensino que ganhou espaço nacional e passou a ser 

bem aceito por todos.  

A EAD no Brasil foi oficializada como modalidade educacional, por meio do Decreto nº 5622 

de dezembro de 2005: 

Art. 1º - Para os fins deste Decreto caracteriza-se 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 educacionais 

em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 
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Esse decreto reconhece oficialmente os cursos ofertados a Distância por Instituições 

credenciadas pelo MEC. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente e com o 

incentivo dos órgãos educacionais, a busca por uma certificação fez muitos jovens e também 

adultos almejarem um curso superior, o que fez crescer o número de Instituições e cursos 

ofertados nesta modalidade.  

Na EAD a principal ferramenta utilizada é o computador com uso da internet, por meio deles 

acontece a interação entre aluno e professor, encurtando a distância física existente. Segundo 

Kenski (2003, p. 21) O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhes são 

contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir e agir. Mudam também suas 

formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos.  

Diferentemente de um curso presencial, que é a forma mais tradicional de ensino na Educação 

Superior, a EAD vem crescendo de forma significativa e já mostra uma procura grande por 

cursos superiores a Distância em todo país. De acordo com Mariana Lajolo, da Revista 

Veja.com, ―cerca de 1,5 milhão de brasileiros optam pelo ensino a distância — 18,6% das 

matrículas totais. Em 2004, eram apenas 60.000, 4,2% do total. O número de ingressantes 

nessa modalidade no ensino superior cresceu 21,4% de 2015 a 2016 e já representa 28% dos 

novos alunos.‖ O que mostra que a flexibilidade e a metodologia utilizada nessa modalidade 

de ensino têm ganhado espaço no nosso cenário educacional. 

   

O QUE UM CURSO EAD PRECISA 

 

Para que um curso EAD possa funcionar é necessário uma série de elementos, entre os quais 

destacamos: 

 O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) -  onde possam assistir aulas, participar 

de fóruns, realizar atividades, tirar dúvidas, e este ambiente deve ser de fácil 

entendimento, com um suporte que possibilite um estudo prazeroso e dinâmico. 

 O Material Didático – um livro-texto que dê base aos professores para conduzir o 

curso e que permita aos estudantes descobrir e/ou aprimorar mais seus estudos. 

 A Tutoria – dividida em Virtual (representada pelos professores que prestam 

atendimento online aos estudantes e vem aos polos de apoio presencial para ministrar 

as aulas e aplicar as avaliações) e a Presencial (professores que atuam nos polos de 

forma direta com os estudantes, orientando e auxiliando-os nas atividades presenciais, 

acompanhando suas participações no AVA e os instigando a estudar sempre). 
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―O professor neste contexto de mudança precisa saber orientar os educandos sobre 

onde colher informações, como trata-lá e como utilizá-la. Esse educador será o 

encaminhador da autopromoção e o conselheiro da aprendizagem dos alunos, ora 

estimulando o trabalho individual, ora apoiando o trabalho de grupos por áreas de 

interesse‖. (MERCADO, 2000) 

 

 O Polo Presencial – que é o ponto de apoio aos estudantes, o local onde ele pode 

realizar atividades, participar dos encontros presenciais, formar seus grupos para 

estudos, tirar dúvidas.  

 Internet – com capacidade e velocidade que dê suporte aos estudantes para realizarem 

suas pesquisas e atividades. Segundo Rosemberg (2001) as limitações nas 

transmissões de dados é um obstáculo, diminuindo a interatividade e reduzindo o uso 

de áudio e vídeo; portanto, ter uma internet de boa velocidade é imprescindível para a 

EAD. 

 

O QUE É UM POLO PRESENCIAL? 

 

De acordo com o Decreto Nº 6.303/2007, o polo de apoio presencial é a unidade operacional 

para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas 

aos cursos e programas ofertados a distância; o polo é o espaço dotado de uma infraestrutura 

física e logística de funcionamento, para o atendimento aos estudantes e que deve possuir os 

recursos compatíveis com os cursos a serem ofertados. 

Com esta definição podemos alegar que o Polo presencial é o local físico do seu EAD, é nele 

que o aluno encontrará o apoio que necessita em seu dia-a-dia, que esclarecerá dúvidas sobre 

o curso, a metodologia, receberá materiais impressos, retirará declarações, entre outros. Assim 

sendo, os polos presenciais devem funcionar como uma unidade de apoio às atividades 

realizadas pela instituição é nele que se concentram as atividades essências ao curso, como 

aulas, apresentações de atividades, aplicação de provas, recebimento de trabalhos. 

Alguns estudantes não conseguem acessar seu material de estudos em casa, pelos mais 

diversos motivos, portanto, o polo deve ser bem estruturado, ele precisa de biblioteca, 

laboratórios (dependendo do curso) laboratório de informática (com internet de alta 

velocidade), salas de aula para que o processo de ensino-aprendizagem possa ocorrer de 

maneira satisfatória. 

O polo presencial é um fator que dá força a instituição, porque ele é a ponte entre ela e o 

aluno, desempenhando um papel essencial para o desenvolvimento desta parceria pedagógica. 
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SUJEITOS DA EAD 

 

No ensino a Distância, temos personagens importantes que atuam direta e indiretamente na 

aprendizagem na modalidade EAD. O principal deles é o aluno que procura a EAD como 

forma eficaz de obter uma formação acadêmica (Silva, 2013).  

Temos também os coordenadores que trabalham na gestão do curso. Possui como função 

principal conceber, desenvolver e implantar a proposta pedagógica, além de capacitar a 

equipe, dentre outras atividades (Silva, 2013). 

O professor executor é aquele que prepara o material que o aluno irá utilizar no decorrer do 

curso; Cria situações didáticas que satisfaçam as necessidades e interesses dos 

alunos, mobilizando-os a lidarem com projetos e situações de aprendizagem em ambientes 

virtuais (Mendonça, 2018); Assessora os tutores virtuais, dentre outras. 

O tutor virtual é um facilitador da aprendizagem e tem como uma de suas principais funções 

possibilitar a mediação entre o professor especialista, o aluno, o material didático do curso e 

as atividades práticas. Está sempre sendo assessorado pelo professor Executor. 

O tutor presencial, figura importante que atua como elo entre o aluno e a instituição de ensino, 

um elo entre o virtual e o real. É um Mediador permanente, e, além disso, tem como uma de 

suas funções fazer com que os estudantes se interessem e sejam ativos no processo de 

desenvolvimento de sua aprendizagem (UFJF, 2016). 

 

TUTOR PRESENCIAL COMO MEDIADOR PEDAGÓGICO 

 

A aprendizagem é um fenômeno natural da espécie humana que acontece desde os primeiros 

momentos de nossas vidas. Ao relacionarmos este fenômeno à educação formal podemos 

afirmar que ―o processo educativo engloba situações de aprendizagem, não toda e qualquer 

forma de aprendizagem, mas as aprendizagens que elevam o ser humano e o tornam, cada vez 

mais, consciente de seus deveres e direitos‖ (LINS, 2005, p. 22).  

Considerando o cenário de EAD e o processo de ensino-aprendizagem enquanto fenômeno 

que integra as tecnologias de informação e comunicação (TIC) às propostas de educação a 

distância, damos ênfase ao aspecto que Assis (2007) apresenta ―(...) as tecnologias interativas 

evidenciam principalmente, na educação a distância e semipresencial, a importância e o 

significado daquilo que deveria ser o cerne de qualquer processo educativo: a interação e a 
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interlocução entre todos que estão envolvidos nesse processo(...)‖. A teoria sócio 

construtivista de Vygotsky, que discorre sobre a aprendizagem serve como base para 

significarmos o trabalho da tutoria em EAD, particularmente o realizado através do Sistema 

de Ensino Presencial Conectado (SEPC).  

Segundo Vygotsky a aprendizagem é um processo de construção determinado por condições 

socioculturais e históricas, no qual a linguagem tem papel de extrema importância. Dada essa 

situação entendemos que ―a ação do outro sobre cada sujeito que aprende é fundamental, não 

só como incentivadora, mas também como uma ponte indispensável entre este e a realidade 

que o circunda‖ (LINS, 2005, p. 37). Em função disso, creditamos ao trabalho de tutoria a 

importância de categoria profissional indispensável ao processo de ensino-aprendizagem na 

educação a distância. A tutoria reveste-se, portanto, da responsabilidade de atuar enquanto 

mediador e provocador ―de verdadeiras aprendizagens, que possam levar o sujeito a realizar 

interações que o desenvolvam‖ (LINS, 2005, p. 38) 

Ainda sobre a aprendizagem na EAD, importante registrar o que Assis (2007) relata em sua 

dissertação:  

Os ambientes interativos de aprendizagem, característicos da educação não 

presencial, portanto a distancia, devem permitir e estimular um processo 

educacional que propicie muito mais o ato de pensar do que o de reproduzir, 

quando o papel do tutor como orientador e mediador tornam-se 

fundamental. Cabe ao tutor, em seu trabalho de mediação pedagógica com o 

suporte das TIC, incentivar o processo espontâneo de construção do 

conhecimento, vendo-o como pessoa e sujeito de todo o processo. Para 

tanto, é necessário que os tutores tenham formação e sensibilidade para que 

sejam mediadores e aglutinadores do processo de aprendizagem (ASSIS, 

2007, p.21).  

Para Vygotsk a tutoria privilegia a mediação pedagógica, na qual a relação e a interação com 

outras pessoas tem uma importância nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO TUTOR PRESENCIAL NA EAD 

 

Segundo Moran (2004) ―Uma das reclamações generalizadas de escolas e universidades é de 

que os alunos não aguentam mais nossa forma de dar aula. Os alunos reclamam do tédio de 

ficar ouvindo um professor falando por horas...‖. Isso significa que é necessária uma mudança 

e as mudanças necessárias conduzem a um repensar nos papéis dos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Na modalidade EAD os novos papéis se tornam ainda mais evidentes, já que nessa 

modalidade, segundo Nunes (1992) a Educação a Distância é uma forma sistematicamente 

organizada de auto estudo onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é 

apresentado, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são executados por 

um grupo de professores; sendo eles pesquisadores, formadores, tutores a distância e  

presencial. Nesse novo traçado dos novos papéis e com a Educação a Distância surgem outros 

conceitos. Um desses conceitos é o de tutoria.  

A tutoria pode ser entendida como uma ação orientadora global, chave para 

articular a instrução e o educativo. O sistema tutorial compreende, desta forma, um 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as 

capacidades básicas dos alunos, orientando-os a obterem crescimento intelectual e 

autonomia, e para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos e suas 

circunstâncias de participação como aluno. (Souza et al., 2007). 
 

Se valendo dos estudos desenvolvidos por Dandoline (2007), o sistema de tutoria deve 

trabalhar com os seguintes objetivos: auxiliar os alunos na construção autônoma do 

conhecimento, motivar os alunos para o trabalho cooperativo e colaborativo, auxiliar os 

alunos a organizarem seus estudos, provocar questionamentos e sanar suas dúvidas. 

Neste Cenário, um sistema eficaz de tutoria é aquele que aproxima todas as personagens na 

ação educativa, que vai desde a coordenação de curso até ao aluno no Polo de apoio 

presencial. Para que tenhamos a garantia da comunicação de todos os personagens envolvidos 

no curso o papel do tutor é de extrema importância, pois é ele que está entre os alunos, 

professores, coordenação de curso e coordenação de Polo.  

No ponto de vista de Peters (2006), a tutoria entra, então, como uma peça indispensável no 

processo de orientação dos alunos de um curso a distância. Com isso, o tutor precisa fazer 

com que os alunos percebam o quanto o trabalho colaborativo pode ajudar no processo de 

ensino-aprendizagem, e para auxilia-los nesse processo é importante que o tutor presencial 

assuma o papel de orientador e principalmente motivador na evolução e permanência dos 

alunos no curso. 

Oliveira (2008) revela que o tutor é o elemento do sistema de EAD que personifica a 

modalidade e representa o lado humano das ações didáticas.  

[...] esta figura quem lida diretamente com o estudante, seja para prestar 

esclarecimentos administrativos, seja no processo de ensino e aprendizagem, na 

avaliação do processo formativo do estudante ou, simplesmente, na monitoria das 

atividades dos estudantes. Por isso, é considerado o ‗fator humanizador‘ do sistema 

de educação na modalidade a distância (OLIVEIRA, 2008, p. 30). 
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As experiências vivenciadas no dia a dia, em nosso Polo de atuação, Polo Carpina, percebe-se  

que os desafios do tutor presencial são muitos, entre eles: 

 O tutor deve ficar sempre atento à participação dos alunos, no ambiente virtual de 

aprendizagem, na aula presencial, acompanhar qualquer mudança, e ao perceber 

qualquer tipo de mudança de cunho negativo, chamá-lo para conversar; 

 Convidar para participar de grupos de estudos, caso não tenha, incentivá-los a formá-

lo; 

 Motivar os alunos e ajudá-los a superar os obstáculos que aparecem no decorrer do 

curso; 

 Informar os alunos de diversas formas seja através do ambiente virtual de 

aprendizagem, por ligação telefônica, por mensagens, redes sociais, etc. Sempre 

utilizando a tecnologia como sua aliada; 

 Fazer gestão didática e acadêmica da turma; 

 Garantir a inter-relação personalizada e contínua do aluno no sistema, e se viabiliza a 

articulação necessária entre os elementos do processo e a consecução dos objetivos 

propostos. 

 Comunicar aos alunos sobre o Calendário Acadêmico, metodologia e logística da 

avaliação da aprendizagem, palestras, eventos; 

 Controlar e arquivar todo material didático complementar; 

 Notificar a Coordenação do Curso sobre eventuais problemas e/ou dúvidas 

encontradas,  no exercício de sua função; 

Além dos pontos acima citados o Polo Carpina também: 

 Realiza contatos telefônicos e uso de mídias para incentivo da permanência do 

estudante no curso; 

 Substitui o professor na aplicação das provas; 

 Acolhe os grupos de estudos e faz atendimento presencial aos estudantes; 

 Realizam junto aos estudantes trabalhos pedagógicos, como Exposição de trabalhos 

científicos, projetos, palestras, seminários, oficinas; Todos promovidos, vivenciados e 

supervisionados pelos tutores presenciais juntamente com todos os profissionais que 

atuam no Polo. 

Por fim, todos os desafios citados acima levam a uma luta diária pela evasão, e é de suma 

importância a persistência e dedicação em cada ponto supracitado, para que os alunos 

continuem ativos no curso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve por intuito compreender o importante papel que desempenha o tutor 

presencial na educação à distância, bem como, elencar algumas de suas atribuições e 

caracterizar o seu ambiente de trabalho.  Nota-se que o tutor presencial possui um importante 

papel na concretização dos objetivos tanto da instituição quanto dos alunos, os tutores 

presenciais são compreendidos como aqueles que acompanham, orientam, avaliam e motivam 

os alunos no processo de aprendizagem, durante todo o curso.  E para assumir este papel é 

imprescindível ter familiaridade com a tecnologia, ser inovador, possuir conhecimentos 

técnicos, científicos e formação adequada. 

Mesmo a educação à distância ainda sendo recente no Brasil, tem se expandido rapidamente. 

E é de suma importância que todas as IES não dispensem a presença desse profissional dos 

polos presenciais, nem por circunstâncias financeiras, nem por outras razões que acharem 

relevantes, afinal a ausência desse profissional EAD acarretará grandes prejuízos no 

andamento dos cursos, e todas as IES almejam não perder a qualidade do ensino e o 

desenvolvimento dos cursos a distância, pois são responsáveis pela parte acadêmica.  

Espera-se que os conceitos e atribuições do tutor presencial aqui apresentadas revelem a 

importância deste profissional, que contribua para reflexões acerca de seu papel e atuação e 

que consequentemente gere mudanças em sua práxis, promovendo-se maior qualidade de 

atendimento ao aluno.  
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RESUMO. Pensar a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) a distância não é somente pensar na 

execução de regulamentos e normatizações aceitas pelo papel, é sim pensar na singularidade de uma 

realidade, é compreender como ela está sendo percebida nesse modelo; como ela atende à 

democratização do ensino técnico e às necessidades de formação do cidadão. O objetivo do estudo é 

conhecer a EPT que emerge do cotidiano dos polos de apoio presencial, conta suas histórias e reflexões. 

Concretizamos a pesquisa com a participação dos professores coordenadores de oito polos de apoio 

presencial. Através das narrativas emergiram conceitos como enação, emocionar, amar, viver 

democrático, inclusão social, cultura, transformação na convivência e aprendizagem que permitiram a 

compreensão do problema investigado.  

Palavras-chave: Educação Profissional, Educação a Distância, Experiência, Polo. 

 

ABSTRACT.  Thinking about Professional and Technology Education (EPT) at a distance is not only 

thinking about the implementation of paper-accepted regulations and norms, but thinking about the 

uniqueness of a reality, it is understanding how it is being perceived in this model; how it meets the 

democratization of technical education and the training needs of the citizen. The objective of the study 

is to know the EPT that emerges from the daily life of the support poles, tells their stories and reflections. 

We carried out the research with the participation of the coordinating teachers of eight in-person support 

centers. Through the narratives emerged concepts such as enation, emotion, love, democratic living, 

social inclusion, culture, transformation in coexistence and learning that allowed the understanding of 

the problem investigated. 

Keywords: Professional Education, Distance Education, Experience, Polo.  
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1. INTRODUÇÃO  

Em 2007, um novo rumo é dado na trajetória da Educação Profissional e Tecnológica: 

o desafio de ofertar cursos técnicos na modalidade a distância, agora mediados pelas tecnologias 

de informação e comunicação. Para viabilizar a proposta de ensino profissional a distância surge 

o Decreto 6.301 de 12 de dezembro de 2007, que, em termos de política pública educacional, 

oferece, em regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, um 

maior acesso à formação profissional e tecnológica, ampliando a oferta dos cursos técnicos de 

nível médio em todo o território nacional. Assim, é sinalizado a materialização da oferta do 

ensino técnico a distância, com vistas à expansão do acesso ao mundo do trabalho por jovens e 

adultos, à reinserção de trabalhadores e à interiorização do ensino profissional.  

Começa uma concepção inovadora que é significativa para a elaboração dos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos técnicos a distância, permitindo reflexões acerca da formação 

de profissionais devidamente preparados para o mundo do trabalho e suas relações, bem como 

outros questionamentos que buscam entender como será o novo perfil do ensino técnico nessa 

modalidade. Nesse cenário, o presente artigo objetiva conhecer como a Educação Profissional 

e Tecnológica na modalidade a distância é percebida nos polos de apoio presencial.  

Para conhecer a experiência na EPT a distância nos polos de apoio presencial do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense- IFSul, fomos escutar os 

coordenadores dos polos de apoio presencial situando-os como colaboradores da pesquisa. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

Apoiados, nas teorizações de Humberto Maturana e de Varela, Thompson e Rosch 

elencamos outras concepções e validações para a ciência, em que o entendimento está na 

relação que estabelecemos como observadores e na circularidade entre ciência e a experiência, 

partimos da hipótese explicativa que o mundo conhecido e experienciado, que emerge do 

cotidiano dos polos de apoio presencial, conta suas histórias e reflexões e nos leva a conhecer 

a Educação Profissional e Tecnológica a distância no encadeamento entre ação e experiência. 

Para Maturana e Varela (2011, p. 32), “[...] essa inseparabilidade entre ser de uma maneira 

particular e como o mundo nos parece ser, nos diz que todo ato de conhecer faz surgir um 

mundo”. 

Connelly e Clandinin (1995, p. 43, tradução nossa), destacam que “A narrativa e a vida 

vão juntas e, portanto, o atrativo principal da narrativa como método é a sua capacidade de 

reproduzir as experiências da vida, tanto pessoais como sociais, de formas relevantes e cheias 

de sentido.” O termo investigação narrativa possui um amplo panorama que inclui “biografias, 

auto-biografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, 

etnografias e memórias singulares populares, até acontecimentos singulares, integrados num 

determinado contexto.” (GALVÃO, p. 329). 

Colaboraram com o estudo os professores da Rede Pública Municipal que exercem a 

função de coordenadores dos polos de apoio presencial do IFSul – Câmpus CAVG. Eles 

ocupam a posição de gestores, coordenando a parte administrativa (estrutura física e de pessoal) 

e auxiliam na mobilização, na motivação e nas demais relações didático-pedagógicas junto aos 

estudantes. Também, são o elo entre a comunidade que recebe os cursos técnicos a distância e 

as instituições públicas de ensino.  Dos 16 polos convidados para participarem da pesquisa, 

obtivemos 08 polos participantes. Através das narrativas dos professores coordenadores foi 

possível conhecer a experiência dos polos de apoio presencial com a educação a distância. 
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Para viabilizar a pesquisa foi criado o espaço “Meu diário” onde os colaboradores 

puderam expor os sentimentos, as emoções e as opiniões oriundas de suas experiências nos 

polos com a EPT na modalidade a distância. A partir das escritas dos diários recorremos para a 

busca de dar unicidade à polifonia de vozes dos coordenadores de polo, transformando suas 

vozes singulares, expressas nas narrativas de seus diários, em algo que evidenciasse ou contasse 

as experiências ali relatadas com a vivência na Educação Profissional e Tecnológica a distância. 

Assim, emergiram temas recorrentes que possibilitaram sair da singularidade da narrativa para 

a coletividade das vozes. 

 

3. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA 

A concepção dos Institutos se relaciona a uma visão sistêmica da educação entendida 

como a possibilidade de interações entre as várias unidades da federação e das relações de 

diversas áreas do saber, em que seja possível atender as inúmeras demandas e necessidades da 

sociedade, através do desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Com essa visão, os 

Institutos1 passam a internalizar outra cultura que consiste no entendimento de uma formação 

integral do cidadão. O Câmpus CAVG, em 2007 participa do Edital 

01/2007/SEED/SETEC/MEC, apresentando a proposta de dois cursos técnicos na modalidade 

a distância: Biocombustíveis e Agroindústria.  

Após a aprovação dos cursos, o CAVG, torna púbica a abertura de inscrições ao 

processo seletivo específico para ingresso nos cursos técnicos a distância em 5 municípios do 

Rio Grande do Sul, que sediam polos de apoio presencial. São ofertadas um total de 200 vagas 

no curso de Agroindústria e 250 vagas no curso de Bicombustíveis, totalizando 450 vagas. As 

aulas iniciam em março de 2009 formando a primeira turma de técnicos na modalidade a 

distância no ano de 2010. Nesse mesmo ano, um novo processo seletivo é aberto, ofertando 

mais dois novos cursos: Administração e Contabilidade.  

Ao iniciar essa caminhada, passamos a compreender que não era é possível falarmos em 

educação a distância numa unidade onde esse perfil de ensino não é conhecido pela grande 

maioria dos gestores, funcionários e professores. Foi necessário criar o Núcleo de Educação 

Técnica e Tecnológica Aberta e a Distância – NETTAD2, organismo que assumiu a 

responsabilidade pela coordenação, supervisão e operacionalização dos cursos técnicos na 

modalidade de EaD, tornando-se um local de referência em educação a distância para a 

comunidade do câmpus. Sua gestão administrativa e pedagógica passou a preconizar um 

desenho organizacional alicerçado em processos de trabalhos e na concepção colaborativa das 

equipes multidisciplinares (NASCIMENTO, MOREIRA, CANCELA; SAINZ, 2011). Desde 

então, o CAVG se insere na modalidade de educação a distância, ofertando cursos técnicos para 

a comunidade local, buscando a integração, a formação e a democratização do ensino e, os 

professores e gestores se inserem nesse contexto de inovar e aprender uma nova forma de 

ensinar.  

E foi nesse domínio particular de ações que configura o emocionar de cada um, que um 

grupo de professores assumiu o desafio de implantar cursos técnicos a distância, permitindo 

constituir outra cultura no espaço relacional de convivência. Maturana e Verden-Zöller (1998) 

sustentam que ao existirmos no conversar e em redes fechadas de conversações, estamos 

vivendo numa cultura que se apresenta num fluir de emoções e ações dessa rede. 

                                                 
1 A rede é constituída por 38 Institutos Federais, 02 CEFET’s, 25 escolas vinculadas às Universidades e 01 

Universidade Tecnológica. 

2 Atualmente o Câmpus conta com o Departamento de Educação a Distância. 
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4. APRESENTANDO E DISCUINDO OS RESULTADOS 

As narrativas nos convidam à reflexão que envolve um mundo que se configura em 

coordenações de coordenações de ações3. Ao emergir a reflexão, estamos dando lugar aos 

fundamentos do nosso emocionar, deixando nossas emoções determinarem o curso do nosso 

fazer. (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 1998). Com isso, nossa escritura traz uma conduta 

emocional que busca dar sentido à experiência e não à verdade, pois como diz Larrosa (2014, 

p. 5) “escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o já sabido”. As vozes 

permitem compreender seus significados explícitos e implícitos, teorizando-a e, mais do que 

isso, escutando e dando voz aos nossos interlocutores, coordenadores de polo, em um processo 

de reconhecimento e valorização das ações que mostram ser possível uma educação de 

qualidade fraterna e igualitária. Assim, passamos a apresentar as vozes coletivas obtidos através 

das recorrências.  

A EaD é um trabalho de muitas mãos apaixonadas, e me incluo nessa paixão [...], traz 

um emocionar configurado na convivência com o emocionar do outro, ao ponto de existirmos 

recursivamente em domínios consensuais de conduta, capazes de nos levar a operar na 

linguagem. E a linguagem se constitui no fluir em coordenações consensuais de condutas em 

que “o peculiar do humano não está na manipulação, mas na linguagem e no seu entrelaçamento 

com o emocionar. (MATURANA, 2009, p.19). 

Podemos observar a emoção daqueles que vivem o cotidiano da implementação da 

EaD nos polos de apoio presencial, numa história baseada num estar juntos em interações 

recorrentes que traz um modo de vida na convivência, revelando muito mais do que uma 

simples descrição semântica dessas interações, mas uma conduta, um comportamento 

ontogênico.  

As narrativas trazem que a EAD é uma forma de realizar sonhos, devolver o brilho no 

olhar e a sensação de “EU SOU CAPAZ” perdida por muitos nos caminhos da vida [...]. A 

educação à distância é essencial e de grande valia para o desenvolvimento humano, deu 

oportunidade a muitos que não podiam estuda, aponta para a modalidade de EaD como 

promotora e viabilizadora de mudanças na vida daqueles que não possuem acesso aos “bancos 

escolares” regulares. Ela surge como oportunidade e rompe com as limitações de espaço e 

tempo e, como referência permite que “os espaços de formação sejam construídos a partir das 

inter-relações entre sujeitos, culturas e saberes” (BRITO, 2009, p. 12).  

Ao afirmarem que nosso município foi contemplado com novos profissionais, técnicos 

habilitados ao mercado de trabalho vemos que a EaD veio, de fato, para democratizar o acesso 

ao ensino. Jovens de todas as idades têm oportunidade para continuar ou reiniciar seus 

estudos, os professores coordenadoras sinalizam, de forma positiva, para a utilização da EaD 

como forma de acesso da população à educação. Por outro lado, consideramos que a modalidade 

de educação a distância vai além da premissa de possibilitar o acesso àqueles que se encontram 

distanciados social e geograficamente dos tradicionais sistemas de ensino. Ela sinaliza para um 

engendramento de uma outra concepção de ensinar e de aprender atendendo uma demanda de 

saberes e outro perfil de estudante. É preciso realizar um esforço contínuo, com discussões e 

pesquisas, para compreender esse fenômeno, tanto na sua concepção de proposta pedagógica, 

de docência e de aprendizagem, evitando, assim, a transposição do modelo presencial. 

                                                 
3 Expressão cunhada por Maturana (2006) para explicar que a linguagem é um modo de viver juntos, ou seja, num domínio 

consensual de ações, nos modos os quais realizamos nossos afazeres.  
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Isso corrobora o entendimento de que a educação a distância traz a quebra do 

paradigma educacional tradicional, realizando um movimento da concepção “de educação 

como sistema fechado, voltado para a transmissão e transferência, para um sistema aberto, 

implicando processos transformadores que decorrem da experiência de cada um dos sujeitos da 

ação educativa” (BRASIL, 2001, p.14, apud Almeida, 2002, p.03) 

É nesse aspecto que as políticas públicas alavancam uma nova perspectiva educacional 

para o futuro. Perspectiva essa, que tem sido apoiada e fomentada pelas diferentes esferas de 

governo, revelando, no acolhimento da modalidade de educação a distância, a oportunidade de 

ampliação da educação. Moore e Kearsley (2007, p.21) afirmam que com a educação a distância 

“[...] mais pessoas estão obtendo acesso mais facilmente a mais e melhores recursos de 

aprendizado do que podiam no passado [...]”.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O escutar das vozes permitiu assumir a existência de mundos possíveis. Não queremos 

dizer que as experiências dos professores coordenadores de polo são inquestionáveis ou 

absolutas, mas que elas são tanto ponto de partida como de chegada. O estudo intencionou a 

inseparabilidade das vozes dos professores coordenadores, das vozes daqueles que a ofertam. 

Socializar as experiências dos polos de apoio presencial possibilitará que outras comunidades 

conheçam as potencialidades e limitações do ensino técnico a distância. É refletir sobre a sua 

implementação, seu cotidiano, sua amplitude, seus objetivos, sua responsabilidade e, 

principalmente, sua efetivação em outra modalidade de educação.  

O estudo mostrou que EPT a distância sinaliza para a consolidação de uma importante 

modalidade de ensino pela superação de desigualdades e inclusão social. Nesse devir, 

defendemos a tese de que conhecer as experiências, pelas vozes que enagem do cotidiano dos 

polos de apoio presencial, potencializará outros modos de atuação e um fazer mais integrado a 

quem ofertar a Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade a distância. 
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RESUMO. Apesar do direito à educação inclusiva ser assegurado pela legislação brasileira, alunos 

surdos ainda enfrentam barreiras de acessibilidade na modalidade a distância do ensino superior. Este 

estudo teve como objetivo investigar como os recursos tecnológicos podem contribuir para uma 

inclusão mais efetiva dos surdos. Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa com questionários 

como instrumentos de coleta de dados, no contexto do curso de Letras Libras em uma instituição de 

ensino superior a distância. Foram constatadas dificuldades dos alunos surdos relacionadas à falta de 

adequação dos materiais didáticos e à carência de recursos e intérpretes de Libras, assim como grande 

interesse em recursos tecnológicos como tradutores automáticos Português-Libras, vídeos, e recursos 

digitais visuais. 

Palavras-chave: Estudantes Surdos. Recursos tecnológicos. Inclusão. Educação a Distância. 

 

ABSTRACT. In spite of the fact that the Brazilian legislation guarantees the right to inclusive 

education, deaf students still face accessibility barriers in distance learning higher education 

institutions. The present study aimed at investigating how technological resources can contribute for a 

more effective inclusion of deaf students in this context. We performed a qualitative field research 

with questionnaires as data collection instruments, with participants from the degree in Linguistics 

Libras (Brazilian Sign Language), in the distance learning modality. We found that deaf students have 

difficulties related to the lack of adequate study material and resources and translators in Libras. We 

also identified great interest in technological resources such as automatic Brazilian Portuguese - Libras 

translators, videos and visual digital resources. 

Keywords: Deaf Students. Technological Resources. Inclusion. Distance learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo abordar o tema Recursos Tecnológicos como 

Ferramentas Pedagógicas para Estudantes Surdos na Educação a Distância (EAD). A EAD é 

uma modalidade de ensino que vem crescendo de forma gradativa, com novas instituições de 

ensino e com o surgimento de pólos educacionais em todos os setores públicos e privados, e 

que tem sido considerada propícia para minimizar as dificuldades e barreiras enfrentadas 

pelas pessoas com deficiência no acesso ao ensino superior. A EAD busca promover a 

inclusão e a integração entre alunos por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), que podem ser customizados com recursos de acessibilidade digital. Assim, a EAD 

vem se tornando um meio com potencial de atender ao público de pessoas com deficiências, 

promovendo o acesso dessas pessoas ao ensino superior (MELO et al., 2018). 

Muito se vem discutindo sobre a importância das novas tecnologias e suas 

contribuições à educação, inclusive com o respaldo de portarias, leis e diretrizes nacionais 

para que seja feita a implantação e a condução dos processos para a inclusão em EAD (MELO 

et al., 2018). Entretanto, mesmo com os avanços no processo de inclusão e de acessibilidade 

digital, ainda existem dificuldades relacionadas à falta de preparo de professores e 

funcionários das instituições para receber e lidar com pessoas com necessidades especiais, e à 

ausência de recursos didáticos adequados a esses estudantes (PAIVA; FARIA; CHAVEIRO, 

2018). 

No caso dos estudantes surdos, apesar da obrigatoriedade da disciplina de Língua 

Brasileira de Sinais - Libras nos cursos de formação de professores, ainda há uma grande 

barreira de comunicação com os ouvintes, além de uma escassez de recursos educacionais 

acessíveis, com uma predominância de material textual (em Português) (SHIMAZAKI; 

TORRES; KOWALSKI, 2018). Em virtude das características históricas e diferentes 

abordagens na educação e na comunicação, os surdos encontram dificuldades com a 

modalidade de comunicação oralista. Surdos oralizados se aproximam mais das manifestações 

da cultura ouvinte, onde se privilegia a habilidade da fala e da leitura labial. Os não oralizados 

geralmente têm na língua de sinais, além da sua forma de comunicação, a sua manifestação 

maior de identidade (PIVETTA; SAITO; ULBRICHT, 2014). 

Diante desse contexto, busca-se responder o seguinte questionamento: de que forma os 

recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas podem facilitar o aprendizado de 

estudantes surdos na EAD? O objetivo geral da pesquisa é, portanto, investigar como os 

recursos tecnológicos podem ser utilizados enquanto ferramentas pedagógicas para auxiliar 

estudantes surdos no desenvolvimento da aprendizagem na modalidade a distância. Como 

objetivos específicos, busca-se: identificar exemplos de recursos tecnológicos utilizados como 

ferramentas pedagógicas para alunos surdos; investigar o conhecimento de professores e 

alunos surdos, na modalidade de educação a distância, sobre os recursos tecnológicos; e 

conceber um recurso tecnológico como ferramenta pedagógica visando auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos surdos. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa com 

questionários como instrumentos de coleta de dados, em uma instituição de ensino superior a 

distância, mais especificamente no curso de Letras Libras. A pesquisa buscou investigar as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes surdos na EAD, as percepções acerca da inclusão, o 

conhecimento e interesse acerca do uso de recursos tecnológicos como suporte à 

aprendizagem, e a importância da Libras. Neste artigo, apresentamos os resultados da 

pesquisa de campo, compondo um diagnóstico acerca da inclusão dos surdos na referida 

instituição e o uso de recursos tecnológicos neste contexto. 
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O artigo está estruturado nas seguintes seções: primeiramente, na seção 2, 

apresentamos o contexto histórico da educação dos surdos; em seguida, na seção 3, 

apresentamos recursos tecnológicos para surdos. Na seção 4, são apresentados os 

procedimentos metodológicos, e em seguida, os resultados na seção 5. O artigo é finalizado na 

seção 6, com as considerações finais. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

Na antiguidade e durante a idade média, os surdos eram vistos como pessoas 

castigadas por Deus, enfeitiçadas, pagando por algo feito em vidas passadas. Aristóteles 

acreditava que os surdos não desenvolviam a razão, pois para ele, o pensamento e a 

consciência só se desenvolviam quando existisse a fala. Já Sócrates compreendeu que a fala 

não era necessária para desenvolver as ideias, e que, portanto, o pensamento não precisaria da 

comunicação oral e da fala para expressar sua consciência humana (GOLDFELD, 2015). 

No século XV, os surdos eram considerados pessoas primitivas que não podiam ser 

educadas, ter direitos legais e nem viver na sociedade. No século XVI, começaram a aparecer 

relatos das primeiras pessoas que queriam ensinar os surdos a ler e escrever. Nessa época na 

Espanha, surgiram os primeiros escritos relatando que os surdos poderiam aprender através de 

métodos pedagógicos adequados. O século XVII foi o período mais fértil, com um aumento 

das escolas para surdos, e o surgimento das línguas de sinais, quando os surdos começaram a 

ter oportunidade de exercer profissões (GOLDFELD, 2015). No século XX, a educação 

especial ainda era segregada e paralela à educação regular, pois se acreditava que separando 

os alunos eles iriam aprender muito mais. Somente com a participação dos movimentos 

sociais pela inclusão iniciou-se um novo processo educacional, com a luta pelo direto da 

integração e inclusão de todos os alunos especiais em sala regular, o que motivou o 

crescimento educacional pela inclusão (MANTOAN et al., 2017). 

Em relação à Educação Superior, que é o foco da presente pesquisa, na Declaração 

Mundial sobre Educação Superior no século XXI, foram aprovadas na Conferência Mundial 

sobre Educação Superior, em Paris, em outubro de 1998, incumbências e funções para o 

Ensino Superior, direcionadas à igualdade de acesso em nível de ensino (UNESCO, 1998). Já 

as Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

para o Ensino Superior ressaltam ações que direcionam para o planejamento, a organização de 

recursos e serviços para a acessibilidade arquitetônica, comunicações, sistema de informação, 

materiais didáticos e pedagógicos, que devem estar disponíveis e incluídos nos processos 

seletivos e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2008). 

A comunicação usada pelos surdos brasileiros atualmente é a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), que é a língua oficial da comunidade dos surdos no Brasil, e segunda língua 

oficial do país. A Libras possui uma estrutura própria gramatical, usando a modalidade 

gestual-visual, movimentos e expressões visuais e faciais, não tendo flexão de substantivos e 

adjetivos, tendo poucas preposições e conjunções, e não usando verbo de ligação, nem artigo. 

Os sinais em Libras são formados de acordo com as palavras orais, sendo combinados pelo 

movimento das mãos, com forma determinada em parâmetros chamados de articulações que 

podem ser feitos em uma parte do corpo ou em frente ao corpo (VILAR, 2016). 

A legislação brasileira garante a inclusão dos alunos surdos nas instituições 

educacionais com condições para desenvolver a aprendizagem, em particular com os 

tradutores e intérpretes de Libras nas instituições inclusive de EAD, usando equipamentos 

tecnológicos para facilitar o acesso e a educação. O Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que regulamentou a Lei n.º 10.436, de 22 de abril de 2002, garante: o reconhecimento a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras como a língua oficial dos surdos; a inclusão da Libras 
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como disciplina curricular em cursos de formação de professores; a formação do professor de 

Libras e do instrutor de Libras; o uso da difusão da Libras e da língua portuguesa para o 

acesso das pessoas surdas à educação; a formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa; a garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva; e 

a garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva (SHIMAZAKI; 

TORRES; KOWALSKI, 2018). 

Com a comunicação em Libras, o acesso ao conhecimento se torna mais viável para os 

surdos, dando-lhe melhores condições de vida, com a possibilidade de expressar suas 

vontades, emoções e pensamentos através da língua de sinais com os movimentos das mãos. 

Entretanto, a inclusão é um processo lento e complexo, e a Libras ainda não é suficientemente 

conhecida no país, nem disseminada nas instituições educacionais, o que dificulta muito a 

inclusão efetiva dos surdos e seu progresso no sistema educacional. O intérprete de Libras é 

um profissional importante em todos os espaços educacionais, pois o aluno recebe em Libras 

as informações necessárias para garantir a comunicação com os ouvintes. Entretanto, apesar 

de sua legitimidade, a instituição em EAD não assegura explicitamente a presença do 

intérprete de Libras em seus cursos (VILAR, 2016). 

Essa carência evidencia a necessidade de uso de recursos tecnológicos de maneira 

complementar à presença dos profissionais capacitados em Libras, de forma a ajudar a suprir 

tal demanda e contribuir para a inclusão. As novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) abrem muitas possibilidades de inclusão, e na modalidade a distância, têm um grande 

potencial, visto que o processo educacional é inteiramente apoiado nas TICs.  

Entretanto, o potencial das tecnologias para permitir a inclusão dos surdos na EAD 

ainda é pouco explorado, com uma predominância de material textual. Assim, é importante 

entender que a EAD deve passar por uma inovação incorporando novas formas e meios de 

ensinar com tecnologias e ferramentas que possam permitir as mudanças pedagógicas 

necessárias, respeitando o perfil de seus alunos, adequando-se conforme sua realidade e 

limitações. Neste sentido, a próxima seção apresenta exemplos de tecnologias já 

desenvolvidas para facilitar o acesso à informação e a comunicação dos surdos, que podem 

ser usadas no contexto da EAD. 

3. RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ESTUDANTES SURDOS 

Zuin (2010) defende a utilização dos recursos tecnológicos como forma de difusão do 

ensino, e a necessidade de se ter liberdade, autonomia e independência na vida educativa. Em 

particular, os recursos tecnológicos, para os alunos com necessidades especiais, tornam 

possível a construção do conhecimento, que antes se encontrava distante dessas pessoas. Na 

educação dos surdos, a tecnologia adaptada atualmente permite a superação de barreiras e a 

comunicação, o que possibilita a inclusão social. 

Os principais recursos de comunicação para os surdos atualmente são: a própria 

internet; os aparelhos de amplificação sonora; sinalizadores de som Hearing Loop; implante 

coclear; softwares para reabilitação de fala; telefones para surdos; materiais com 

acessibilidade em Libras; serviços de mensagens como SMS; Closed Caption; comunicação 

através de chamada de vídeo como Skype, e chats de vídeo (LOPES, 2017). Em particular, 

vídeos, aplicativos de tradução para Libras usando avatares, e redes sociais, são recursos que 

dão suporte para o desenvolvimento sócio afetivo, cognitivo, da criatividade, e da 

comunicação, dando o valor à língua de sinais e incentivando a escrita e a leitura 

(CAPOVILLA, 2014). 

Entretanto, apesar da existência desses recursos, em muitos cursos a distância ainda 

predomina nos ambientes virtuais de aprendizagem o material textual, que representa uma 

1099



 

barreira para muitos surdos, cuja língua materna é Libras, e que têm dificuldade com o 

Português. Um maior uso de recursos visuais como slides com sinais em Libras, vídeo-aulas 

traduzidas para Libras, imagens, animações e emoticons, são exemplos simples que ajudam a 

compreensão dos surdos (MELO et al., 2018). De forma geral, é preciso adequar as 

plataformas online, os aplicativos, dispositivos eletrônicos, os cursos on-line, as plataformas 

MOOCS, e os recursos educacionais abertos, às diversas necessidades dos estudantes.  

Além de recursos de uso geral, há também softwares e sistemas web desenvolvidos 

especificamente para as necessidades dos surdos que poderiam ser integrados às plataformas 

de EAD. Os tradutores automáticos de Português para Libras, com uso de avatares, são 

recursos particularmente úteis. Nessa categoria enquadram-se o VLibras e o Hand Talk 

(Figura 1), que traduzem textos, áudios e vídeos para Libras em tempo real. Ambos podem ser 

usados gratuitamente em computadores e dispositivos móveis. 

 
Figura 1 – Telas de apresentação dos aplicativos de tradução Português – Libras (VLibras à esquerda e 

Hand Talk à direita). 

   
Fontes: http://www.vlibras.gov.br/; https://www.handtalk.me/. 

Uma outra abordagem baseia-se na técnica de representação escrita de línguas de 

sinais chamada SignWriting, que vem crescendo e cada vez mais atraindo pesquisadores, 

professores e surdos de todos os países que estudam línguas de sinais. O SignWriting serve 

como suporte de alfabetização desenvolvendo uma educação bilíngue, em várias escolas para 

surdos (SOUZA; VIEIRA, 2006). O SignWebMessage é um ambiente para comunicação 

assíncrona na web que permite interagir através da escrita da língua portuguesa e através da 

escrita em SignWriting da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Os sinais podem ser vistos em 

SignWriting e de forma opcional em português, dando condição ao surdo de aprender nas duas 

línguas (SOUZA; VIEIRA, 2006). Esta ferramenta surgiu com o objetivo de suprir as 

dificuldades de comunicação por escrito e à distância entre os surdos e ouvintes. Existe uma 

dificuldade de disponibilizar na web o uso da língua de sinais na forma escrita, limitando a 

participação efetiva dos surdos em ambiente web (SOUZA; VIEIRA, 2016). No Brasil, o Sign 

Web message foi um dos primeiros ambientes da web a trabalhar com a língua de sinais 

escrita.  

Outro exemplo de recurso tecnológico interessante para o público surdo é o e-book 

(livro digital ou livro eletrônico), a ser visualizado em computadores, celulares e dispositivos 

leitores de e-book. Correia (2018) desenvolveu um livro digital para crianças surdas (Figura 

2), em sua pesquisa intitulada: “Design e as Tecnologias Contemporâneas na Criação de 

Narrativas Digitais para Crianças Surdas e Ouvintes’. No livro digital, as duas línguas dos 

surdos brasileiros, Libras e Português, são usadas de forma complementar: um narrador fala 

em Português e ao mesmo tempo a forma escrita aparece na tela, junto com o intérprete de 

Libras. 
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Figura 2 – Livro digital bilíngue 

 
Fonte: Acervo do Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Design da PUC – Rio de Janeiro 

 

A pesquisa de recursos tecnológicos para surdos indica a tendência de busca de 

melhoria para a efetiva inclusão da comunidade surda. Abordaremos a seguir os 

procedimentos metodológicos utilizados para a construção da presente pesquisa, que tem 

como objetivo investigar como os recursos tecnológicos podem ser utilizados enquanto 

ferramentas pedagógicas para auxiliar estudantes surdos no desenvolvimento da 

aprendizagem na modalidade a distância. A pesquisa de campo permite identificar que 

recursos seriam mais adequados para o contexto estudado. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa, de natureza descritiva, com 

questionários como instrumentos de coleta de dados. O lócus da pesquisa, participantes e 

etapas seguidas são descritos a seguir. 

4.1 Contexto da pesquisa 

Visto que o público da presente pesquisa são estudantes surdos no ensino superior na 

modalidade a distância, inicialmente foi feito um levantamento presencial e por telefone nas 

três instituições públicas e nas três instituições particulares de maior destaque no estado do 

Piauí (onde a pesquisa foi realizada), que ofertam a modalidade EAD. Foram encontrados 

alunos surdos apenas em uma instituição particular, onde foi, portanto, realizada a pesquisa. O 

pólo onde a pesquisa foi realizada foi implantado em 2017, com 53 cursos de graduação em 

EAD, com aula presencial uma vez na semana, com acompanhamento por um professor tutor 

na sala de aula física. A instituição tem sua própria plataforma online chamada Gioconda, e a 

conta com a estrutura física necessária para o funcionamento da EAD. 

 Em relação ao material que os alunos recebem, a maior parte é impressa. Algumas 

atividades são colocadas na plataforma, mas os livros que são entregues para todos os alunos 

são impressos, constituindo uma barreira para o aluno surdo em relação à compreensão dos 

textos e aos seus estudos. 

4.2 Participantes 

Trinta e seis (36) pessoas participaram da pesquisa, entre profissionais e estudantes do 

curso de Letras-Libras da instituição de ensino superior, sendo 16 pessoas do sexo masculino, 
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e 20 pessoas do sexo feminino. Dentre os participantes, doze (12) eram alunos surdos, e vinte 

quatro (24) eram pessoas ouvintes, dentre elas: 01 intérprete ouvinte, que também é aluno do 

Curso de Letras Libras; 01 professor-tutor ouvinte, que se tornou um professor requisitado na 

cidade, por sua boa fluência na interpretação em Libras; 01 coordenadora ouvinte articuladora 

dos cursos, incluindo o Curso de Letras-Libras, com formação em Pedagogia; e vinte e um 

(21) alunos ouvintes da mesma sala de aula frequentada pelos surdos na instituição.  

4.3 Etapas da pesquisa 

A pesquisa de campo foi realizada de acordo com as seguintes etapas: 

• Identificação das instituições de ensino superior no estado que possuem alunos 

surdos matriculados na modalidade EAD, feita através de contanto telefônico e 

visitas presenciais. 

• Recrutamento dos alunos surdos e demais perfis, que foram convidados a 

participar da pesquisa e receberam informações sobre o tema, os objetivos, e a 

importância de sua participação como forma de trazer benefícios para o avanço 

da aprendizagem dos surdos na EAD. 

• Elaboração do questionário a ser aplicado com os cinco perfis de participantes 

(estudantes surdos, estudantes ouvintes da mesma sala dos surdos, intérprete, 

professor-tutor, coordenadora articuladora), com o objetivo geral de investigar 

como os recursos tecnológicos podem ser utilizados enquanto ferramentas 

pedagógicas para auxiliar estudantes surdos no desenvolvimento da 

aprendizagem na modalidade a distância. As questões versaram sobre: inclusão 

do estudante surdo na EAD; principais obstáculos para a inclusão efetiva dos 

estudantes surdos na EAD; dificuldades do estudante surdo em interpretar o 

material na EAD; recursos educacionais digitais em Libras; intérprete de 

Libras; políticas públicas; recursos tecnológicos. As perguntas como 

formuladas no questionário são apresentadas na seção 5. 

• Aplicação dos questionários: todos os participantes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. O questionário foi aplicado presencialmente 

pela pesquisadora, na própria instituição. Para a aplicação com os alunos 

surdos, foi necessária a participação de um intérprete Português-Libras. 

• Análise dos dados coletados: os dados coletados nos questionários foram 

analisados quantitativamente (por meio de estatística descritiva) e 

qualitativamente (por análise das respostas aos campos abertos). Os resultados 

estão descritos na seção 5. 

5. RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo. 

Inicialmente, almejava-se aplicar o questionário com os 17 estudantes surdos da instituição, 

entregando os questionários para eles responderem de forma autônoma. Porém, cinco (05) 

estudantes preferiram não participar. Além disso, os doze (12) alunos que responderam ao 

questionário tiveram muita dificuldade na interpretação das 05 questões em português, visto 

que sua língua materna é a Libras. Assim, foi necessária a ajuda do intérprete, traduzindo as 

informações do questionário em Libras, para que os surdos então respondessem as questões. 

Além disso, para ampliar o público participante, foram convidados também estudantes 

ouvintes, para dar suas opiniões sobre as mesmas questões, e profissionais do curso Letras-

Libras. 
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5.1 Percepções dos participantes 

Todos os participantes responderam as mesmas perguntas, que foram preenchidas no 

questionário aplicado. Os resultados dos questionários respondidos pelos surdos, pela 

coordenadora, pelo professor-tutor que é também intérprete, pelo intérprete que acompanha os 

alunos surdos, e pelos alunos ouvintes colegas de salas, que também são alunos do curso 

Letras Libras em EAD, são apresentados de acordo com a sequência no questionário:  

1) Como você vê hoje a inclusão do estudante surdo na EAD? Você percebe um 

aumento de estudantes surdos na EAD?  

2) Quais são, em sua opinião, os principais obstáculos para a inclusão efetiva dos 

estudantes surdos na EAD?  

3) Quais recursos tecnológicos você acha que contribuem de forma mais eficiente, 

como ferramenta pedagógica, para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes surdos na EAD?  

4) Quais mudanças e recursos tecnológicos poderiam existir, visando auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos surdos na EAD?  

5) Como você vê a importância da Libras para ajudar nos recursos tecnológicos na sua 

instituição e nas disciplinas em EAD? 

5.1.1 Inclusão dos surdos na EAD 

As respostas dos participantes à primeira pergunta: “Como você vê hoje a inclusão do 

estudante surdo na EAD? Você percebe um aumento de estudantes surdos na EAD?” foram 

dadas de forma livre em campo aberto. A análise qualitativa gerou quatro categorias de 

respostas, mostradas na Figura 3. Das trinta e seis (36) pessoas que participaram dos 

questionários, vinte e duas (22) pessoas (42%), entre surdos e ouvintes, deram respostas que 

indicam que a inclusão vem aumentando, por exemplo: a participação dos surdos vem 

crescendo nos cursos juntos com os ouvintes; e cada vez mais os surdos estão aprendendo e 

demonstrando para a sociedade que têm capacidade da mesma forma que o ouvinte. Oito (08) 

pessoas (33%) disseram que a inclusão ainda acontece muito lentamente, pois acreditam que é 

uma inclusão a passos lentos, e sentem falta de alguns recursos de apoio para a inclusão no 

ensino superior, pois muitos alunos surdos ainda deixam de estudar por falta ainda de 

informação. Cinco (05) pessoas (21%) responderam que ainda precisam de recursos 

adaptados como vídeos em Libras, filmes, materiais pedagógicos, ambientes virtuais 

adequados, e o intérprete para dar maior acessibilidade aos surdos. Apenas 01 pessoa 

respondeu que a inclusão ainda está distante. 
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Figura 3 – Opiniões dos participantes sobre inclusão de surdos na EAD 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa realizada. 

5.1.2 Obstáculos para a inclusão na EAD 

A Tabela 1 mostra as respostas para a segunda pergunta: “Quais são, em sua opinião, 

os principais obstáculos para a inclusão efetiva dos estudantes surdos na EAD?”. No 

questionário, essa pergunta era fechada, mas o participante poderia marcar todas as opções 

que desejasse, além de poder informar outros obstáculos não citados na pergunta. 

 
Tabela 1 – Opiniões dos participantes sobre obstáculos à inclusão de surdos na EAD. 

 Quantidade de 

participantes 

Dificuldade do estudante surdo em interpretar o material na EAD 36 

Falta de recursos educacionais digitais em Libras 30 

Falta de professor tutor e intérprete de Libras 25 

Ausência de políticas públicas 23 

Outros 10 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa realizada. 

As trinta e seis (36) pessoas participantes responderam que o estudante surdo tem 

dificuldade de interpretar o material na EAD, devido à dificuldade de não compreender a 

língua portuguesa. Muitos surdos foram alfabetizados tardiamente, e mesmo os alfabetizados 

têm dificuldade com o português, optando pela língua materna dos surdos, a Libras. Por isso, 

existe a dificuldade de entendimento dos materiais na EAD, quando não estão disponíveis em 

Libras. 

Trinta (30) participantes responderam que faltam recursos educacionais digitais em 

Libras, dificultando assim o acesso para a compreensão e entendimento do aluno. Vinte e 

cinco (25) mencionaram as dificuldades pela falta de intérprete de Libras, um profissional que 

poderia facilitar a comunicação e a interação entre surdos e ouvintes. Vinte e três (23) 

respondentes abordaram a ausência das políticas públicas, a falta de programas e projetos que 

beneficiem os surdos, sendo necessária uma atenção maior por parte dos governantes. Dez 

(10) colocam outras dificuldades, como a falta de formação em Libras pelos funcionários e 

profissionais que trabalham nas instituições de EAD, e obstáculos que são decorrentes da falta 

de vontade da própria comunidade surda de participar da EAD, devido a todas as dificuldades 

citadas acima. 

5.1.3 Recursos tecnológicos na EAD 

A Tabela 2 mostra as respostas para a terceira pergunta: “Quais recursos tecnológicos 

você acha que contribuem de forma mais eficiente, como ferramenta pedagógica, para auxiliar 
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no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes surdos na EAD?”. Os participantes 

deveriam responder em uma escala de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”, para 

cada recurso listado. 

 
Tabela 2 – Opiniões dos participantes sobre recursos tecnológicos para surdos na EAD. 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

Datashow 34 02 - - 

Computador 30 06 - - 

Televisão 27 03 03 03 

Livro digital 26 10 01 - 

Vídeo-conferência 26 09 - 01 

Vídeos 20 10 06 - 

Bibliotecas virtuais 20 10 03 03 

Quadro acrílico 15 15 03 03 

Material impresso 15 10 05 06 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa realizada. 

Em relação a outros recursos, foram citados os tradutores VLibras, Handtalk, Prodeaf, 

e a escrita de sinais em Libras (SignWriting). Percebe-se a preferência por recursos digitais 

visuais, e a menor eficiência percebida de recursos como quadro de acrílico e material 

impresso. 

5.1.4 Mudanças nos recursos tecnológicos na EAD 

As respostas dos participantes à quarta pergunta: “Quais mudanças e recursos 

tecnológicos poderiam existir, visando auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos surdos na EAD?” foram dadas de forma livre em campo aberto. A análise qualitativa 

gerou as categorias de respostas mostradas na Figura 4. 
 

Figura 4 – Opiniões dos participantes sobre mudanças e recursos tecnológicos na EAD 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa realizada. 

 Das 36 pessoas que participaram da pesquisa, nove (09) pessoas (25%) citaram a 

importância das tecnologias bilíngues para fazer a tradução do português para a Libras. Oito 
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(08) pessoas (22%) indicaram a importância das provas e atividades em Libras. Oito (08) 

pessoas também responderam que a vídeo conferência e a vídeo aula com a tradução para 

Libras são fundamentais para o surdo. Quatro (04) pessoas (11%) sugeriram que as 

instituições devem possuir todos os tutores com conhecimento de Libras. Também quatro (04) 

pessoas indicaram que aplicativos de tradução deveriam ser usados. Três (03) pessoas (9%) 

responderam que todos os recursos estão perfeitos. 

5.1.5 Importância da Libras na EAD 

As respostas dos participantes à quinta pergunta: “Como você vê a importância da Libras 

para ajudar nos recursos tecnológicos na sua instituição e nas disciplinas em EAD?” foram 

dadas de forma livre em campo aberto. A análise qualitativa gerou as categorias de respostas 

mostradas na Figura 5. 
 

Figura 5 – Opiniões dos participantes sobre Libras na EAD 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa realizada. 

 

Oito (08) pessoas (22%) relataram a importância de adequar a Libras em qualquer 

curso de EAD, mesmo que não seja com foco em surdez, como o curso de Letras Libras. 

Também oito (08) acham que os recursos devem ser bilíngues, traduzidos do português para a 

Libras. Seis (06) pessoas (17%) indicaram que programas como o VLibras, Handtalk e 

ProDeaf são fundamentais para a comunicação em Libras. Cinco (05) pessoas (14%) 

colocaram que a Libras proporciona uma melhor interação e comunicação entre os ouvintes e 

surdos. Também cinco (05) pessoas colocaram que ainda faltam recursos e material em 

Libras. Quatro (04) pessoas (11%) colocaram que a Libras é um avanço para os surdos. 

5.2 Discussão dos resultados 

Considerando os trabalhos relacionados e os resultados da pesquisa de campo, 

identificou-se que na modalidade EAD ainda existem lacunas em relação à aprendizagem dos 

alunos surdos. Muitos têm dificuldade em interpretar o material impresso usado na EAD. Ao 

analisar os resultados, percebemos a importância da Libras nos cursos de EAD, das 

tecnologias e recursos bilíngues, da tradução do português para a Libras.  
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Tais achados confirmam a importância dos recursos tecnológicos adaptados para 

ajudar os surdos, com a interpretação da leitura e escrita do português para Libras. Com base 

na pesquisa bibliográfica e na análise dos dados coletados por meio dos questionários, 

percebeu-se a necessidade de materiais didáticos acessíveis adaptados interpretados para 

Libras. 

De acordo com os resultados da pesquisa relacionados ao primeiro questionamento 

feito para os participantes, ao serem perguntados sobre a inclusão do aluno surdo na EAD, 

percebemos que vem aumentando o número de estudantes surdos nessa modalidade, com isso 

a necessidade de se ter uma acessibilidade maior para ajudar a compreender e desenvolver sua 

aprendizagem.  

No segundo questionamento, foi perguntado sobre os obstáculos para a inclusão, e 

percebeu-se diante dos resultados que a maior dificuldade que ocorre atualmente é interpretar 

o material na EAD, que muitas vezes é escrito em português, impresso, com nenhuma 

tradução para Libras. Na instituição pesquisada, os surdos contam apenas com um intérprete 

para ajudar na compreensão. 

No terceiro questionamento, em que os participantes deram sua opinião sobre os 

recursos tecnológicos na EAD, foi verificada a importância do uso da tecnologia para facilitar 

a aprendizagem como: computador, data show, TV, o livro digital ou e-book, citando ainda 

alguns tradutores de Português para Libras como: VLibras, HandTalk, ProDeaf, sendo de fato 

fundamentais para o desenvolvimento dos surdos, pois sem esses recursos se torna mais difícil 

a compreensão do conteúdo.  

No quarto questionamento, sobre a importância dos recursos tecnológicos, 

confirmamos a grande importância dos recursos bilíngues, com a tradução do português para 

Libras, com alguns recursos existentes, aplicativos, programas e ferramentas, facilitando 

assim o entendimento dos alunos surdos. 

No quinto questionamento, analisamos que os participantes ao serem perguntados 

sobre Libras e os recursos tecnológicos, abordaram que ainda faltam muitos recursos para 

ajudar o aluno surdo nesse processo de aprendizagem na EAD. Daí a importância do uso da 

Libras em todas as etapas da vida do surdo, e a falta dessa modalidade de comunicação torna 

mais difícil o desenvolvimento do surdo no ensino superior. 

Considerando esses resultados, e o objetivo da presente pesquisa de tentar facilitar o 

aprendizado dos alunos surdos na modalidade EAD com o desenvolvimento de um produto 

que possa ajudar a compreender os materiais utilizados no curso, optamos por desenvolver 

uma solução de tradução de materiais didáticos que integre livros digitais com tradutores 

automáticos para Libras. Essa escolha foi feita diante da constatação de que grande parte do 

material didático, essencial para o progresso dos surdos no curso de Letras Libras, ainda é 

impresso (em Português). Dado o volume de material quando consideramos a EAD no Brasil, 

e ao mesmo tempo a tendência por materiais digitais, o uso de tradutores automáticos aliados 

aos livros digitais parece uma boa alternativa. Essa proposta, entretanto, ainda se encontra em 

elaboração e será avaliada com o público-alvo. 

6. CONCLUSÃO 

O direto à integração e inclusão de todos os alunos com necessidades especiais nas 

instituições de ensino regulares é hoje garantido pela legislação brasileira. Os estudantes com 

deficiência têm o direito de desenvolver as suas potencialidades e habilidades participando de 

um ambiente diverso onde possam vivenciar a aprendizagem. Entretanto, a inclusão efetiva é 

um processo complexo que demanda uma reorganização nos conceitos sociais, ajudando a 
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desenvolver as particularidades e superar as limitações desse público especial, em todos os 

níveis da educação, desde o ensino infantil até o superior. 

Em particular no ensino superior, a Educação a Distância é uma alternativa com 

grande apelo para as pessoas com deficiência, por conta do enorme potencial dos recursos 

tecnológicos para ampliar a acessibilidade, o acesso à informação, a possibilidade de construir 

conhecimento, e a autonomia desse público. Porém, é necessário que exista uma reflexão 

sobre as condições propostas pela modalidade atualmente, e a promoção de adequações para 

que se tenha uma plataforma versátil e realmente acessível por todos e todas. 

A nossa pesquisa tem como objetivo facilitar o processo de aprendizagem de 

estudantes surdos na modalidade a distância, explorando o potencial dos recursos 

tecnológicos. Neste artigo, apresentamos os resultados de uma pesquisa de campo realizada 

em uma instituição de ensino superior, no curso de Letras Libras, modalidade a distância, 

acerca de percepções sobre inclusão dos surdos, o conhecimento e interesse acerca do uso de 

recursos tecnológicos como suporte à aprendizagem, e a importância da Libras. Participaram 

da pesquisa os estudantes surdos do curso, mas também seus colegas ouvintes, e profissionais 

que atuam no curso. A pesquisa permitiu traçar um diagnóstico que confirmou a carência de 

profissionais fluentes em Libras e também a escassez de recursos acessíveis e/ou adaptados 

para os estudantes surdos. Com base nos achados da pesquisa, como trabalhos futuros, iremos 

propor uma solução tecnológica de material didático digital com tradução automática 

integrada, que poderá servir não só à instituição pesquisada, mas a qualquer instituição de 

EAD com estudantes surdos. Um protótipo dessa solução está em desenvolvimento e será 

avaliado pelos estudantes surdos da instituição pesquisada. 

É preciso entender a necessidade de desenvolver mais estudos, pesquisas, trabalhos 

relacionados na área de educação que possam ajudar o aluno surdo nesse processo 

educacional, procurando através de estudos formas acessíveis de contribuir com sua 

aprendizagem, criando assim condições para adaptar realmente o surdo no ensino superior nos 

cursos de EAD. Faz-se necessário aperfeiçoar esse novo conceito de EAD, usando e criando 

recursos para trabalhar as práticas pedagógicas no contexto educacional inclusivo. 
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RESUMO. Neste artigo é apresentada uma síntese a respeito da aplicação de um chatbot no 

atendimento de dúvidas no Moodle. Trata-se de um estudo cujo desenvolvimento foi executado a 

partir da percepção da necessidade de automatização do suporte. Realizou-se uma pesquisa 

exploratória na qual foram analisados dados quantitativos retirados do Moodle e do correio eletrônico. 

Após isso, desenvolveu-se uma pesquisa aplicada que gerou o produto que tem o seu desenvolvimento 

discutido ao longo do artigo. Além disso, para comprovação dos resultados alcançados, realizou-se 

uma pesquisa comparatória, que comprovou que o chatbot beneficia a plataforma e o atendimento a 

dúvidas da instituição pois diminui o tempo de resposta do usuário e o tempo dedicado ao atendimento 

às dúvidas, melhorando o serviço prestado. 

  Palavras-chave: Atendimento automático. Suporte. Educação a Distância. Funcionalidade. 

 
 

ABSTRACT. The Application of a Chatbot for Moodle Questions. In this article we present a 

synthesis about the application of a chatbot to answer questions in Moodle. This is a study whose 

development was performed from the perception of the need for automation of support. An 

exploratory research was conducted in which quantitative from the Moodle and electronic mail were 

analyzed. After that, an applied research was developed that generated the product that has its 

development discussed throughout the article. In addition, to prove the results achieved, a comparative 

research was conducted, which proved that chatbot system benefits the platform and and the question 

support in the institution because it reduces the user's response time and the time dedicated to 

answering questions, improving the service provided. 

Keywords: Automatic attendance. Support. Distance education. Functionality. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A Educação a Distância (EaD) tem como uma das principais vantagens a flexibilidade 

do horário de estudos (COSTA et al, 2017). Atualmente ela se faz presente em diversos 

cenários: na oferta de cursos e disciplinas regulares, na capacitação de equipes, e na oferta de 

cursos massivos (ou Massive Open Online Courses, os MOOCs, que não têm limite de 

inscritos e são totalmente online); consequentemente tem-se um número expressivo de 

estudantes e docentes utilizando plataformas e com dúvidas acerca de como usá-las. 
 

No caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS), é utilizada a plataforma Moodle como meio de atender as diferentes finalidades: os 

alunos presenciais, os servidores e os participantes de MOOCs. Em 2018, o número de 

usuários chegou a 32 mil pessoas. Entretanto, apenas nos quatro primeiros meses de 2019, 

foram alcançadas 100 mil pessoas. Estes usuários possuem diversas dúvidas, desde como 

utilizar a plataforma, até sobre quais são as regras e possibilidades de ensino da instituição. 

Como consequência, o volume de dúvidas aumentou consideravelmente. 
 

Tais dúvidas eram encaminhadas por e-mail e telefone, fazendo com que houvesse 

dedicação exclusiva ao atendimento por parte dos servidores da Coordenadoria de Educação a 

Distância (CEaD), impossibilitando o desenvolvimento de outras atividades, tão importantes 

quanto esta, como a criação de novos cursos e a realização de capacitações para os servidores. 

Em um dia “normal”, recebia-se em média de 30 a 50 e-mails, mas quando realizava-se a 

divulgação dos cursos o número chegava a duplicar ou triplicar por dia, variando de acordo 

com a forma de divulgação utilizada e o público-alvo. Consoante a isso, a maior divulgação 

suscitou em novos usuários e em um aumento extraordinário no número de alunos da 

plataforma, aumentando ainda mais o número de e-mails. 
 

Além de tudo isso, o aluno online busca por sanar suas dúvidas a qualquer tempo, e 

deseja que ela seja solucionada o quanto antes. Na EaD, portanto, o tempo de resposta é um 

fator que mede a qualidade da instituição e do próprio processo de ensino e aprendizagem. 

Também foi percebido que muitas das dúvidas eram simples e repetitivas, o que tornava o 

processo de resposta desgastante. Desta forma, o presente estudo procura responder à 

pergunta: “Como automatizar o processo de atendimento e resolução de dúvidas dos usuários 

do ambiente virtual Moodle?”. 
 

A fim de responder esta pergunta, foram buscadas possibilidades que envolvessem 

uma tecnologia humanizada, uma vez que o uso de dispositivos automáticos pudesse limitar o 

atendimento e dispersar os usuários interessados pela instituição. Portanto, optou-se pela 

utilização da tecnologia de chatbot. 
 

Outro requisito era que a solução fosse gratuita, pudesse ser facilmente integrada ao 

Moodle e que funcionasse em língua portuguesa, além de compreender as nuances e erros 

típicos de grafia dos usuários, haja visto que este era um cenário comum nas mensagens de e-

mail recebidas. Logo, o presente artigo traz a experiência de desenvolvimento de um chatbot 

incorporado ao Moodle. 
 

2. CHATBOT 

O chatbot é uma tecnologia relativamente nova que pode ser utilizada em diversos 

campos como um assistente virtual. Para Laven (2008), chatbot é um programa que tem como 
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objetivo simular uma conversa digitada, com o intuito de, pelo menos temporariamente, 

enganar um humano fazendo este pensar que está falando com outra pessoa. Além disso, 

segundo Kock (2009), eles ficam disponíveis 24 horas por dia para auxiliar os usuários no 

esclarecimento de dúvidas que possam surgir. 

De acordo com Dahiya (2017, p. 158), um chatbot é implementado usando 

comparação de padrões, em que a ordem da sentença é reconhecida e um padrão de resposta é 

salvo, estabelecendo-se variáveis exclusivas para cada sentença. Na Figura 1 é representado o 

design de um chatbot usando um diagrama. A partir dele, pode-se definir a sequência de 

procedimentos para que ocorra uma conversa entre o usuário e o programa. 
Figura 1: Diagrama de sequência representando o design do chatbot. 

Fonte: Adaptado de Dahiya, 2017. 

A primeira etapa representada simboliza a entrada de dados, ou seja, é o momento em 

que o usuário realiza uma interação, normalmente uma pergunta. Após isso, o chatbot realiza 

uma série de processos para encontrar a resposta adequada. 

A próxima etapa é baseada na análise dos dados inseridos pelo usuário e a comparação 

de cada caractere com o banco de dados do chatbot. Em uma conversa com um chatbot, cada 

palavra pode fazer a diferença na interpretação da pergunta e da consequente resposta. Sendo 

assim, após a interpretação da solicitação, ele retorna a resposta programada ou informa não 

ter compreendido, caso não tenha encontrado nenhuma informação correspondente em sua 

base de dados. 

Atualmente existem diversas ferramentas de chatbot disponíveis no mercado, sendo a 

escolha, na maioria das vezes, motivada pela área e pela plataforma que o chatbot deverá 

atender. Ferramentas como BLip, Globalbot e Huggy possibilitam integração com o RD 

Station Marketing
1 
e podem impulsionar a geração de Leads

2
, sendo assim, são recomendados 

para empresas do ramo de Marketing. Em contrapartida, outras ferramentas como a Botsify e 

o Dialogflow, da Google, são mais voltadas para o atendimento ao cliente. 
 

 
 

1 Ferramenta para gerenciar e automatizar ações de Marketing Digital. 
2 De acordo com Guilherme de Bortoli (2019), os leads são contatos identificados de possíveis 

consumidores que deixaram informações pessoais e/ou profissionais, como nome, e-mail, ou telefone, em troca 

de alguma recompensa oferecida pela empresa, normalmente algum conteúdo educativo. 
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Segundo Silva (2019), dentre as vantagens da Botsify, pode-se citar a fácil integração 

com plugins, Analytics e design de templates, sendo muito utilizada por multinacionais, dada 

a facilidade de comunicação em diversos idiomas. No entanto, a plataforma é gratuita apenas 

por 14 dias e os planos posteriores variam de U$50 a U$300 mensais, o que pode ser um 

empecilho para sua utilização, já que necessita que o cliente tenha recursos financeiros. 

O Dialogflow, em contrapartida, possui um plano gratuito e apenas algumas 

ferramentas extras são pagas. Além disso, de acordo com Hayashi (2018), dentre as suas 

vantagens estão o suporte completo do Google Assistente através de funções de conversão de 

fala para texto (speech-to-text) e os chatbots também podem ser implementados em diversas 

plataformas, websites e aplicativos para dispositivos móveis. Outras funções importantes são 

as ferramentas de visualização de análise e as opções de exportação, importação e 

compartilhamento dos chatbots, que permite que diversas pessoas trabalhem no mesmo 

projeto. Ademais, segundo Brandes (2017), o Dialogflow permite criar interfaces de 

conversação sobre produtos e serviços, fornecendo um mecanismo de entendimento de 

linguagem natural (Natural-language understanding, NLU) para processar e entender a 

entrada do usuário. Ou seja, ele permite criar diversos chatbots, que no console
3 

 são definidos 

como agentes. Sendo assim, pelos motivos supracitados, o desenvolvimento do chatbot para o 

atendimento de dúvidas no Moodle foi realizado utilizando o Dialogflow. 
 

2.1 Agente 
 

De acordo com Russel e Norvig (2002), o agente é uma entidade que percebe seu 

ambiente através de sensores e atua sobre ele através de efetuadores. O agente também pode 

ser entendido como um objeto individual (SMITH, CYPHER e SPOHRER, 1994) que simula 

um relacionamento humano fazendo algo que outra pessoa poderia fazer por você (SELKER, 

1994). Outra definição possível é que o agente pode ser compreendido como um processo de 

raciocínio integrado (MINSK e RIECKEN, 1994), estruturado em forma de hardware ou 

(mais comumente) software que possui autonomia, habilidade social e reatividade 

(WOOLDRIDGE e JENNINGS, 1994). Autonomia no sentido de que o agente opera sem a 

direta intervenção de humanos, assim como possui algum tipo de controle por suas ações e 

estado interno (LEMOS, 2011). Não existe uma definição consensual para agentes, pois cada 

autor define o termo de modo que melhor se relacione com seu trabalho, mas de modo geral, 

nesse caso, um agente ajuda a processar a entrada do usuário em dados estruturados que 

podem ser usados para retornar uma resposta apropriada. 
 

2.2 Intents 

Pode-se afirmar, de forma geral, que um agente é definido dentro de uma ou mais 

intents, que mapeiam a entrada do usuário para uma resposta correspondente. Sendo assim, os 

intents, em português “intenções”, servem para definir como as conversas funcionam. Em 

cada intenção, definem-se exemplos de expressões do usuário que podem acionar a intenção, 

o que extrair do enunciado e como responder. Esse processo de interpretação das expressões 

do usuário é demonstrado na Figura 2. 
 

 
3 Console é o painel de instrumentos e espaços afins numa máquina, ou seja, nesse contexto, é o 

conjunto de todas as ferramentas disponíveis no Dialogflow. 
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Figura 2: Exemplo de como o Dialogflow lida com uma expressão do usuário. 

 

Fonte: Dialogflow, 2018. 

De acordo com Arya (2018), as intenções possuem quatro componentes principais que 

permitem mapear o que o usuário diz e relacioná-lo ao que o agente deve responder. Esses 

componentes incluem: o nome da intenção, frases de treinamento, ação e parâmetros e a 

resposta. 

As “frases de treinamento” definem exemplos de expressões e termos que o usuário 

pode utilizar para corresponder a uma determinada intenção. O Dialogflow usa essas frases de 

treinamento e as expande para muitas outras frases semelhantes, criando assim um modelo de 

linguagem que corresponda às entradas do usuário. 

O componente “ação e parâmetros” define como informações relevantes (parâmetros) 

são extraídos das declarações do usuário. Exemplos desse tipo de informação incluem datas, 

nomes, lugares e muito mais. Desta forma, o agente consegue criar respostas personalizadas 

aos usuários. 

O último componente a ser definido é o de “resposta”. Nele definem-se respostas aos 

questionamentos dos usuários, ou seja, é o local em que se deve inserir a resposta adequada de 

cada intenção. 
 

2.3 Entities 

As entities, em português “entidades”, constituem o mecanismo do Dialogflow para 

identificar e extrair dados úteis das entradas do usuário. Elas são usadas para identificar 

informações específicas mencionadas pelos usuários - desde endereços até nomes de cursos 

ou valores como notas. Qualquer dado importante que o administrador deseje obter da 

solicitação de um usuário terá uma entidade correspondente. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

Em um primeiro momento, realizou-se o acompanhamento às dúvidas dos usuários via 

e-mail, visando obter uma melhor noção do problema enfrentado (demora no processo de 

resposta e pesquisa por dados) bem como o que seria necessário para solucionar essa questão, 

incluindo as principais demandas, tais como dúvidas frequentes e que necessitassem de uma 

quantidade de tempo expressiva para serem solucionadas. 
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Assim, após um levantamento informal dessas dúvidas e suas devidas respostas, criou-

se uma conta no console do Dialogflow em nome da instituição. Posteriormente, definiu-se a 

língua principal de conversação da interface, a zona de hora padrão (GMT) e o nome do 

agente. 
 

Com o chatbot criado, duas intents padrões já são adicionadas: Default Fallback Intent 

para quando ele não compreende a solicitação do usuário; e Default Welcome Intent para 

saudar o usuário em sua primeira mensagem. O primeiro passo a seguir foi determinar as 

frases de treinamento e as respostas. Foram criadas cinco respostas diferentes e, a cada nova 

interação, o agente passou a sortear uma delas. Além disso, extraiu-se alguns parâmetros por 

meio de entidades no Default Welcome Intent, tais como nome do usuário, curso e turma. 

Desta forma, foi possível dar a impressão de uma conversa natural. Pode-se observar um 

exemplo desse processo na Figura 3. 
Figura 3: Exemplo do uso de parâmetro. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Após a determinação das intenções padrões, iniciou-se a criação de intenções para as 

principais perguntas e dúvidas levantadas anteriormente, sempre tendo cuidado para que os 

nomes fossem únicos, facilitando assim sua identificação. Além disso, foram criadas diversas 

frases de treinamento para facilitar a interpretação do agente e, sempre que possível, 

cadastraram-se muitas respostas diferentes para dar um tom mais natural à conversação. 
 

O próximo passo após a criação das intenções foi criar as entidades. Estas foram 

voltadas aos processos do Moodle IFRS, tais como os cursos e assuntos específicos das 

disciplinas regulares e/ou das capacitações dos servidores. Além destas, foi adicionada uma 

entidade dos estados brasileiros; a partir dela, pode-se associar os usuários às parcerias com 

outros institutos e empresas e identificar algumas demandas específicas. 
 

Com as intenções e entidades criadas, adicionou-se o chatbot ao bloco de dúvidas da 

página inicial do Moodle e inseriu-se um ícone de robô para ilustrá-lo. Na Figura 4, está 

representado o chatbot em funcionamento. 
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Figura 4: Chatbot. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Foram criadas 134 intenções, das mais básicas como as das Figuras 5, 6 e 7 às mais 

complexas tais como as das Figuras 8 e 11. 
Figura 5: Exemplo de conversa básica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

A Figura 5 representa uma conversa que ativou a interação sobre mais de um curso, e 

retrata uma das perguntas mais comuns recebidas por e-mail. 
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Figura 6: Exemplo de conversa sobre a chave de inscrição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Já a Figura 6 traz uma pergunta sobre a chave de inscrição, outra dúvida muito 

comum. Como os cursos são organizados por bloco, muitos alunos por descuido acessam a 

área incorreta. Nesse caso, os cursos que possuem chave de inscrição ou são para disciplinas 

presenciais, ou são para os servidores. O recomendado é indicar os cursos que estão abertos 

ao público, como o agente fez. 
Figura 7: Exemplo de conversa sobre a confiabilidade. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Para que o aluno tenha acesso aos cursos, ele deve realizar sua inscrição na  

plataforma. Muitos dados são solicitados neste processo e, consoante a isso, há muita 

desconfiança em relação a oferta de cursos abertos e gratuitos. Sendo assim, a melhor maneira 
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encontrada para sanar as desconfianças pelo chatbot foi dar mais informações sobre a 

plataforma e sobre a utilização dos dados, mesmo processo realizado anteriormente via  e-

mail. 
Figura 8: Exemplo da interação da senha. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

A interação da Figura 8 é voltada aos usuários que perderam o acesso à conta, 

provavelmente porque esqueceram a senha. Como demonstrado acima, o agente identifica o 

problema e já pula a interação de boas-vindas padrão. Na conversa, ele pede se o usuário 

recorda de seu e-mail ou login, nesse caso, a resposta esperada seria “Sim” ou “Não” e no 

próximo passo lhe seria pedido o endereço de e-mail. Como o usuário fornece de imediato o 

e-mail, novamente o agente pula uma interação. Por último, ele solicita o CPF do usuário, 

dado único no sistema e necessário para verificação de segurança. O usuário informa seu CPF 

e o chatbot envia um e-mail (Figura 9) para os responsáveis solicitando uma nova senha. 
Figura 9: E-mail sobre a senha. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Além do processo da Figura 8, a plataforma tem uma ferramenta de troca de senha 

automática, no entanto, alguns usuários afirmavam não serem notificados e/ou não saberem 

localizar esta página. Por este motivo, o chatbot passou a realizar esta ação também, restando 

ao responsável pelo sistema apenas o envio do e-mail. Isto ocorre porque ao clicar em “Link 
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para o Moodle” o sistema troca automaticamente para uma senha única e formata o texto, 

sendo necessário apenas um clique em “Enviar email”, como apresentando na Figura 10. 
Figura 10: Enviar e-mail. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Outra interação que envia e-mail para o administrador é a “Problema”, que está 

representada na Figura 11. 
Figura 11: Exemplo de interação de problema. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 
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Quando o usuário tem um problema e/ou encontra um problema na plataforma, após 

informar seus dados, ele é incentivado a informar com detalhes esse problema, pois quanto 

mais detalhes o administrador tiver, melhor será seu entendimento dele. A Figura 12 

representa o e-mail enviado a ele. 
Figura 12: E-mail sobre um problema. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

Neste caso, a solução seria acessar o “Dossiê CPF” e reenviar o e-mail de confirmação 

de conta. Assim como esse problema é informado por esta interação, outros como erro no 

gabarito, na plataforma, no áudio de alguma questão, entre outros, também o são. Para todos 

os casos supracitados, foram desenvolvidas funções utilizando a linguagem de programação 

JavaScript. 
 

4. RESULTADOS 
 

A interface de conversação foi lançada no dia 13 de março de 2019 e,  visando 

observar se os objetivos estabelecidos anteriormente foram devidamente alcançados, foi 

realizada uma análise documental das mensagens do correio eletrônico dos 70 dias anteriores 

ao lançamento e dos 70 dias posteriores. Sendo assim, a primeira parte compreendeu o 

período de 01 de janeiro de 2019 a 12 de março de 2019 e a segunda o período de 13 de  

março de 2019 a 22 de maio de 2019. 
 

Para a realização deste estudo coletou-se o número de e-mails recebidos nesses 

intervalos e comparou-se os dados. Assim, notou-se que, após a implementação do chatbot na 

plataforma Moodle IFRS, o número de e-mails diminuiu 40,78% se comparado ao primeiro 

período. Além disso, para verificar o nível de correspondência das respostas do chatbot aos 

questionamentos dos usuários, analisou-se o fluxo de sessão por meio do Analytics
4 
da 

ferramenta, e por conseguinte, observou-se uma taxa de 0,6% de não-correspondência. 
 

Desta forma, de acordo com os dados expostos, pode-se afirmar que a implementação 

da ferramenta atingiu o propósito de diminuir o tempo de dedicação dos servidores ao 

atendimento dos usuários e de melhorar a qualidade do atendimento, pois possibilitou um 

suporte diferenciado com respostas instantâneas e disponível 24 horas por dia. 
 

 

 
4 É uma página de análise que fornece informações sobre o desempenho do agente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A plataforma Moodle é utilizada para atender as diferentes modalidades da 

instituição: os alunos presenciais, servidores e MOOCs. Entretanto, um fator que pode 

medir a qualidade da instituição quando se trata de educação a distância é o tempo de 

resposta às dúvidas dos usuários. No caso estudado, o suporte estava sobrecarregando os 

servidores que, muitas vezes, tinham que negligenciar outras demandas para conseguir 

atender a todas as dúvidas e solicitações. 
 

Com base nas necessidades apresentadas, e analisando as diversas opções, podemos 

considerar que a escolha pelo recurso chatbot, e pelo software Dialogflow da Google, foi 

bem sucedida. A adição das perguntas mais frequentes que foram levantadas anteriormente 

e, ainda, a adição das funcionalidades que passaram a auxiliar na recuperação da senha e/ou 

no relato de problemas, tanto na plataforma como em cursos, tornou o atendimento ágil e 

simplificado. 
 

A partir de novas demandas o atendimento do chatbot pode ser expandido e até 

desenvolvido para o atendimento de cada curso, no entanto, por ora, é importante ressaltar a 

relevância que ele tem tido no atendimento geral aos usuários, conforme apresentado nos 

resultados, representando uma significativa mudança nos trabalhos da Coordenadoria de 

Educação a Distância, que pôde se dedicar a outras demandas e ao desenvolvimento de 

novos cursos. 
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RESUMO. O presente trabalho propôs investigar a contribuição do ambiente virtual de aprendizagem 

SIGAA na formação acadêmica e profissional dos alunos do curso de Pedagogia do Polo Universidade 

Aberta, em Simões – PI. O objetivo central do trabalho foi analisar os benefícios do ambiente virtual 

de aprendizagem SIGAA para os alunos do curso de Pedagogia do Polo UAB Simões/PI. A 

metodologia do trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica e documental em fontes diversas e em 

pesquisa quali-quantitativa por meio de pesquisa de campo e aplicação de formulários. Se concluiu 

que os benefícios acadêmicos e tecnológicos do SIGAA como ambiente virtual de aprendizagem são 

agregar conhecimento de modo dinâmico e permitir ao aluno que se dedique mais nas horas vagas. 

 

Palavras-chave: Ambiente virtual. Educação à Distância. SIGAA. Pedagogia 

 

ABSTRACT. The present work proposes to investigate the contribution of the virtual learning 

environment SIGAA in the academic and professional formation of the students of the Pedagogy 

course of the Polo Universidade Aberta in Simões - PI. The main objective of this work was to analyze 

the benefits of the virtual learning environment SIGAA for the students of the Pedagogy course at the 

Polo UAB Simões / PI. The methodology of the work consisted of bibliographic and documentary 

research in diverse sources and qualitative and quantitative research through field research and 

application of forms. It has been found that the academic and technological benefits of SIGAA as a 

virtual learning environment are to dynamically aggregate knowledge and enable students to devote 

more time to their free time.  

 

Keywords: Virtual Environment. Distance education. SIGAA. Pedagogy 

  

1 INTRODUÇÃO  

            A sociedade contemporânea é marcada por avanços tecnológicos que permitem o 

surgimento de dinâmicas em que a informação e a troca de conhecimento são elementos 

fundamentais de produção humana. O setor da educação é um exemplo de como as mudanças 

oriundas da inserção da tecnologia podem acrescentar novos elementos inclusivos e facilitar o 

seu acesso nos dias atuais. 

O sistema educativo tradicional e os modelos de aprendizagem autônoma, podem ser 

completados por técnicas que utilizam métodos de aprendizagem à distância, redes de 

informação, serviços multimídias e eletrônicos. Assim pode-se perceber a utilização da Web 

com os Ambientes Virtuais de Aprendizagem on-line de modo a servir de ferramenta de 
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divulgação de material didático e de suporte a formação do aluno-usuário, possibilitando um 

feedback intensivo e extensivo. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são recursos que se destacam no 

contexto atual do mundo globalizado. Companhias privadas, instituições educativas e 

organizações envolvidas com capacitação e desenvolvimento de recursos humanos têm 

desenhado ou desenvolvido seus próprios AVAs baseados na web (e-learning), visando 

facilitar a inserção e o trabalhos dos estudantes, professores, e administradores no mundo 

virtual. 

Os AVAs são ferramentas essenciais para os cursos de Educação a Distância (EAD) 

no Brasil. Na plataforma dos Ambientes Virtuais o aluno de EAD será apresentado a toda a 

estrutura de cursos, bem como os conteúdos, aulas, módulos e avaliações. A presente pesquisa 

delimita como área de investigação o Município de Simões, no Piauí, com foco no curso de 

Pedagogia do Polo de Educação Aberta da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O curso 

funciona em modalidade EAD e iniciou suas atividades em 2006, junto com a fundação do 

Polo.  

Diante do cenário apresentado, a pesquisa consistiu na investigação do seguinte 

problema: Quais os benefícios acadêmicos e tecnológicos que o ambiente virtual de 

aprendizagem do SIGAA proporciona aos alunos do curso de Pedagogia do polo UAB 

Simões/PI? 

A hipótese levantada para o problema foi que os benefícios acadêmicos e tecnológicos 

são o contato direto com elementos inclusivos e agregadores de conhecimento através da 

plataforma SIGAA e da web. 

            O objetivo geral do trabalho foi analisar os benefícios do ambiente virtual de 

aprendizagem SIGAA para os alunos do curso de Pedagogia do Polo UAB Simões/PI. Os 

objetivos específicos foram: comparar o modelo de sistema de educação tradicional com o 

modelo tecnológico de aprendizagem; descrever de maneira preliminar as vantagens 

proporcionadas pelos ambientes virtuais aos discentes do Ensino Superior à Distância; e 

investigar a utilização da plataforma SIGAA pelos alunos do curso de Pedagogia do Polo 

UAB Simões/PI. 

            Para realização da pesquisa foi aplicado o método científico de pesquisa bibliográfica 

e documental em fontes primárias e secundárias sobre os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e a sua aplicação no campo educacional, bem como os modelos tradicionais e 

os modelos tecnológicos de aprendizagem. Foram utilizadas como fontes de pesquisa: livros, 

artigos, monografias e dissertações. 

            A pesquisa se enquadrou como quali-quantitativa, através de pesquisa de campo e 

aplicação de formulários. Foram entrevistados alunos do modulo 8 da turma de Pedagogia do 

Polo UAB, oferecido pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI, em Simões. Aplicando 

sem distinção de raça, cor, sexo e nível social como critérios de inclusão, o curso de 

Pedagogia possuía 31 alunos matriculados e ativos no último módulo, finalizado em julho de 

2018 e que na época, aguardava colação de grau para novembro de 2018. Com o cálculo 

Amostral, onde a margem de erro de 20%, e o nível de confiabilidade de 99%, assim obteve-

se o resultado de 18 alunos que foram consultados. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
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            Durante a elaboração deste trabalho vários autores foram consultados para fornecer 

um maior embasamento teórico. Estes pensadores são de diversas áreas paralelas ao tema. 

Assim, esta seção está focada na apresentação dos conceitos que nortearam o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2.1 Educação, Sociedade e Tecnologia 

 

            A educação é uma pratica, um exercício, que pode ser feito através de ações coletivas, 

multidisciplinares e com esforço conjunto de sujeitos com abordagens e concepções diferentes 

da sua aplicabilidade. Com base neste pensamento, a aprendizagem é questão central em 

termos de discussão dos pensadores contemporâneos, que demonstram inquietações em 

relação as modalidades de ensino oferecidas na atualidade. 

            Se bem trabalhada, a educação orienta pessoas a uma jornada de conhecimentos, 

permitindo a descoberta de potenciais e levantando a autoestima. O ensino objetiva melhorias 

a todos os envolvidos, de alunos a professores, além dos ganhos intelectuais, sociais e 

culturais. 

            De acordo com Oliveira (1989, p. 27)  

A educação jamais é uma dádiva, uma doação de uma pessoa que sabe àqueles que 

não sabem, mas algo que se apresenta como um desafio para educador e educando, 

um desafio que é a própria realidade composta de situações-problema, de 

inquietações, de angústias e de aspirações do grupo. Isto constitui a matéria-prima 

do processo educacional. 

            Complementando a ideia do autor, a educação possui papel fundamental para a 

gradativa assimilação de símbolos culturais, como a escrita e o sistema numérico representado 

pela matemática, por exemplo. Tudo se inicia na idade escolar, quando começa a 

transformação da criança em um ser cultural. É neste período que a aprendizagem se 

configura como início para um desenvolvimento intelectual aguçado e de perpetuação da 

consciência.  

             Para Santos (2008, p. 33), “a aprendizagem somente ocorre se quatro condições 

básicas forem atendidas: a motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e 

a habilidade de interagir com os diferentes contextos”. 

            O autor aproxima a ideia de estimulo a de organização, promovendo o 

desenvolvimento intelectual humano e o amadurecimento de processos que apenas a educação 

é capaz desenvolver.  A educação torna-se fundamental no processo de desenvolvimento e 

aquisição das características históricas do homem, e assim como o homem, sofre alterações 

com o passar do tempo, como a inclusão de elementos tecnológicos para perpetua-la com 

mais rapidez e facilidade. 

            É fundamental pensar em mudanças e como elas são cruciais para as transformações 

na sociedade. O ser humano mudou regularmente desde que dominou as técnicas que o fazem 

ser social, a forma de comunicação, os relacionamentos, a produção socioespacial e a maneira 

de se informar, por exemplo.  

1125



 

           Ortiz (1994, p. 13) afirma que: 

Existe uma cultura mundializada que se expressa na emersão de uma identidade 

cultural popular, cujos signos estariam dispersos pelo mundo. Como exemplos cita 

redes de alimentos e marcas de produtos de consumo que seriam facilmente 

identificáveis de um estilo de vida global. 

            De acordo com a ideia do autor, o mundo do trabalho, o consumo e os hábitos da 

população são exemplos mais específicos de mudanças nas dinâmicas humanas. O homem é 

conectado o tempo inteiro, acompanhando tudo em tempo real e com notícias do mundo 

inteiro. Hoje a revolução tem estreita relação com a tecnologia e a evolução se equipara a 

inovação da produção do homem, incrementando estas técnicas, uma ideia de 

complementação cultural.  "O homem vai impondo à natureza suas próprias formas, a que 

podemos chamar de formas ou objetos culturais, artificiais, históricos" (SANTOS, 1988, 

p.89). 

            Santos (1988, p. 89) complementa a ideia e critica: 

                                             Os objetos culturais fazem com que a natureza conheça um processo de 

humanização cada vez maior, ganhando a cada passo elementos que são resultado da 

cultura. Torna-se cada dia mais culturalizada, mais artificializada, mais humanizada. 

O processo de culturalização da natureza torna-se, cada vez mais, o processo de sua 

tecnificação. As técnicas, mais e mais, vão incorporando-se à natureza e esta fica 

cada vez mais socializada, pois é, a cada dia mais, o resultado do trabalho de um 

maior número de pessoas. Partindo de trabalhos individualizados de grupos, hoje 

todos os indivíduos trabalham conjuntamente, ainda que disso não se apercebam. No 

processo de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem e da 

natureza. A natureza se socializa e o homem se naturaliza. 

            Reforçando a ideia dos limites, quando o conceito de globalização surgiu em meados 

da década de 1980, imaginava-se uma quebra de barreiras físicas. Em meio a assuntos 

polêmicos e atuais, como a questão da imigração, além do fato das fronteiras continuarem 

existindo e dependendo do local, tenderem a ficarem mais reforçadas; os limites em cruzar as 

linhas digitais são cada vez menores e mais rápidos.  

            A noção de sociedade da informação, de Rubio (2001, p. 638) complementa esta 

perspectiva abordada no trabalho: 

A consolidação da tecnologia da informação e da comunicação tem 

provocado mudanças radicais de ordem social, no trabalho, nas relações 

humanas, na diversão (...) essas inovações têm afetado de igual modo a 

educação, provocando a necessidade de levar a cabo transformações 

radicais no seu modo de entendê-la e desenvolvê-la. 

            Para o autor, a conhecida era digital possibilitou a velocidade instantânea das 

informações e a comunicação sem limite de tempo e espaço, e um dos campos mais 

beneficiados foi o da educação. 

            A relação entre tecnologia e educação é uma realidade comum dentro e fora das salas 

de aula no Brasil e no mundo. Os recursos tecnológicos têm relação próxima com o auxílio e 

o aprimoramento de técnicas de ensino, dentro ou fora de sala de aula. Sobre o assunto, 

Mamede-Neve & Duarte (2008, p. 778) refletem:  
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                                             Deixando de professar a primazia do texto impresso como fonte exclusiva de 

conhecimentos válidos, os jovens de hoje vêm migrando do livro, jornal e revistas 

impressos para a internet, onde acreditam poder encontrar tudo de que necessitam 

para se manter informados e vinculados ao seu grupo, assim como para aprender.   

            Para os autores, trata-se de usar a tecnologia a favor da educação, promovendo mais 

desenvolvimento e melhor acesso à informação. A sala de aula se transformou em um espaço 

de interatividade e território produtivo de possibilidades de se produzir experiências e 

conectar ideias através da ciência.  

            

2.2 A Educação a Distância (EAD) 

 

            A educação a distância (EAD) ocorre sem que haja a necessidade da presença física de 

alunos e professores ao mesmo tempo e num mesmo espaço. A EAD funciona como 

modalidade educacional alternativa para transmitir informações e instruções ao aluno-usuário 

por meio de uma plataforma virtual, e receber destes as respostas as atividades propostas. 

               Para Peraya (2002, p. 49) a EAD “não constitui em si uma revolução metodológica, 

mas reconfigura o campo do possível”. Com a ideia do autor, se obtém a noção que a 

educação a distância não deve ser conceituada a partir da classificação da educação 

convencional, mas sim como um novo olhar, um novo ângulo a forma de se fazer educação. 

            Uma das primeiras vantagens da EAD foi tornar a educação acessível às pessoas 

residentes em áreas isoladas ou àqueles que não tinham condições de cursar o ensino regular 

no período adequado. A perspectiva da educação a distância oferece uma gama de símbolos 

que reconfiguram o processo da aprendizagem, como defende Levy (1999, p. 63): 

Devemos construir novos modelos de 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 organizando-se de acordo 

com os objetivos ou contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e 

evolutiva. 

            Na ideia do autor, é possível identificar que a construção de conhecimento possui 

diferentes nuances e, o método de ensino deve levar em consideração que o direcionamento 

de ações para a educação respeite a diversidade existente.  

            A interação entre os sujeitos envolvidos também deve fazer parte da construção deste 

saber, como aponta Silva (2010, p. 108): 

                                             A disposição interativa permite ao usuário ser ator e autor, fazendo da comunicação 

não apenas o trabalho da emissão, mas cocriação da própria mensagem e da 

comunicação. Permite a participação entendida como troca de ações, controle sobre 

acontecimentos e modificação de conteúdo. O usuário pode ouvir, ver, ler, gravar, 

voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para 

qualquer lugar. Em suma, a interatividade permite ultrapassar a condição de 

espectador passivo para a condição de sujeito operativo. 
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            É relevante salientar a essência e a necessidade em se pensar na noção de 

interatividade entre os sujeitos, uma questão importante no cotidiano no ensino presencial e 

primordial para a educação a distância fluir melhor. Complementando a noção de distância e 

sobre a noção dos limites para a educação, Coicaud (2001, p. 55) advoga que “as distâncias 

não se medem apenas em quilômetros de superfície territorial, mas também nos períodos 

históricos de desenvolvimento das diferentes regiões”. 

            Em relação as propostas metodológicas que a EAD deve abarcar, Coicaud (2001, p. 

57) ainda complementa: 

                                             A concepção teórica e filosófica deve dar suporte ao projeto educativo; Os apoios 

políticos e sociais possíveis; O grupo destinatário; A disponibilidade de recursos 

tecnológicos; O modelo institucional que se pretende implantar; Os meios utilizados 

para interação entre professores e alunos; O desenvolvimento dos meios de 

comunicação e tecnologias da informação; e As necessidades educacionais da 

população não atendidas pelo sistema convencional. 

 

           O autor também aponta as principais características da modalidade de ensino: 

- Separação física do professor e aluno, no espaço e no tempo; 

- Estudo independente, controlado voluntariamente pelo estudante, característica 

mais importante que a própria separação do professor; 

- Comunicação contínua entre estudante e professor, mediada através de recursos 

impressos ou tecnológicos; 

- Existência de uma organização ou instituição que guia o processo através da 

tutoria, e possibilidade de aprendizagem cooperativa mediada pelo uso das novas 

tecnologias (COICAUD, 2001, p. 53). 

           A EAD hoje é uma alternativa que se amplia ao chegar a lugares de difícil acesso, e sua 

institucionalidade se consolidou em setores antes inatingíveis. A possibilidade de construção 

de diálogos tornou a modalidade uma fonte de informação e a um público-alvo que necessita 

renovar conhecimentos e oportunidades. 

 

2.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e sua Aplicabilidade 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) tem sido utilizados rotineiramente 

no Brasil, a medida que as instituições de ensino estão notando os benefícios da utilização de 

cursos via plataforma na web. Os recursos multimídia e ferramentas de ensino online 

otimizam e refletem positivamente no aprendizado presencial e a distância. Sobre o assunto, 

Chaves (1998, p. 21) aponta: 

A difusão das redes de comunicação, aliadas às novas tecnologias e a mudanças 

socioeconômicas e culturais propiciam de forma fantástica a utilização do 

computador como ferramenta de ensino. Uma das mudanças mais significativas na 

tecnologia é a expansão das redes globais de comunicação. As instituições 

investiram significativamente para participar destas redes e as pessoas estão 

rapidamente tentando incorporar-se a elas. Atualmente, as instituições estão 
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percebendo que o foco de seus investimentos deve ir além da infraestrutura, 

incluindo a criação de conteúdo e a capacitação dos usuários. 

Com a utilização dos AVAs, o aluno-usuário busca suas estratégias para a construção 

do seu processo formativo como um sujeito e não um objeto, aumentando sua autonomia, 

estimulando a interação com outros alunos, desenvolvendo e socializando suas produções, 

além de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada um. 

O uso dos AVAs pode favorecer a inclusão digital dos alunos e professores, além de 

estimular o ensino semipresencial e tornar as aulas mais dinâmicas, à medida que utiliza a 

Internet e recursos multimídias como, por exemplo, áudio e vídeo. Para Macedo (2001, p. 03): 

A tecnologia atual possibilita a troca de dados, som e imagem do professor, através 

das filmadoras próprias para computador em tempo real, proporcionando maior 

interatividade entre professor e aluno e possibilitando a montagem de grupos de 

discussão, pois a trilogia imagem, som e dados já é uma realidade na rede, 

favorecendo em muito o aprendizado.   

Os AVAs possuem ferramentas que podem facilitar a administração de cursos ou aulas 

online. Segundo Crespo (1998, p. 24), a educação na web é um processo de desenvolvimento 

da aprendizagem, em qualquer nível de instrução e treinamento, que incorpora tipicamente as 

seguintes ações: 

 
                                         • Estabelecimento dos objetivos da aprendizagem; 

                                         • Localização e revisão (ou criação) de material instrucional (ex: instrumentos de 

diagnóstico, livros texto, software para aprendizagem (courseware, testes, etc.); 

                                         • Avaliação do nível de conhecimento dos alunos; 

                                         • Atribuição de material apropriado aos estudantes; 

                                         • Definição da forma de acesso dos estudantes a componentes/módulos; 

                                         • Revisão e acompanhamento do progresso dos estudantes e gerência das intervenções 

necessárias; 

                                          • Provisão e gestão da comunicação estudante-professor e estudante-estudante (tanto 

síncrona quanto assíncrona); 

                                          • Avaliação da aprendizagem; 

                                          • Relatório dos resultados da aprendizagem. 

 

Parte dos AVAs disponíveis possuem alguns dos recursos citados pelo autor, o que 

pode facilitar tanto a vida do aluno a do professor durante as aulas, otimizando o tempo e 

dando foco a aprendizagem. 

A implementação e uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem contribuir 

para o melhor aproveitamento do educando, que pode se sentir mais estimulado pelo uso de 

recursos tecnológicos, se adaptando a estudar e aprender em um ritmo próprio. Outra questão 

importante é a oportunidade de rever conteúdos e atividades postadas na plataforma.  

Os recursos tecnológicos são aliados a uma possibilidade de educar com mais 

dinamismo ao ofertar um modelo que permite ao aluno superar dificuldades e quebrar 

paradigmas. A modernidade do ensino funciona como vetor atenuante para preparar e incluir 

os alunos de EAD em um mercado de trabalho dinâmico e mutável.  

 

2.3.1 A Plataforma SIGAA 
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            O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é um sistema de 

gestão educacional utilizado em atividades acadêmicas de universidades que fornecem o 

ensino presencial e a distância. A plataforma funciona como uma ferramenta para estreitar a 

relação entre o discente e o polo educacional. 

            Para Siqueira (2016): 

O campo educacional tem sua complexidade e é altamente resistente à mudança. 

Essa resistência surge de diversos meios acadêmicos e sociais, causando variados 

aspectos de dificuldades, como de adaptação por parte de docentes e discentes às 

ferramentas tecnológicas, a indisponibilidade de recursos financeiros suficientes 

para compra de equipamentos, a falta de compromisso na formação e treinamento de 

professores para que manuseie corretamente os programas e os aparelhos 

tecnológicos. 

            Na plataforma, o aluno interage por meio de fóruns, chats e atividades online. 

Também é necessária a participação dos professores coordenadores, tutores (a distância e 

presenciais). Esta interação também é possível pela função do módulo Turma Virtual, espaço 

em que são detalhados os planos de curso, cronogramas de aula, atividades, fóruns e datas das 

avaliações, por exemplo. Cada sujeito envolvido tem que desempenhar uma função para uma 

boa aprendizagem do aluno. 

 

2.4 Metodologia e Pesquisa de Campo 

 

            A pesquisa de campo deste trabalho foi delimitada como pesquisa quali-quantitativa, 

através da aplicação de um modelo de formulário com 10 questionamentos, 8 com perguntas 

fechadas e 2 abertas. O emprego de um método misto foi importante para caracterizar uma 

pesquisa à medida, que permite diferentes interpretações pela ótica cientifica. 

             Sobre essa perspectiva, Duffy (1987, p. 132) aponta que  

O emprego conjunto dos métodos traz certos benefícios como: a possibilidade de 

controlar vieses (pela abordagem quantitativa) e compreensão dos agentes 

envolvidos no fenômeno (pela abordagem qualitativa); identificação de variáveis 

específicas (pela abordagem quantitativa) e visão global do fenômeno (pela 

abordagem qualitativa); complementação de um conjunto de fatos e causas oriundos 

da abordagem quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade; 

enriquecimento das constatações obtidas em condições controladas com dados 

obtidos no contexto natural. 

            O critério inicial para responder o formulário foi um contato inicial por e-mail com 

cada discente da turma, quando foi explicado de maneira breve, a proposta da pesquisa. 

Os(as) 18 primeiros(as) alunos(as) que mandaram confirmação foram selecionados, sem 

nenhuma distinção de gênero e nem faixa etária, e posteriormente entrevistados pessoalmente 

na sede do Polo UAB de Simões, entre julho e agosto de 2018. 

            Contextualizando a realidade investigada, a pesquisa foi aplicada em Simões, 

município localizado no interior do Piauí e que faz divisa com os municípios de Marcolândia, 

Padre Marcos, Belém do Piauí, Massapê do Piauí, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí e 
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Araripina, localizada Estado do Pernambuco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010), Simões é situada na microrregião do Alto Médio 

Canindé e foi fundado em 1954, através de um desmembrado do município de Jaicós. Sua 

população estimada é de 14.180 habitantes, com densidade demográfica de 13,23 hab/km². 

            Segundo a Ecycle (2017), desde o ano de 2017, Simões integra um dos maiores 

complexos eólicos da América Latina, o Ventos do Araripe III, polo para geração de energia 

eólica. Foram feitas colaborações com 70 famílias de Araripina e Simões, parceiras da 

empresa Casa dos Ventos, que arrendou propriedades para instalação dos aerogeradores. 

Quanto aos aspectos educacionais investigados por esta pesquisa, o Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) em Simões oferecia periodicamente vagas para os cursos de graduação em 

Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Sistema de Informação, Letras Espanhol, Letras 

Português, Letras Inglês, História, Matemática, Pedagogia, Administração Pública e 

Administração. Os cursos eram oferecidos pela Universidade Federal do Piauí - UFPI e pela 

UESPI, mas as seleções de ingresso pararam de ser ofertadas aos poucos em anos anteriores, 

restando em 2019 alguns cursos a serem finalizados. A turma de Pedagogia consultada nesta 

pesquisa foi a última que se formou pela modalidade EAD. O público-alvo era composto de 

alunos(as) do município e de localidades próximas, em especial, pessoas que não possuíam 

oportunidade de acesso ao ensino superior convencional, público ou privado.  

 

2.5 Apresentação dos Dados 

 

Na primeira parte do questionário, buscou-se caracterizar a faixa etária dos(as) 

entrevistados(as). As respostas obtidas apontaram uma predominância de idade entre 18 e 25 

anos, um total de 67% dos entrevistados(as), seguidas por 22% entre 26 e 35 anos, e 11% 

entre 36 e 45 anos. É relevante salientar que mesmo com predominância de um público jovem 

no estudo, a EAD é conhecida por acolher faixas etárias diferentes e perfis diferentes, de 

jovens que não trabalham, a pessoas já inseridas no mercado de trabalho e com mais idade. 

            No segundo questionamento, a indagação foi sobre o gênero dos(as) professore(as) 

(gráfico 02). As respostas apontaram que todas as entrevistadas são do sexo feminino, um 

dado relevante e que demonstra a quantidade maciça de mulheres estudando, independente de 

em muitos casos possuírem jornada de trabalho e no lar.  

            A terceira pergunta buscou saber acerca da frequência de uso da plataforma SIGAA 

pelas alunas abordadas (gráfico 01). 
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                  Gráfico 01 - Frequência de uso da plataforma SIGAA 

 
                     Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

            Pelos dados levantados, observa-se que 33,5% das alunas afirmaram acessar a 

plataforma todos os dias e mais 33,5% apontaram que entram três vezes na semana. Pode-se 

observar que é uma porcentagem significativa e relevante para se comentar que o acesso à 

internet é uma realidade que vai além das capitais. As cidades do interior melhoram 

constantemente a tecnologia e o acesso a informação por internet, ferramentas essenciais para 

o funcionamento das EADs e do acesso a plataformas de apoio educacionais. 

            A quarta indagação procurou saber quais seriam os principais locais de acesso ao 

SIGAA por estas alunas (gráfico 02). 

 
                        Gráfico 02 - Lugar de acesso a plataforma 

 
                        Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

  

            Entre as sujeitas de pesquisa, 89% acessam a plataforma na própria residência. A alta 

porcentagem corrobora o dado da questão anterior, que aponta crescimento na possibilidade 

de acesso à internet em cidades do interior, como Simões, e atesta a facilidade em se ter esse 

acesso nas próprias residências, sem precisar se deslocar a universidade ou lan houses, por 

exemplo. 

            A quinta questão coletou dados sobre a frequência dos acessos destas alunas antes de 

entrarem no curso de Pedagogia (gráfico 03). 

 

22%

11%

33,5%

33,5% Uma vez por semana

Duas vezes por semana

Três vezes por semana

Todos os dias

89%

11%

Casa

Universidade

Lan house

Casa de amigos ou
parentes

1132



 

 

 
                      Gráfico 03 - Frequência de acesso à internet antes de cursar Pedagogia por EAD 

 
                      Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

 

            33,5 % das alunas já tinham acesso à internet todos os dias e outras 33,5% acessavam 

raramente. Esta disparidade é curiosa, pois nota-se que uma parcela significativa tinha acesso 

frequente (de duas a três vezes na semana, ou todos os dias) e outra parte raramente entrava. É 

seguro afirmar que o curso de Pedagogia alterou o padrão em se entrar na internet, à medida 

que há maior necessidade dessas estudantes terem contato com informações. 

             A sexta pergunta questionou quais as mudanças especificas coletou dados sobre a 

frequência dos acessos destas alunas antes de entrarem no curso de Pedagogia (gráfico 04). 
 

                         Gráfico 04 - Mudança no padrão de acesso à internet após o curso 

 
                         Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

            Após entrarem no curso, 78% das discentes responderam que passaram a acessar mais 

sites de notícias, redes sociais, e-mail e plataformas de educação.  Ao ter acesso ao ensino 

superior, é rotineiro buscar distintas mídias eletrônicas para se informar e se comunicar com 

colegas e professores, por exemplo. 
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             A indagação sete procurou saber se inicialmente existiu alguma dificuldade com o uso 

da plataforma. Das entrevistadas, 67% afirmaram que não tiveram dificuldades, justamente 

pela plataforma ser funcional, com layout simples e de fácil acesso. É importante ressaltar que 

das 33% que apontaram uma dificuldade inicial, justificaram os seguintes fatores: “Com o 

acesso, bem como conseguir entrar, memorizar usuário e senha, enviar atividades”; “Quando 

era pra posta as resposta tanto das atividades como fórum cito também a lentidão da 

plataforma devido o acesso à internet em minha cidade, e isso dificultou”; “Não tinha o 

costume de acessar, por isso tive dificuldades de acessar a plataforma”. 

             A questão oito perguntou se após finalizar o curso, as alunas pretendem ter contato e 

manusear plataformas educacionais via web. Um total de 89% afirmou que pretende continuar 

em contato com plataformas educacionais e tecnológicas ligadas ao setor, seja através de 

cursos online, outras graduações ou pós-graduações.  

             A questão nove solicitou das alunas uma avaliação da aquisição de conhecimento por 

meio de tecnologias (computador, celular, etc) durante o curso de Pedagogia por EAD. As 

respostas que mais se destacaram foram: 

 
A - Além de importante e inovador acredito que a aquisição de conhecimento via 

internet foi/é um meio que veio facilitar a vida do estudante. Utilizar um meio que 

está ao nosso alcance todos os dias, em todos os lugares e na palma da mão, 

contribuiu para que vários tipos de alunos ingressassem e conseguissem sua 

formação com mais facilidade, e essa variedade de alunos foi vista em sala de aula, 

onde sua maioria tinham preocupações externas como trabalho e família (tendo em 

vista que sua maioria eram mulheres com filhos). Dessa forma, a EAD reformulou a 

vida do acadêmico. 

B - O meio tecnológico nos possibilita acesso a informações necessárias, em meio 

ao curso, como elemento de aprendizagem e conhecimento cientifico, tornando-nos 

sujeitos responsáveis por nossa própria aprendizagem. 

C - Para mim foi uma experiência gratificante em fazer uso das tecnologias como 

uma ferramenta de estudo, através delas pôde ser percebido que os meios 

tecnológicos servem não só para entretenimento mas apara a cada dia ampliar o 

conhecimento. 

D – Os instrumentos tecnológicos, bem como o computador, o celular, entre outros, 

são de grande relevância para a Educação a distância, pois estes ligados a internet, 

auxilia no processo do Ensino. 

E – Como uma forma que ajuda na construção do conhecimento e que oferece sem 

dúvida, possibilidades para o desenvolvimento de uma aprendizagem muito eficaz. 

Com o uso dos meios tecnológicos proporciona melhores resultados e crescimento 

no decorre da vida profissional e pessoal. 

F -  Computadores e internet vêm a cada dia adentrando as salas de aula e 

possibilitando o acesso de alunos e professores às novas ferramentas digitais, 

oportunizando o desenvolvimento cognitivo e auxiliando na transmissão e 

assimilação de conhecimentos. O acesso à internet vem revolucionando os métodos 

de pesquisa, mas é preciso avaliar adequadamente o tipo de informação na 

perspectiva de auxiliar a construção do conhecimento. 

G – A aquisição de conhecimentos por meios destas tecnologias durante o curso, 

aconteceram de forma significativa, proporcionando conhecimentos amplos e de 

grande riqueza. 

H – Muito bom. Pois proporciona o acesso de forma rápida e em qualquer horário, 

contribuindo para a aprendizagem do educando, mesmo que este trabalhe é possível 

conciliar com os estudos. A estudante aprende a ser autônomo, construindo assim o 

saber de forma significativa.  
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I - Através da tecnologia me proporcionou a leitura de conteúdo, como livros, textos 

e outros materiais através de dispositivos móveis (computador, celular e etc), a qual 

é uma excelente oportunidade de proposta no ensino. Estimula o desenvolvimento 

de habilidades sociais, a capacidade de comunicar efetiva e coerentemente, a 

qualidade da apresentação escrita das ideias, permitindo a autonomia e a 

criatividade. E também tive a oportunidade de me formar em pedagogia. 

 

            Todas as alunas destacaram a contribuição significativa entre tecnologia e educação, e 

como essa interação é relevante para a construção de dinâmicas que oportunizam novas 

realidades, mais inclusivas e ricas para o conhecimento humano e profissional.  

             A decima pergunta solicitou uma avaliação sobre o uso do SIGAA durante o curso, 

como a plataforma contribui na futura formação destas estudantes como profissional de 

educação.  

 
A - O SIGAA, assim como várias outras plataformas online, contém seus defeitos. 

No meu caso nunca tive problemas sérios com o uso da plataforma, achei seu 

manuseio fácil e muito claro.  Como um futuro profissional da educação, aprendi a 

“checar” minhas informações, e pude perceber que aprendi muito mais com a 

interação entre outros alunos que a plataforma nos proporcionava, dessa forma 

procurarei meios e métodos que busquem a interação entre meus alunos.  

B - Embora existam muitas reclamações, eu particularmente nunca tive nenhum 

problema quanto à plataforma SIGAA. Fui uma aluna presente na plataforma e de 

forma alguma deixei de postar algo por conta de falha no sistema. A mesma 

contribui bastante na nossa formação como profissional da Educação, uma vez que, 

através da mesma temos um contato bem direto com os conteúdos, com os tutores, 

ou seja, tudo chega até nós através da plataforma. 

C - A plataforma foi peça principal para a mediação dos conteúdos estudados ao 

longo do curso, disponibilizando todas as disciplinas que são importantes para um 

graduando em período de curso, sem o SIGAA com certeza seria muito mais difícil 

estudar todos os conteúdos com tanto peso como o que o SIGAA exige de um 

estudante, para assim garantir uma formação adequada e qualificada para mim 

estudante. 

D – Durante o curso, podemos dizer que o sistema SIGAA, foi razoável, 

apresentando alguns problemas de vez em quando. 

E – Muito bom, pois facilitou na comunicação e a interação entre os participantes. 

Contribuiu para ter o acesso aos conteúdos e dar apoio na construção da 

aprendizagem permitindo uma maior participação, responsabilidade e 

comprometimento no desenvolvimento das atividades exigidas pelo curso. 

F -    A educação a distância (EAD) é uma modalidade ensino que tem como 

objetivo oferecer um processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente por 

intermédio de recursos tecnológicos. Isso significa que na modalidade de educação a 

distância ambos os envolvidos no processo não estão no mesmo ambiente físico, 

mas mesmo assim se relacionam a partir de uma plataforma para tal que, claro, 

proporciona esse tipo de contato e relacionamento. Portanto a plataforma SIGAA 

contribuiu diretamente no processo de aprendizagem, devido as opções existente 

nela de conhecimento e de recursos disponíveis. 

G – O uso do SIGAA durante o curso foi muito bom e de extrema importância, esta 

plataforma contribui de forma a integrar conhecimentos propícios na minha 

formação como profissional da educação. 

H – De forma geral foi bom, porém houve alguns problemas durante o curso devido 

ao uso da mesma, por falha no próprio sistema, mas obstáculos esses que foram 

superados sem causar danos ao processo de ensino aprendizagem. Agregou 

conhecimento significativos.  
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I - O SIGAA me proporcionou a oportunidade de ter uma graduação e adquirir 

conhecimentos para a minha formação profissional. É um sistema bom que dá a 

chance do aluno se preparar para um futuro profissionalizante capacitado para atuar 

na área da educação.  

 

           As respostas enfatizaram o papel do SIGAA como um moderador de troca de 

conhecimentos e informações, essencial na formação destas estudantes como futuras 

pedagogas, conscientes dos seus papeis no mercado de trabalho. O contato e a troca de 

experiências com colegas, devem ser destacados como ponto alto da utilização do SIGAA, à 

medida que a comunicação é fator crucial para avaliar um profissional engajado e promissor 

para os dias atuais. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Os benefícios acadêmicos e tecnológicos do SIGAA como ambiente virtual de 

aprendizagem são inúmeros. Entre eles pode-se destacar a própria plataforma como elementos 

de inclusão, troca de conhecimento e comunicação entre os envolvidos em um curso de EAD. 

Através do levantamento feito, especialmente em pesquisa de campo, as alunas do curso de 

Pedagogia do Polo UAB de Simões, destacaram a oportunidade de se adquirir conhecimento 

com dinamismo e qualificação. 

           O modelo tradicional de educação, especialmente o presencial, continua sendo 

importante e insubstituível para a realidade brasileira, mas a Educação à Distância surgiu 

como alternativa para novos públicos, além de complementar a noção de diversidade no 

sistema educacional brasileiro. 

            As vantagens dos ambientes de aprendizagem como o SIGAA para os discentes em 

EAD e para as alunas do curso em Pedagogia do Polo UAB, são a possibilidade em se 

adquirir conhecimento em uma plataforma dinâmica e que exige mais dedicação e 

independência do aluno, principalmente ao exigir desse estudante que ele utilize os horários 

fora da universidade para estudar e se manter informado dos assuntos vistos no ambiente de 

sala de aula.  
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RESUMO. A popularização dos dispositivos móveis permite que novas configurações de ensino e 
aprendizagem se desenvolvam no cenário da mobilidade. No contexto da Educação à Distância (EaD), 
os recursos disponíveis nesses aparelhos, bem como, os aplicativos desenvolvidos como tecnologias 
assistivas para autistas, podem ser potenciais emergentes para a inclusão de estudantes com essas 
Necessidades Educativas Especiais (NEE), promovendo acessibilidade, em consonância com a 
perspectiva da educação inclusiva. Nessa concepção, este trabalho, de abordagem qualitativa e caráter 
exploratório, tem por objetivo elencar aplicativos gratuitos para dispositivos móveis, que promovam 
acessibilidade e a inclusão digital e educacional de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
na modalidade EaD. 

Palavras-chave: Tecnologias Assistivas. Dispositivos móveis. Educação à Distância. Inclusão. 
Autismo. 

 
ABSTRACT.	   Assistant technologies for autists in the context of accessibility and mobility: 
digital inclusion processes in distance education. The popularization of mobile devices allows the 
development of new teaching and learning configurations in the mobility scene. In the context of 
Distance Education (DE), the resources available on these devices, as well as applications developed 
as assistive technologies for autism, may be emerging potentials for the inclusion of students with 
these Special Educational Needs (SEN), promoting accessibility, in line with the perspective of 
inclusive education. In this conception, this work, with qualitative approach and exploratory character, 
aims to list free mobile applications that promote accessibility and digital and educational inclusion of 
people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in distance education. 

Keywords: Assistive Technology. Mobile Devices. Distance Education. Inclusion. Autism. 
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1. INTRODUÇÃO 
Sabe-se que os processos de inclusão digital deveriam dar-se de acordo com as Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) de cada indivíduo, visando a atendê-las, por meio da utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Contudo, ao aproximarmos essa 
realidade das questões de acessibilidade e mobilidade, nas quais uma parcela da população 
está imersa, não podemos deixar de mencionar que a referida inclusão pode vir a restringir-se 
em determinados casos. 

Quando nos referimos ao uso e apropriação das TIC, no contexto educacional, não 
podemos deixar de evidenciar as dessemelhanças existentes entre as tecnologias assistivas e 
as educacionais. Enquanto as Tecnologias Educacionais (TE) referem-se ao uso das TIC como 
recursos auxiliares no apoio aos processos de ensino e aprendizagem nos espaços formais e 
não formais de educação (Kenski, 2012), as Tecnologias Assistivas (TA) caracterizam-se 
como um conjunto de práticas, metodologias, recursos e estratégias que têm por objetivo 
possibilitar que a pessoa com deficiência desempenhe as atividades do cotidiano com 
autonomia e independência, promovendo sua inclusão nos mais variados contextos, inclusive 
no âmbito educacional. (BRASIL, 2009). 

Bersch (2017, p.12) afirma que nem toda TE pode ser considerada assistiva. De acordo 
com a autora, 

A tecnologia educacional comum nem sempre será assistiva, mas também poderá 
exercer a função assistiva quando favorecer de forma significativa a participação do 
aluno com deficiência no desempenho de uma tarefa escolar proposta a ele. Dizemos 
que é tecnologia assistiva quando percebemos que retirando o apoio dado pelo 
recurso, o aluno fica com dificuldades de realizar a tarefa e fica excluído da 
participação. (BERSCH, 2017, p.12) 

 
Com base nisso, a Educação a Distância (EaD), enquanto modalidade 

reconhecidamente democratizadora do acesso à educação (MUGNOL, 2009), constitui-se 
como possibilidade de inclusão digital e educacional de pessoas com deficiência. Nesse 
cenário, as TA apresentam-se como recursos emergentes a serem incluídas no planejamento e 
desenvolvimento de práticas educativas à distância, aliadas aos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA), possibilitando a universalização do ensino, a equidade e a 
acessibilidade de indivíduos com NEE. 

Recentemente, com a popularização do uso de dispositivos móveis enquanto 
ferramenta de apoio à educação, novas estratégias de ensino e de aprendizagem estão sendo 
desenvolvidas. A recente tendência educacional, Bring Your Own Device (BYOD), cuja 
tradução significa traga seu próprio dispositivo, está estimulando estudantes e professores a 
utilizarem seus aparelhos móveis (VIEIRA; CONFORTO, 2015), fortalecendo, assim, o 
protagonismo da mobilidade e conectividade. 

Nesse contexto, oportuniza-se que os recursos acessíveis nos artefatos móveis, como 
aplicativos desenvolvidos com objetivos assistivos, por exemplo, tenham potencial para serem 
inseridos no cenário educacional à distância, e assim contribuírem para que a perspectiva da 
educação inclusiva seja consolidada em todas as esferas do ensino. No entanto, observa-se 
que as TA que estão sendo desenvolvidas como suporte para alunos com NEE, voltam-se 
principalmente para as deficiências visuais e auditivas, por serem mais conhecidas 
globalmente (LIMA, 2003), deixando de atender outras deficiências como, por exemplo, o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
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Diante disso, questionamo-nos: existem aplicativos para dispositivos móveis que 

estejam disponíveis e apresentem recursos com potenciais emergentes para a inclusão de 
pessoas com autismo na EaD? 

Com base na caracterização do referido problema, a presente pesquisa apresenta uma 
abordagem qualitativa, no entendimento de Silva e Menezes (2005, p.20), os quais afirmam 
que há um “vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 
pode ser traduzido em números”. Desse modo, ao considerarmos os objetivos e as condições 
do objeto pesquisado, este estudo possui um caráter exploratório, do tipo bibliográfico. 

Como objetivo geral deste trabalho, pretendeu-se elencar alguns aplicativos para 
dispositivos móveis, que configuram-se como TA e estão disponíveis gratuitamente, 
apresentando recursos com potenciais para a inclusão de estudantes autistas na EaD. 

Desta forma, iremos abordar neste artigo a perspectiva da educação inclusiva, 
elucidando um pouco sobre a legislação vigente até o momento, assim como a acessibilidade 
e a mobilidade de ferramentas que exerçam a função de TA para pessoas com TEA na 
modalidade EaD. 

Com isso, o referido trabalho abordará nossas considerações sobre um assunto que 
está apenas no início de um debate no atual contexto educacional. Uma ambiência na qual se 
consegue atender apenas uma parcela das Necessidades Educativas Especiais por meio das 
Tecnologias Assistivas.  

2. AUTISMO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Em um espaço onde há educação inclusiva, a diversidade é o espelho das 
multiplicidades de cada sujeito, não taxando suas diferenças, nem colocando empecilhos para 
execução de tarefas ou incapacitando pessoas cognitivamente, como se elas não pudessem 
compreender determinado assunto. Segundo o autor Ropoli (2010, p. 8), 

  
A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, no qual os alunos 
constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias 
livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como 
cidadãos, nas suas diferenças. Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a 
padrões que identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos se 
igualam pelas suas diferenças! (ROPOLI, 2010, p.8). 

 
Como se pode observar, engatinhamos para uma verdadeira educação inclusiva, pois 

não deveríamos mais identificar as pessoas como especiais ou normais, limitando suas 
potencialidades. Não se pode colocar os tipos de deficiência em uma balança, comparando-as 
e classificando-as, mas sim incluí-las no contexto social, oportunizando uma melhor inclusão 
para aqueles com NEE. 

 De acordo com Gil (2005, p.16), a Educação Inclusiva "é o resultado de muitas 
discussões, estudos teóricos e práticas que tiveram a participação e o apoio de organizações de 
pessoas com deficiência e educadores, no Brasil e no mundo", perpassando todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensino.  

Ao longo dos anos, uma contínua série de políticas públicas delinearam o movimento 
da inclusão educacional. A legislação brasileira assegura o direito à educação para todos 
desde a Constituição Federal de 1988. Em consonância com demais movimentos 
internacionais, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, de 2008, estabelece diretrizes para assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência, tendo como objetivos 
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o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 
educacionais, garantindo: Transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; Atendimento educacional especializado; 
Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; Formação de 
professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão escolar; [...] (MEC/SEESP, 2008).  

 
Em meio a demais regulamentações, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, regimentada pela Lei 12.764/2012, determina 
que, para efeitos legais, o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista é considerado pessoa 
com deficiência e, além disso, é seu direito o acesso à educação. 

O TEA caracteriza-se por ser um distúrbio do neurodesenvolvimento que possui como 
características essenciais o prejuízo na comunicação e interação social, além de padrões 
restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades (APA, 2014). Nesse cenário, 
as tecnologias assistivas poderiam contribuir para a efetiva inclusão desses indivíduos no 
contexto educacional à distância, superando as dificuldades impostas por suas limitações. 

Nesse contexto, Cintra, Jesuino e Proença (2015, p.78) sugerem que 
 

quando a EaD, utilizando a interatividade natural que a tecnologia proporciona, 
consegue romper com estes paradigmas convencionais, torna-se uma opção 
importante a ser considerada pelos alunos com necessidades educacionais especiais, 
em especial para sujeitos com transtorno do espectro autista. (CINTRA; JESUINO; 
PROENÇA, 2015, p. 78) 
 

Diante desses pressupostos e considerando que 6,2% da população brasileira tem 
algum tipo de deficiência, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010), cabe aos educadores refletir e estabelecer um senso crítico, oferecendo às 
pessoas com NEE materiais diferenciados e aparatos tecnológicos, que os conduzam, 
efetivamente, à inclusão. Comprometendo-se, também, a exigir das escolas, que estes 
materiais sejam oferecidos, tanto nas redes particulares de ensino, quanto nas públicas. 

Afinal, a acessibilidade, mobilidade e conectividade podem ser utilizadas tanto no 
ambiente da sala de aula, quanto nos AVA, mas para que isso aconteça, os professores 
necessitam possuir o devido conhecimento sobre essas TIC. Para isso, formações poderiam 
ser oferecidas, preparando esses profissionais para além da transversalidade da atuação 
docente, ou seja, para a disseminação de informações relevantes no contexto social da era 
digital. 

As TIC, enquanto ferramentas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, 
apresentam-se como mecanismos potenciais para a inclusão digital e educacional. No 
contexto da mobilidade e conectividade, os recursos dos dispositivos móveis, quando aliados 
a intencionalidade pedagógica e integrados aos AVA, poderiam atender às NEE de estudantes 
na modalidade EaD. 

 

3. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONCEPÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA	  

	  
A maior parte das TIC está diretamente ligada ao atual contexto social em que 

vivemos. Este, por sua vez, constitui-se de pessoas com NEE dos mais variados tipos e níveis, 
as quais podem ter as TIC como suas aliadas para a inclusão, fato que pode apresentar 
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significativas funções no seu desenvolvimento, através das tecnologias assistivas, as quais 
visam a incluir estes indivíduos nos diversos meios sociais existentes. 

Não podemos falar sobre educação inclusiva, sem mencionar as TIC desenvolvidas nas 
últimas décadas, as quais se propõem a impulsionar e potencializar os alunos, com a visão de 
tecnologias assistivas, fazendo com que os mesmos se integrem socialmente e rompam as 
limitações e obstáculos que lhes são impostas. 

Cortelazzo (2012, p.97) nos diz que “a tecnologia assistiva pode apoiar a ação docente 
tanto em processos de superação de limitações sensoriais, motoras, mentais e sociais, quanto 
em processos de potencialização de capacidades”. Dessa maneira, entende-se que os 
processos de superação são diversificados, não se restringindo apenas a um benefício para 
aqueles que têm NEE, mas incita estes sujeitos às melhorias na sua integralidade. 

Os docentes, por sua vez, poderiam ter suas práticas educacionais mais inclusivas, 
visando à acessibilidade por meio das TIC, não apenas auxiliando os alunos a realizarem 
determinadas atividades, mas proporcionando que eles atuem e construam seus processos 
epistemológicos de aprendizagem. 

Em relação às questões de acessibilidade, Gasparetto (2012, p.163) afirma que 

O uso de recursos de Tecnologia Assistiva promove a melhora da visão residual de 
pessoas com baixa visão com a utilização de recursos específicos nas atividades 
cotidianas, de leitura e de escrita e referem-se a produtos, instrumentos, 
equipamentos adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa com deficiência ou com a mobilidade reduzida, 
favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. (GASPARETTO, 2012, p.163). 
  

Ultimamente, é possível observar uma gama de TA com foco em dispositivos móveis, 
desenvolvidas para pessoas com deficiências visuais e/ou auditivas (LIMA, 2003). 
Aplicativos como HandTalk, ProDeaf e Meta Libras auxiliam pessoas com surdez a se 
comunicarem (CORRÊA et al, 2014), enquanto aplicativos como o Braille-Play, Braille-
Touch e V-Braille assistem deficientes visuais na execução de suas tarefas diárias (SILVA; 
BRAGA; DAMACENO, 2015). 

Com isso, percebemos que as pesquisas em relação ao uso das tecnologias assistivas 
no contexto da mobilidade e acessibilidade, embora existam, necessitariam ser mais 
abrangentes e contemplarem todo o espectro educacional como, por exemplo, os estudantes 
com autismo no âmbito da EaD.  

Desta forma, torna-se viável proporcionar ambientes de aprendizagem onde os alunos 
façam uso de seus próprios aparelhos, com base na tendência BYOD, e utilizem seus 
aplicativos, com ou sem o auxílio de outras pessoas, para superar suas dificuldades na 
aprendizagem, comunicação e interação. 

Diante do exposto, buscamos elencar alguns aplicativos para dispositivos móveis, que 
configuram-se como TA e que podem ser utilizados por pessoas com autismo na EaD, 
possibilitando a participação desses indivíduos no cenário educacional inclusivo.  

Para isso, é necessário compreender como as tecnologias móveis estão evoluindo no 
sentido de elaborar e popularizar aplicativos que têm como objetivo auxiliar os usuários com 
NEE a realizar atividades no âmbito educacional. 

 
4. ACESSIBILIDADE E DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

São inúmeras as vantagens presentes na mobilidade, como o acesso à informação de 
forma rápida, prática, interativa e imersiva. Assim, os dispositivos móveis podem representar 
importantes ferramentas para uso das tecnologias assistivas no âmbito educacional. 
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Existem aplicativos criados com o objetivo de assessorar o desenvolvimento de 

pessoas com diferentes tipos de deficiência, proporcionando a melhora na qualidade de vida, a 
inclusão social e a mediação nos processos de aprendizagem. Por exemplo, os indivíduos com 
TEA, em determinados casos, possuem algumas características distintas, como transtornos 
associados à linguagem, comportamento, comunicação e interação social (PASTORELLO, 
2007) mas têm um especial interesse em interagir com dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets (Caminha et al, 2016). 

Diante disso, este artigo apresenta alguns aplicativos para dispositivos móveis, que 
estão disponíveis e apresentam recursos potenciais sugeridos neste trabalho para a inclusão de 
pessoas com autismo na EaD. Os critérios de seleção foram: a classificação acima de quatro 
estrelas nas avaliações dos usuários das lojas virtuais, como a Google Play, a gratuidade e a 
relação estabelecida entre os aplicativos e a EaD. 

O projeto Aprendizagem Diferente (APDIF) desenvolve aplicativos para facilitar a 
comunicação de usuários com TEA, melhorando a autoestima e promovendo a interação 
social dos autistas. Os aplicativos Ahoraleo e o ChatTEA (Figura 1) são exemplos de 
ferramentas desenvolvidas pela APDIF que promovem, respectivamente, a criação de livros e 
a comunicação. 

Figura 1 – Aplicativos Ahoraleo e o ChatTEA  

 
Fonte: APDIF, 2019. 

 
O Ahoraleo utiliza histórias e personagens pré-arranjados com texto e voz associada. 

Esse recurso poderia ser utilizado no contexto da EaD para criar narrativas simulando 
situações profissionais que os estudantes poderão presenciar no cotidiano de cada profissão.  

O ChatTEA permite a comunicação entre os usuários com TEA com o seu grupo 
familiar e social utilizando uma interface simples, com pictogramas, imagens, áudio e texto. 
O LetMeTalk é outro exemplo de aplicativo que destina-se a promover a comunicação, 
alinhando imagens de forma que o seu conjunto consista em frases com significado. Para 
utilizá-lo não é necessário estar conectado a internet, o que facilita o seu acesso.  

Assim como o dispositivo anterior, o aplicativo Interagir, que é gratuito e disponível 
na Google Play, pretende auxiliar pais ou tutores a estabelecer comunicação de pessoas com 
TEA, não apenas no ambiente social, mas nos espaços educacionais também, propondo que 
estes pratiquem ou ensaiem seus diálogos, antes de enfrentar as pessoas ou os fatos reais. O 
referido aplicativo tende a diminuir a ansiedade, e demonstrar o controle necessário para 
estabelecer comunicação. 

Ferramentas semelhantes a essas poderiam ser incorporadas às plataformas EaD como 
mecanismos de comunicação entre alunos com TEA e tutores, professores e colegas da 
instituição, facilitando as trocas sociais existentes nessas plataformas e oportunizando um 
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protagonismo dessas pessoas para além do contexto educacional, englobando também o 
social. 

Já o aplicativo Llevo Todo (Figura 2), representado pelo ícone de uma mochila, foi 
desenvolvido com o intuito de realmente carregarmos os caminhos que nos levam aos lugares 
presentes em nossa rotina, contribuindo com a organização espacial e o deslocamento das 
pessoas, por meio de sistematização dos destinos favoritos de alguém com TEA.  

Figura 1 – Aplicativos Ahoraleo e o ChatTEA  
 

 
Fonte: APDIF, 2019. 

 
O aplicativo expõe em sua descrição que podemos montar nossa mochila com o 

caminho até o clube, a escola, ou demais passeios. O desenvolvedor salienta ainda que os 
pais, tutores e assistentes podem organizar o aplicativo, identificando os caminhos com fotos, 
descrições, áudios, entre outros.  

Desse modo, o presente aplicativo poderia ser instalado facilmente, por ser gratuito e 
estar disponível tanto na Google Play, quanto na AppStore, visando a organizar os dias e os 
caminhos necessários para a realizar aulas presenciais, de alunos com TEA, nos polos EaD. 
Assim, as pessoas poderiam esquematizar e visualizar melhor as etapas e caminhos 
percorridos no dia a dia, não correndo o risco de desorganizar a pessoa com essa deficiência. 

Existem variadas pesquisas que estão sendo realizadas nas instituições de ensino, em 
programas de pós-graduação, na área de Tecnologias Assistivas para Autistas. Contudo, parte 
dessas iniciativas são apresentadas como protótipos ou estão em fase de desenvolvimento. Por 
isso, neste artigo serão apresentados alguns projetos de TA para usuários com TEA, a partir 
de dados coletados em 2018.   

O Educautism é um sistema personalizável para o apoio à educação de crianças 
diagnosticadas com autismo, de Andreis e Rigo (2018). O projeto apresenta uma nova 
proposta de interação por meio de uma interface customizável, conforme as necessidades de 
cada indivíduo, considerando aspectos como cores, imagens, sons, entre outros. O conteúdo 
personalizado pode ser uma alternativa a ser pensada para as plataformas EaD, como uma 
estratégia de adaptar o conteúdo conforme as necessidades de cada aluno. 

O Letramento Interativo para Autistas (LIA) é uma tecnologia assistiva no processo de 
construção de narrativas para alunos com autismo, de Candido (2018). A pesquisa realiza o 
desenvolvimento de um aplicativo com foco na construção de narrativas e roteiro pedagógico 
para o desenvolvimento de jogos para autistas. Sua contribuição para a EaD é observada no 
processo de desenvolvimento da habilidade de construir e interpretar narrativas, promovendo 
a comunicação. 
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No trabalho intitulado Design inclusivo: processo de desenvolvimento de prancha de 

comunicação alternativa e aumentativa para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 
utilizando realidade aumentada, de Rosa (2018), o trabalho propõe uma prancha de base na 
qual o usuário pode apontar a câmera do dispositivo móvel para a ficha de comunicação e 
visualizar na tela do dispositivo um vídeo que estabelece uma comunicação. A utilização da 
tecnologia de realidade aumentada na inclusão de pessoas com TEA na EaD pode promover 
experiências mais interativas e imersivas através da visualização tridimensional de elementos 
virtuais, sobrepostos ao ambiente real, aproximando os objetos das suas características reais. 

Diante do exposto, percebe-se a ampla gama de possibilidades de utilização de 
recursos de Tecnologias Assistivas em dispositivos móveis que poderiam contribuir para a 
inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista na modalidade de Educação à 
Distância. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Depois de vermos as potencialidades da educação, no que se refere à legislação e das 
TA para as pessoas com NEE no contexto da mobilidade EaD, percebe-se o quanto estas são 
deficitárias na perspectiva inclusiva em alguns tipos de deficiências, as quais também carecem 
de recursos que atendam indivíduos com outras NEE, sem ser apenas aquelas mais 
reconhecidas de maneira global. 

Sabe-se também que as ferramentas disponíveis para os dispositivos móveis, muitas 
vezes, são desenvolvidas e/ou aplicadas na EaD apenas para as deficiências visuais e auditivas 
mais recorrentes, as quais trazem, inclusive, em suas plataformas, recursos de acessibilidade 
para estas duas mencionadas, anteriormente, deixando outras desatendidas. 

Contudo, o objetivo deste trabalho não foi de evidenciar as deficiências que são ou não 
assistidas, mas sim elencar alguns aplicativos para dispositivos móveis, que se configuram 
como TA e estão disponíveis de maneira gratuita, apresentando recursos e potenciais 
emergentes para a inclusão de estudantes com autismo na EaD. 

Após a realização de uma pesquisa sobre estes aplicativos, percebemos a oferta de 
vários programas desenvolvidos para atender determinadas NEE de pessoas com TEA. 
Porém, a carência de recursos para outras necessidades especiais é evidente, principalmente 
nas plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem, os quais necessitam de recursos 
tecnológicos que auxiliem os alunos em suas especificidades. 

Por fim, podemos dizer que os aplicativos que são desenvolvidos e disponibilizados de 
maneira gratuita, assim como as plataformas que democratizam o acesso à educação, são 
delineamentos emergentes, os quais precisam ser elaborados, pensados e replicados para 
todos, com uma concepção de inclusão fundamentada e pertinente. 
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RESUMO: Este artigo intitulado práticas avaliativas e as interfaces do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem-AVA em cursos mediados por tecnologias da UEMA/UEMAnet, objetiva refletir sobre 

as práticas avaliativas e as interfaces do ambiente virtual de aprendizagem -AVA Moodle disponíveis 

para o processo ensino-aprendizagem, além de socializar uma experiência no Núcleo de 

Tecnologias para Educação-UEMAnet no curso de Especialização em Educação Especial e 

Inclusiva-EEEI. Considera-se o estudo de abordagem qualitativa fundamentada na pesquisa 

bibliográfica e de campo, subsidiada por autores que discutem educação a distância, avaliação da 

aprendizagem em EaD e recursos AVA Moodle. Como primeiros resultados, vislumbrou-se a 

oportunidade de conhecer no ambiente virtual de aprendizagem recursos que impulsionaram práticas 

colaborativas e significativas que contribuíram para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Avaliativas em EaD. Recursos AVA MOODLE. Experiência 

UEMA/UEMAnet. 

 

ABSTRACT: This article entitled Evaluative practices and the interfaces of the Virtual 

Learning Environment-AVA in courses mediated by UEMA / UEMAnet technologies, aims to 

reflect on the evaluative practices and the interfaces of the virtual learning environment -AVA 

Moodle available for the teaching-learning process. in addition to socializing an experience at 

the Education Technologies Center-UEMAnet in the Specialization and Inclusive Education 

Specialization-EEEI course. It is considered the study of qualitative approach based on 

bibliographic and field research, subsidized by authors who discuss distance education, 

assessment of distance learning and VLE Moodle resources. As first results, we saw the 

opportunity to know resources in the virtual learning environment that boosted collaborative 

and meaningful practices that contributed to the improvement of the teaching-learning process. 

 

KEYWORDS: Evaluative Practices in DE. AVA MOODLE Features. UEMA / UEMAnet 

experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea, tem experimentado uma série de transformações 

devido o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação -TDIC integradas entre 

si o que marca uma velocidade exponencial na produção e circulação da informação. 

                 Um amplo debate se intensificou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDBN nº 9394/96, chancelando a EaD como uma modalidade de educação com 

acesso democrático ao ensino, mediante a adoção de recursos tecnológicos nos processos de 

ensino e aprendizagem. E, por se mostrar eficaz tem papel relevante nas práticas avaliativas em 

cursos mediados por tecnologias, da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. 

              Diante disso, o artigo intitulado “Práticas avaliativas e as interfaces do ambiente virtual 

de aprendizagem em cursos mediados por tecnologias da UEMA: experiência UEMAnet”, 

objetiva refletir sobre essas práticas socializando uma experiência no curso de Especialização 

em Educação Especial e Inclusiva-EEEI, da UEMA.  

              De abordagem qualitativa, o texto encontra-se ancorado na pesquisa bibliográfica sob 

a ótica no prolongamento de trabalhos de autores, como: Luckesi (1990), Hoffmann (1993), 

Libâneo (1994), Belloni (2001), Demo (2003), Kenki (2012) dentre outros que subsidiaram este 

estudo. 

              O trabalho foi organizado em quatro seções: na primeira seção, uma introdução que 

sumariza o desenho do trabalho. A segunda, apresenta apontamentos sobre avaliação versus e 

avaliação da aprendizagem na EaD.  Na terceira seção, os Recursos AVA Moodle 

disponibilizados para o processo ensino-aprendizagem em cursos mediados por tecnologias da 

UEMA. Já na quarta seção, a metodologia, seguindo com os resultados da experiência no Fórum 

de discussão na Especialização em Educação Especial e Inclusiva-EEEI/ UEMA. Na sequência, 

algumas considerações e referências. 

 

2 AVALIAÇÃO VERSUS AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EAD, AFINAL, O 

QUE É? 

            A avaliação, em particular, da aprendizagem é um tema, por certo, que não é novo, 

contudo, está na ordem do dia. E para dar voz a essa temática, é importante questionar: avaliação 

e avaliação da aprendizagem, o que é?  
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Como evoca mais particularmente, Sant’anna (1998, p. 29 - 30), avaliação é: 

 
[...] um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 

confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) 

ou prático. (SANT’ANNA, 1998, p.29, 30). 

 

A autora acima citada complementa o conceito de avaliação chamando atenção para 

o seguinte: “se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou 

prático”, isto implica dizer que a avaliação deve ser interpretada como processual, para a 

constituição do conhecimento. (grifo nosso). Já Belloni (2001, p.14), por sua vez, postula que 

avaliar é “[...] um instrumento fundamental para conhecer, compreender, aperfeiçoar e orientar 

as ações de indivíduos ou grupos. Numa tentativa de compreender que a avaliação é “[...] uma 

forma de olhar o passado e o presente sempre com vistas ao futuro [...]”, a autora defendeu que 

a avaliação não deve ser realizada tão somente no final do ciclo de escolaridade do estudante, 

por certo, deve ser contínua. Corrobora com esse debate os autores Libâneo (1994) e Luckesi 

(1990). Libânio (p. 195) explicitamente assegura que “[...] a avaliação é uma tarefa complexa 

que não se resume à realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas 

proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa”. E Luckesi (p. 71) 

afirma que a “[...] avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se 

articula com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino [...]”. 

            Nesse contexto, avaliar, requer clareza nos objetivos, no sentido de intervir 

permanentemente na prática, daí a articulação com o projeto político pedagógico e 

necessariamente, o projeto de ensino.  

 

[...] um professor que não avalia constantemente a sua prática, no sentido indagativo 

e investigativo, torna sua docência uma verdade absoluta. Portanto, avaliação é um 

ato de reflexão para transformar ações”. (COCCO; SUDBRACK, 2012, p. 3). 

 

             Para Cocco e Sudbrack (2012), “a avaliação é um ato de reflexão para transformar 

ações”. Isto revela, sobretudo, que teoria versus prática estão articuladas no sentido de 

apreender concepções avaliativas para o crescimento e desenvolvimento do estudante. 

            E, sobre a avaliação da aprendizagem, advoga Demo (2003, p.29) como um 

procedimento fundamental, indispensável e permanente, seja no sentido do diagnóstico sempre 

atualizado, seja no sentido da intervenção apropriada. Já Hoffmann (1993), intensificou a 

explicação dizendo: 
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[...] significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletira um 

saber enriquecido. Dialogar é refletir em conjunto (professor e aluno) sobre o objeto 

de conhecimento. Exige aprofundamento em teorias de conhecimento e nas diferentes 

áreas do saber. Acompanhar é favorecer o “vir a ser” desenvolvendo ações educativas 

que possibilitem novas descobertas (HOFFMANN, 1993, p. 153). 

 

             A autora assevera que dialogar é refletir em conjunto entre professor e estudante sobre 

o objeto do conhecimento em diferentes áreas do saber e a avaliação é essa ação provocativa 

com possibilidades de fazer descobertas. 

            Haydt (2007, p.17), salienta que no sentido prático sobre a avaliação da aprendizagem 

um bom planejamento de ensino deve ser caracterizado em três formas de avaliar que estendem 

ao longo do período letivo escolar, são elas: a avaliação diagnóstica (realizada no início do ano), 

formativa (durante o processo de ensino-aprendizagem) e somativa (realizada no final do 

período). 

             É salutar que nesse novo paradigma avaliar, em especial na educação a distância requer 

rupturas com o modelo convencional com a concepção que o professor, terá de buscar posturas, 

estratégias de engajamento no contexto da docência e da aprendizagem e daí redimensionar 

suas práticas de avaliar a aprendizagem e sua própria atuação (SILVA, 2006). Além de produzir 

metodologias para ensinar e aprender com critérios e instrumentos que valorizam a ação do 

estudante como sujeito autônomo da própria aprendizagem em ambientes colaborativos e 

cooperativos virtuais e/ou outras alternativas metodológicas baseadas seja na PBL – 

Aprendizagem Baseada em Problemas ou Problem-Based Learning, ou SAI - Sala de Aula 

Invertida ou Flipped Classroom, pois,  [...] a avaliação nesse cenário deixa de ser um 

termômetro para aferir o grau de conhecimento do aluno e passa a ser um instrumento para 

modificação de práticas, redefinição de estratégias de aprendizagens (LITTO; FORMIGA, apud 

POLAK, 2009, p.153). 

             O que ora se conclui, é que, por mais que haja dúvidas sobre a avaliação em EaD, é na 

avaliação formativa que se percebe todas as possibilidades de apoio ao estudante na sua 

trajetória, nela estarão contidos seus interesses, aspirações, experiências e reais necessidades. 

Esse tipo de avaliação caracteriza-se como continuada e processual, permeando toda estratégia 

pedagógica do curso. A ação de ensinar e aprender, permite verificar a compatibilidade entre 

os objetivos direcionadores do processo ensino-aprendizagem e os resultados efetivamente 

alcançados (KENSKI; OLIVEIRA; CLEMENTINO, 2006, p. 81). 
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3 DOS RECURSOS NO AVA MOODLE DISPONIBILIZADOS PARA O PROCESSO 

DE ENSINO APRENDIZAGEM EM CURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGIAS DA 

UEMA  

             No que concerne avaliação em EAD, optou-se por estudar os recursos disponibilizados 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA Moodle, que contribuem com alternativas 

pedagógicas e potencialidades para a democratização do conhecimento e aprendizagem docente 

e discente. Para Kenski (2012), os ambientes virtuais são espaços de aprendizagem, que:  

 

[...] oferecem condições para interação síncrona e assíncrona, permanente entre seus 

usuários. A hipertextualidade – funcionando como sequência de textos articulados e 

interligados, entre si e com outras mídias, sons, fotos, vídeos etc – facilita a 

propagação de atitudes de cooperação entre os participantes, para fins de 

aprendizagem. A conectividade garante 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 a aprendizagem individual e grupal (KENSKI, 

2012, p. 95). 

 

            Os ambientes virtuais de aprendizagem caracterizam-se, assim, como espaços em que 

ocorre a convergência entre interatividade, hipertextualidade e conectividade, com um senso 

cooperativo de presença, espaço e tempo, característico da sociedade digital (KENSKI, 2012). 

           O Quadro 1 apresenta os recursos disponibilizados no AVA para exploração de 

atividades docentes e discentes no processo ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 1 – Recursos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA 

 

RECURSOS AVA DESCRIÇÃO 

Fórum de discussão Comunicação assíncrona que propicia diálogo entre participantes e construção 

do conhecimento (GARCIA, 2013). 

Glossário Permite a elaboração conjunta de conceitos e definições de um tema ou assunto 

(AMARAL; ASSIS; BARROS, 2009). 

Correio eletrônico Interface assíncrona para envio e recebimento de mensagens eletrônicas). 

Chat Comunicação síncrona, com prolongamento de atividade em grupo em tempo 

real (GARCIA, 2013). 

Questionário (quizz) Trata-se de elaboração de questões, por exemplo: verdadeiro/falso; múltiplas 

escolhas; questões numéricas e matemática; dissertativas). (MATTAR, 2014). 

Wiki Construção de uma enciclopédia de conhecimentos sobre um determinado 

assunto. (LISBOA; BUTTENTUIT; COUTINHO, 2009). 
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Formulário Google Trata-se de modelo formulário disponibilizados no Google, onde você faz 

adequações conforme para questionário da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na pesquisa realizada (2019) 

  

4 METODOLOGIA 

             De natureza qualitativa, privilegiou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa-campo. Na 

pesquisa bibliográfica os escritos dos autores, como: Luckesi (1990), Hoffmann (1993), 

Libâneo (1994), Belloni (2001), Demo (2003), Kenski (2012) dentre outros, subsidiaram o 

estudo relativo à avaliação da aprendizagem, em particular, a avaliação na EaD. Além dos 

escritos desses autores, utilizou-se a busca no site Scielo com a combinação das palavras-chave: 

recursos AVA Moodle e interfaces fórum EaD, sem limite do período de publicação, e, com o 

filtro somente publicação em português. 

           Já na pesquisa-campo, contemplou-se a disciplina de Educação a Distância, do curso de 

Especialização em Educação Especial e Inclusiva-EEEI. A pesquisa foi iniciada em dezembro 

de 2018 e finalizada em maio de 2019. Os instrumentos de coleta utilizados foram a observação 

e participação dos estudantes no fórum da disciplina EaD, ofertada no segundo semestre de 

2017 nos polos UEMAnet e UAB, no período de 31 de outubro a 16 de dezembro de 2017. O 

perfil dos estudantes matriculados na disciplina foi caracterizado heterogêneo, com atuação na 

área de educação. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, referente ao 

planejamento da proposta e a segunda concernente ao fórum EaD no ambiente virtual. Não se 

buscou aqui mensurar a apreensão de conteúdo específico da disciplina, mas sim a 

interatividade no processo de aprendizagem e seus desdobramentos reflexivos entre estudantes 

e tutores. Assim, foi possível observar que as discussões aferidas no Fórum EaD, intitulado A 

Educação a Distância no Brasil foi permeando entorno dos descritores: EaD & tecnologias; 

Ensino Híbrido e Políticas Públicas como revelam as narrativas, a saber: 

 

[...] vivemos em uma sociedade onde os jovens sabem usar como ninguém os 

meios tecnológicos para o entretenimento, mas como diz a professora Ilka1 

.quando se trata de usar esses meios para educação os mesmos ficam perdidos. 

[...] a ead fomenta a inovação precisando de políticas públicas de financiamento 

efetivas para que a mesma seja efetivada com qualidade. O fomentar do governo 

federal, nesse sentido, é importante para continuar inovando e capacitando 

profissionais para incluir todos no contexto cultural a qual a diversidade está inserida 

(ESTUDANTE, EEEI-UEMA, 2017, grifo nosso). 

 

_________________________ 
1Acessar o link https://youtu.be/6epfaVomyBI. Assistir no Programa Educação em Pauta, da TV Câmera, de Natal 

(RN), a entrevista com a profa. Ilka Márcia Ribeiro S. Serra, Coordenadora do Núcleo de Tecnologias para 

Educação, da UEMA 
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O fragmento acima revela que a estudante sumarizou bem a discussão travada no 

fórum, explorando a EaD com contribuições para políticas públicas no país, pois a EaD é uma 

modalidade que vem crescendo de forma exponencial no Brasil quiçá no mundo. Tal 

crescimento é resultado, também, de ferramentas tecnológicas inseridas no processo para 

mediar o ensino e a aprendizagem dos estudantes. 

Outra estudante articulada com a temática do fórum e ancorada com a análise 

explicita que a 

 
[...] modalidade de educação a distância surge para fomentar o processo de ensino 

aprendizagem com a finalidade de estimular ainda mais a vontade de aprender através 

de novos instrumentos os quais nos incitam a acompanhar o avanço das tecnologias, 

sobretudo no âmbito educacional por intermédio dos recursos midiáticos. 

(ESTUDANTE, EEEI-UEMA, 2017). 

 

E acrescenta que na EaD, 

 
[...] não é excluir a figura do professor e muito menos relegar ao aluno um papel 

secundário, mas propor novas formas de aprendizagem, sem, no entanto, 

comprometer a formação educacional (ESTUDANTE, EEEI-UEMA, 2017). 

 

Isso posto, desencadearam-se novos pensamentos, outros vieses para o 

desenvolvimento da autonomia e criticidade do estudante. A aprendizagem colaborativa teve 

destaque uma vez que ao concordar, discordar, tirar dúvidas, se auxiliaram conjuntamente na 

potencialização e construção do conhecimento. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA NO FÓRUM DE DISCUSSÃO 

NO CURSO EEEI/UEMA 

 

O Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva-EEEI, da UEMA, 

intermediado pelo Núcleo de Tecnologias para Educação-UEMAnet, tem contemplado cerca 

de 90% (noventa por cento) dos municípios maranhenses, atendendo um público 

geograficamente longínquo para o campo de atuação. 

A participação dos estudantes no fórum de discussão intitulado modelo híbrido e a 

importância do fomento para EaD no Brasil, foi realizado na disciplina de Educação a Distância, 

sendo a primeira em conformidade com a estrutura curricular do curso. Destaca-se o 

quantitativo de estudantes e municípios-polos envolvidos na participação do fórum aberto no 

período da disciplina (2017.1) São eles:  Açailândia (41), Alto Parnaíba (09), Anapurus (70), 

Arari (80), Bacabal (58), Balsas (50), Barra do Corda (67) Bom Jesus das Selvas (45), 

Carutapera (96), Caxias (160), Colinas (151), Codó (25), Carolina (68), Coelho Neto (43), Dom 
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Pedro (79), Fortaleza dos Nogueiras (25), Humberto de Campos (74), Imperatriz (80), Nina 

Rodrigues (80), Pedreiras (150), Pinheiro (112), Porto Alegre (79), Santa Inês (73), São João 

dos Patos (105), São Luís (275), Santo Antônio dos Lopes (43), Santa Quitéria (95), Timbiras 

(94), Timon (87), Viana (53), Zé Doca (64). Foram totalizadas 2.331 (dois mil e trezentos e 

trinta e um) participações entre estudantes e tutores com comentários e arguições em torno da 

temática supracitada. (EEEI/UEMA, 2017). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     
A avaliação formativa está na ordem do dia e tem recebido destaque nas pesquisas, 

no campo da Educação. O tema, por certo, não é novo, antes, muito já se discutia sobre a 

temática em questão. Neste trabalho, procurou-se trazer apontamentos sobre avaliação em EaD 

com base na literatura cinzenta propiciando diálogo com os autores e reflexão crítica.  Em 

termos de análise percebeu-se os recursos disponibilizados no AVA suas potencialidades na 

avaliação da aprendizagem, a exemplo, o fórum de discussão utilizado como experiência no 

curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva-EEEI, da UEMA, que mostrou 

autonomia, envolvimento, curiosidade e descobertas significativas entre participantes no 

processo. 
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AVAPolos na Prática: um estudo de caso no oferecimento de cursos EaD 
sem Internet em polos offline simulados 

 

RESUMO. Recentemente a Educação a Distância (EaD) surge como uma importante modalidade que             
possibilita ampliar o acesso a diferentes níveis de ensino. A utilização das tecnologias da informação e                
comunicação, em especial a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), tem papel             
fundamental em tal modalidade. Contudo, uma das barreiras para um maior alcance da EaD é a                
conectividade com a Internet, atualmente requisito fundamental para a utilização de AVAs. Tal             
problema é agravado pelo fato que o Brasil possui dimensões continentais e muitas regiões brasileiras               
ainda possuem problemas de conectividade. Uma ampliação do alcance da EaD brasileira requer a              
transposição de tal barreira, e para isso fazem-se necessárias soluções tecnológicas inovadoras. Neste             
trabalho é apresentado um estudo de caso da solução AVAPolos, uma ferramenta tecnológica que              
possibilita a oferta de cursos na modalidade EaD em polos de ensino que possuam problemas de                
conectividade com a Internet, ou mesmo que não possuam tal conectividade. São apresentados os              
resultados obtidos com a utilização da AVAPolos no oferecimento de inúmeros cursos EaD simulando              
polos sem conectividade com a Internet. 

Palavras-chave: Educação a distância; Internet; AVAPolos; cursos; testes da plataforma. 

 

ABSTRACT. Recently the Distance Education (DE) has emerged as an important modality that             
allows to expand access to different levels of teaching. The use of information and communication               
technologies, especially the use of Virtual Learning Environment (VLE), plays a fundamental role in              
such modality. However, one of the barriers to enlarge the reaching of DE is the Internet connectivity,                 
which is currently a fundamental requirement for the use of VLEs. This problem is aggravated by the                 
fact that Brazil has many continental dimensions and a lot of brazilian regions still have connectivity                
issues. An extension of the range of brazilian DE requires the crossing of such barrier and to do so it is                     
required innovative technological solutions. This work presents a case study of the AVAPolos             
solution, a technological tool that enables the offer of courses in the DE modality in teaching centers                 
that have problems with Internet connectivity or even without such connectivity. The results obtained              
with the use of AVAPolos in offering numerous distance learning courses are presented, simulating              
poles without Internet connectivity.  

Keywords: Distance Education; Internet; AVAPolos; courses; Word.  
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1. INTRODUÇÃO  

A educação superior é objetivo de muitas pessoas, porém sua oferta limitada não             
possibilita o seu acesso por parte de todos. Entre os principais desafios em levar educação               
superior a todos, está a dificuldade em tornar disponíveis instituições e cursos de nível              
superior nas mais diversas regiões do país. Neste cenário, a Educação a Distância (EaD),              
modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou           
temporalmente, principalmente através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), surgiu de           
forma a facilitar e democratizar o acesso ao ensino superior em todo o País.  

Um Polo UAB é uma estrutura acadêmica, de apoio pedagógico, tecnológico e            
administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos e programas de EaD.              
O sistema da UAB propicia a democratização do acesso ao ensino superior, levando, através              
da EaD, o ensino superior público, gratuito e de qualidade, a diversas regiões onde não               
existiam instituições de ensino superior. Além disso, conforme definido pela DED/CAPES           
(CAPES, 2018), as instalações de um Polo UAB requerem, além dos recursos humanos e              
instalações prediais básicas, infraestrutura de informática e comunicação. Recentemente, a          
EaD tem favorecido a disseminação do acesso a diferentes níveis de ensino, através de              
diferentes formas de interação. A articulação deste processo é feita cada vez mais através do               
uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs), tendo como destaque entre elas os              
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Neste aspecto o uso das TICs trouxe uma             
nova perspectiva para a EaD, porém tornou a conectividade com a Internet o principal              
elemento do requisito de comunicação. 

Embora a metodologia adotada pela UAB tenha ampliado o acesso ao ensino superior,             
o requerimento de conectividade com a Internet torna-se uma barreira para uma maior             
ampliação da EaD no âmbito da UAB. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios              
Contínua (PNAD Contínua) divulgada em 2018 pelo IBGE, referente ao ano de 2017,             
mostrou que a Internet era utilizada 74,9% dos domicílios permanentes do país, porém dentro              
dos mais de 17 mil domicílios em que não se havia utilização da Internet 28,7% alegou que o                  
serviço de acesso à Internet era caro, 3,7% destacou o motivo de o equipamento eletrônico               
para acessar a Internet ser caro e 22% nenhum morador sabia como usar a Internet. Já o                 
motivo de o serviço de acesso à Internet não estar disponível na área do domicílio abrangeu                
7,5% das residências. Além disso, o motivo de o serviço de acesso à Internet não estar                
disponível na área do domicílio foi indicado em somente 1,2% dos domicílios da área urbana,               
enquanto em área rural, foi o terceiro maior com 21,3% (IBGE, 2018). Para transpor tais               
dificuldades são necessárias soluções tecnológicas que permitam a implementação de AVAs           
em regiões onde a conectividade com a Internet é limitada ou inexistente. Para ultrapassar tal               
dificuldade foi criada a ferramenta tecnológica AVAPolos. 

AVAPolos é uma ferramenta, de código aberto, que permitirá o acesso aos AVAs dos              
cursos do sistema UAB, bem como a repositórios de Objetos de Aprendizagem, a polos de               
apoio presencial que tenham difícil (ou não possuam) acesso a Internet. A ferramenta foi              
construída de forma que todos os procedimentos, desde a instalação da ferramenta até o              
processo de sincronização dos dados foram implementados de forma a requererem o mínimo             
de interação com o operador do sistema. A ferramenta funciona totalmente offline, isto é, em               
nenhum momento é necessário o acesso a Internet. 

Tendo em vista o contexto socioeconômico em que a AVAPolos foi desenvolvida, a             
plataforma surge como uma solução inovadora, de fácil acesso e baixo custo, possibilitando             
quebrar a barreira que, infelizmente, o acesso à Internet impôs à educação. O objetivo geral               
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deste trabalho consiste em apresentar os estudos de caso desenvolvidos para testar a             
plataforma AVAPolos e os resultados obtidos a partir de dois testes pilotos realizados. O              
primeiro, menor e mais simples, tinha como o objetivo inicial a detecção de erros e melhorias                
da solução; enquanto que o segundo teste tinha o objetivo de simular um ambiente totalmente               
offline.  

 

1.1 Trabalhos e Ferramentas Similares 

Algo similar ao proposto pela plataforma AVAPolos foi desenvolvido pelo Instituto           
Federal de São Paulo (IFSP). O IFSP e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)              
assinaram um convênio no ano passado que previa o desenvolvimento de cursos de             
capacitação e qualificação profissional nas modalidades presencial, semipresencial ou EaD, a           
reeducandos do regime fechado e semiaberto e egressos do sistema penitenciário, além da             
capacitação de funcionários da Secretaria. A IFSP começou a desenvolver a sua tecnologia             
ainda em 2018, tendo como base ferramentas já existentes no mercado. A partir de algumas               
modificações tornou possível, a partir da sua nova tecnologia, a disponibilização de recursos             
digitais sem acesso à internet, o que até então era considerado inviável. Dessa forma, tal               
tecnologia desenvolvida é vista não só como um avanço tecnológico para a demanda de              
reintegração social, mas também como um modelo que pode vir a ser utilizado por toda a                
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica de todo o Brasil, fazendo com que se               
possa pensar em atender comunidades mais remotas, como por exemplo zona rural ou tribos              
indígenas. (IFSP, 2019). 

O Mooffline consiste em uma ferramenta muito similar a utilizada nos testes pilotos              
realizados para testar a plataforma AVAPolos. O Mooffline ou Moodle Offline consiste em             
uma ferramenta desenvolvida com o objetivo de permitir a navegação nos cursos do Moodle              
de forma offline. Dessa forma, o instrutor insere todo o conteúdo do curso e criar uma espécie                 
de instantâneo do curso, que nada mais é do que um backup do curso. O cliente, por sua vez,                   
tem acesso ao material do curso pela primeira vez quando a conexão com a internet estiver                
disponível, Neste primeiro acesso, o cliente pode baixar o material do curso e assim, ter               
acesso offline ao mesmo sempre que precisar. Nota-se, que se trata de uma ferramenta com               
funcionamento muito similar ao da ferramenta utilizada em conjunto com a plataforma            
AVAPolos (MOOFFLINE, 2019).  

 

1.2 Organização do Trabalho 

Este artigo encontra-se estruturado em 5 seções. Nesta primeira seção foram abordados            
aspectos gerais referentes à educação a distância e sobre a solução AVAPolos. A próxima              
seção aborda brevemente o funcionamento desta solução; a seção três apresenta o curso de              
Sistemas Robóticos, onde são apresentados os resultados obtidos a partir do primeiro teste             
realizado. A quarta seção apresenta a I Escola de Inverno do Centro de Ciência              
Computacionais/FURG, que consiste no segundo teste piloto da plataforma, dessa vez em um             
evento de porte maior do que apenas um curso isolado. Por fim, a última seção apresenta as                 
conclusões e considerações finais acerca do trabalho apresentado.  
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2. Solução AVAPolos 

A solução AVAPolos permite, através das operações de clonagem e sincronização de            
dados, que a EaD seja levada a polos onde a conectividade com a Internet é limitada ou                 
inexistente. Seu desenvolvimento foi focado na simplicidade de utilização, todas as operações            
desde a instalação, eventuais clonagens e por fim sincronização, requerem a mínima interação             
e conhecimento técnico por parte do operador. A solução conta com um site em que além de                 
disponibilizar uma versão beta da plataforma, conta com uma série de informações acerca da              
solução que auxiliam tanto no processo de instalação quanto no processo de compreensão da              
solução (AVAPOLOS, 2019).  

A solução AVAPolos opera em duas unidades distintas. A IES (Instituição de Ensino             
Superior) e os demais polos vinculados a esta instituição. A solução foi projetada partindo do               
princípio que somente a IES possui acesso à Internet, enquanto que os polos funcionam              
totalmente offline. O processo de instalação da ferramenta é realizado na IES, enquanto que              
os polos recebem uma clonagem de seus dados. A instalação da ferramenta é realizada de                
maneira simples, sendo necessário apenas um comando. Por padrão, a ferramenta conta com             
uma instância do AVA Moodle onde são cadastrados os usuários e os cursos oferecidos pela               
IES, MediaWiki onde podem ser inseridos conteúdos para auxiliar em pesquisas, eduCapes            
(repositório de objetos de aprendizagem mantido pela CAPES) e suporte para o download das              
versões desktop e mobile da plataforma Moodle. A partir da instalação, são realizadas as               
customizações no AVA Moodle. Ao finalizar estas customizações o operador cria um pacote             
dos dados que será utilizado para a clonagem. A clonagem gerada a partir dos dados               
customizados na IES é instalada no polo. A ferramenta conta com um mecanismo de              
sincronização, necessário para mesclar os conteúdos cadastrados pelos professores da IES e os             
dados inseridos pelos usuários do polo, por exemplo, respostas as tarefas. 

Durante o processo de utilização da ferramenta (tanto no polo quanto na IES), os              
usuários (alunos e professores), inserem e modificam dados. Portanto, torna-se necessária a            
realização de sincronizações entre os dados contidos na IES e no polo. Para isto, a solução                
conta com um mecanismo de sincronização que realiza a mescla das informações do polo e da                
IES. A seguir são detalhados cada um destes procedimentos.  

 

2.1 Clonagem 

A solução AVAPolos, torna fácil o processo de replicação dos conteúdos, através do             
mecanismo de clonagem. O mecanismo permite que todos os dados, da ferramenta instalada             
na IES, isto é, arquivos de instalação, serviços adicionados e dados do Moodle sejam              
instalados no polo sem a necessidade de nenhum tipo de configuração. 

 

2.2 Sincronização 

Através do processo de sincronização da solução AVAPolos é possível mesclar           
conteúdos do Polo, onde não existe ou é limitada a conexão com a Internet, com os conteúdos                 
cadastrados na IES. Este mecanismo está implementado como um plugin na plataforma            
Moodle, presente na instalação padrão da ferramenta. 
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3 Simulação de polo offline para o oferecimento de um curso EaD 

O curso de Sistemas Robóticos surgiu com o objetivo de testar a plataforma             
AVAPolos. Para a realização deste teste, buscou-se a simulação de um polo offline, onde              
instrutores e alunos não tivessem contato com o desenvolvimento da plataforma AVAPolos, a             
fim de tentar fazer com que o primeiro teste da solução chegasse o mais perto possível das                 
condições reais. Considerando que se desejava atrair o maior número de interessados possível             
optou-se por ofertar um curso que fosse relevante no contexto das ciências computacionais,             
fazendo com que surgisse então o curso de Sistemas Robóticos.  

 

3.1 Metodologia 

A plataforma AVAPolos havia sido desenvolvida e aperfeiçoada apenas através de           
testes realizados no próprio laboratório do projeto, porém estes testes não englobam todas as              
funcionalidades que a plataforma possuía, sendo necessário que um teste mais completo fosse             
realizado para que se pudesse analisar o real potencial e os problemas existentes até o               
momento da plataforma. Assim, surgiu o curso de Sistemas Robóticos, que tinha como             
propósito além de ensinar um conteúdo tecnológico específico, o de realizar um teste real da               
plataforma, com pessoas que não conheciam os detalhes técnicos de seu funcionamento.  

A divulgação ocorreu de forma intensa via redes sociais (facebook, instagram, twitter),            
e-mails e pessoalmente na FURG e no IFRS Câmpus Rio Grande. Tudo isto pois se desejava                
um número elevado de inscritos a fim de que se pudesse testar a carga da plataforma. A                 
proposta do curso era simples: seriam 10 tópicos, sendo apenas 3 deles presenciais e os outros                
7 aconteceram via material disponibilizado via Moodle.  

O curso aconteceu em um laboratório totalmente desconectado da rede da           
Universidade, a fim de realizar a simulação de um polo offline. Dessa forma, fez-se uso do                
serviço do Moodle, disponível na plataforma AVAPolos, para disponibilizar todo o conteúdo            
do curso para os participantes, a fim de que os mesmos tivessem acesso aos conteúdos de                
forma totalmente offline tanto no polo quanto fora dele, através dos aplicativos do Moodle.  

Os instrutores possuiam acesso somente a máquina que simulava a Instituição de            
Ensino (IES) e era nele que eles realizavam todo o cadastramento de conteúdos. Após a               
realização da inserção de conteúdo, todas estas informações eram clonadas para um segunda             
máquina, que seria conectada na rede local do polo offline, sendo ela a máquina a ser utilizada                 
para acesso dos alunos nos encontros presenciais. Desta forma, o ambiente de funcionamento             
real estaria sendo simulado, isto é, um curso realizado em polo totalmente offline .   

O serviço do Moodle, foi utilizado como meio de disponibilização dos conteúdos do             
curso, a fim de que os participantes tivessem acesso offline (através de rede local) ao material,                
visto que nem todos os tópicos do curso seriam presenciais. Sendo assim, a ideia consistia               
basicamente em: no primeiro encontro presencial os participantes teriam acesso a primeira            
metade do conteúdo, podendo baixá-los para seus dispositivos móveis; no segundo encontro,            
eles teriam que enviar as tarefas realizadas a distância e baixar o restante do material do                
curso; por fim, no terceiro encontro, o restante das atividades seriam enviadas. Dessa forma, o               
fluxo de operação e as funcionalidades da plataforma seriam testadas em um cenário próximo              
da realidade considerando o oferecimento de um curso EaD offline.  
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3.2 Testes e Resultados 

O primeiro contato com a plataforma aconteceu no processo de instalação no servidor             
da IES. O download da plataforma foi realizado diretamente do site (AVAPOLOS, 2019) da              
mesma e através da execução de um comando, conforme instrução obtida através do tutorial              
disponibilizado pelos próprios desenvolvedores da plataforma, pode-se concluir que a          
instalação foi um sucesso. Concluída a instalação, o próximo passo consistiu em realizar a              
criação do curso e o cadastramento dos participantes. Tamanha divulgação acabou por resultar             
em um total aproximado de 60 inscritos, fazendo com que fosse necessário dividí-los em 3               
turmas.  

Dada a divisão em três turmas, a ideia inicial era que a primeira metade do conteúdo                
fosse carregada para uma das turmas, e que este conteúdo fosse posteriormente importado             
para as próximas. Porém, ocorreram problemas no processo de importação, fazendo com que             
fosse preciso inserir a primeira metade do conteúdo de forma manual para as três turmas. Este                
problema foi reportado à equipe de desenvolvimento, para diagnóstico e correção, tendo sido             
posteriormente corrigido para a inserção da segunda metade do conteúdo.  

Os maiores problemas aconteceram nos primeiros encontros presenciais, visto que até           
então não havia sido testado o acesso ao moodle via os aplicativos mobile e desktop. Foi então                 
que o primeiro problema surgiu, pois como se trata de um polo offline , como os alunos                
realizariam este download? A solução encontrada foi deixar os instaladores disponíveis no            
próprio menu da plataforma, isto é, disponíveis através da rede local. 

Uma outra questão levantada já no primeiro encontro foi que alguns recursos            
precisavam de algumas configurações específicas para que pudessem ser utilizados de forma            
offline, como por exemplo o recurso do Questionário. Este problema foi detectado pois os              
alunos não conseguiam realizar o download dos questionários propostos. Isso revelou que            
alguns recursos requerem configuração específicas para serem utilizados de forma offline .           
Quando tais configurações foram identificadas, o recurso pode ser baixado pelos alunos sem             
maiores problemas.  

Outro ponto bastante importante analisado durante os testes tange a carga sobre o             
servidor quando todos os alunos realizaram o acesso aos conteúdos utilizando os aplicativos.             
Tais testes revelaram a necessidade a necessidade de definir o requisito mínimo de memória              
para o servidor. Inicialmente o servidor contava com uma memória de 4GB, o que se mostrou                
insuficiente, principalmente quando muitos alunos acabavam por acessar os aplicativos          
simultaneamente para baixar conteúdos. Foi então diagnosticado que tal requisito seria de            
16GB. 

Além dos problemas destacados durante os encontros do curso, foram encontrados           
alguns outros no processo de teste como um todo. Como, por exemplo, o tamanho do arquivo                
na hora da realização do backup da plataforma. Com base nestas informações, otimizações             
foram realizadas e reduziram consideravelmente o tamanho dos arquivos.  

 

4 Simulação de polo offline para o oferecimento de múltiplos cursos EaD 

Considerando que primeiro curso oferecido atingiu o seu propósito de detectar erros e             
melhorias a serem realizadas na plataforma, buscou-se a realização de um teste mais             
completo, que pudesse testar tais correções e alterações, e também detectar novas melhorias.             
Assim, surgiu a ideia de oferecer múltiplos cursos, com múltiplos instrutores, de forma             
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simultânea, tudo em um polo offline simulado como apresentado na seção anterior. Para isso              
idealizou-se um festival de cursos semipresenciais chamado de I Escola de Inverno do Centro              
de Ciências Computacionais/FURG.  

 

4.1 Metodologia 

Considerando o propósito principal da atividade que consistia em testar a plataforma a             
partir da realização de múltiplos cursos simultâneos e com diferentes instrutores para cada um              
deles, foi que surgiu a ideia de criação da Escola de Inverno.  

A Escola de Inverno surgiu então com a proposta de um festival de cursos de               
capacitação de caráter prático em tecnologias e ferramentas de TI, Automação e áreas afins.              
Com o intuito de criar um espaço de compartilhamento de conhecimento entre estudantes,             
docentes, profissionais de TI e comunidade em geral de Rio Grande e região. Através de               
cursos de capacitação com caráter prático, e de curta duração, estudantes, professores,            
profissionais e a comunidade em geral que possuam conhecimentos técnicos aplicados           
compartilham o seu conhecimento através de cursos na modalidade semipresencial. Todos os            
cursos oferecidos deveriam possuir carga horária de 20h, sendo 6h presenciais, divididas em 3              
encontros e 14h a distância.  

A ideia era bem simples, os cursos a serem oferecidos seriam definidos através de uma               
chamada para oferecimento de cursos, onde os candidatos enviaram suas propostas de acordo             
com o modelo fornecido pela organização do evento. Após uma triagem de preenchimento de              
requisitos, os cursos são divulgados em uma segunda chamada, só que dessa vez para que os                
interessados possam estar se inscrevendo nos cursos. Todos os cursos que obtivessem um             
mínimos de 10 interessados seriam incluídos na programação da Escola de Inverno.  

A divulgação aconteceu de forma enfática nas redes sociais (facebook, instagram,           
twitter, etc.). E-mails foram encaminhados para outras instituições de ensino como:           
Anhanguera, UFPEL, UCPEL e IFRS Rio Grande, fazendo com que se conseguisse atingir             
uma gama de pessoas de diversas instituições diferentes, inclusive de escolas de ensino médio              
da cidade. Além disso, banners divulgando o evento foram espalhados pela FURG e por              
outros instituições de ensino, como Anhanguera e GP Machado.  

O total de cursos ofertados pela Escola de Inverno foi de 8, sendo eles: Python e                
Pensamento Computacional, Shell Script para Iniciantes, OpenCV com Python, Inkscape,          
Introdução ao LaTeX, Arduino Básico, Eletrônica Analógica: Uma introdução prática e           
CMake Básico.  

A Tabela 1 apresenta o limite de vagas estabelecido para cada um dos cursos. Fez-se               
necessário estabelecer estes limites devido ao tamanho dos laboratórios e equipamentos           
disponíveis (Eletrônica e Arduino). 

 
Tabela 1 – Limite de vagas disponíveis por curso.  

Cursos Limite de vagas 
Python e Pensamento computacional 50 

Shell Script para Iniciantes 50 
OpenCV com Python 50 

Inkscape 50 
Introdução ao LaTeX 50 

Arduino Básico 40 
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Eletrônica Analógica: Uma introdução prática 30 

CMake Básico 50 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

Os cursos de Python e Pensamento computacional, Eletrônica Analógica e Arduino           
Básico tiveram suas vagas esgotadas. Enquanto os outros não chegaram a atingir o limite de               
participantes. O total de inscritos no evento chegou a 115 participantes.  

A metodologia utilizada para a simulação do polo offline foi basicamente a mesma             
apresentada no curso de Sistemas Robóticos, a diferença neste caso é que se tratavam de mais                
cursos e, consequentemente, mais instrutores. Dessa forma, cada instrutor fazia acesso ao            
servidor da IES através da Internet, a fim de que pudessem estar inserindo os conteúdos dos                
seus respectivos cursos. Todos os instrutores foram orientados a não cadastrar todo o             
conteúdo do curso de uma vez só, visto que se tinha interesse em testar as posteriores                
sincronizações dos conteúdos. 

Assim, o processo de clonagem do servidor da IES aconteceu com parte do conteúdo              
de cada um dos cursos e com todos os usuários já inseridos e vinculados em seus respectivos                 
cursos. Tais informações foram clonadas para uma outra máquina que serviria como a             
máquina do polo, na qual os alunos teriam acesso aos materiais, de forma offline, nos               
encontros presenciais. O processo de clonagem permitiu o acesso dos alunos ao conteúdo do              
primeiro encontro presencial. Para os outros dois encontros presenciais, o processo de            
sincronização foi utilizado, ou seja, os instrutores realizam a inserção do conteúdo no servidor              
da IES, da mesma forma que haviam feito, e tais informações eram sincronizadas com a               
máquina do polo, sem necessidade de realização de nova clonagem.  

Os encontros presenciais dos cursos foram distribuídos em seis dias, sendo quatro            
cursos por dia, totalizando os três encontros para cada um dos oito cursos. Para cada curso, no                 
primeiro encontro os participantes teriam acesso a primeira parte do conteúdo e levariam             
atividades a ser resolvidas a distância; no segundo encontro as atividades realizadas a             
distância seriam sincronizadas com o servidor do polo, e poderiam baixar o restante do              
conteúdo e levar outras atividades para realizar a distância; por fim, o terceiro encontro, seria               
para enviar as atividades realizadas e desenvolver uma última atividade de forma presencial.             
Com isso, seria possível testar o fluxo de operação e de funcionalidades da plataforma, assim               
como feito anteriormente, só que dessa vez em um cenário que envolve oito cursos ocorrendo               
simultâneamente. 

  

4.2 Testes e Resultados 

O primeiro passo realizado foi o de instalação da IES e a posterior inserção dos 8                
cursos no moodle. Em seguida, foram cadastrados todos os instrutores e vinculados em seus              
respectivos cursos. Feito isso, o próximo passo consistiu na inserção de todos os inscritos no               
evento e na respectiva colocação de cada um deles nos cursos de interesse. Todo este processo                
ocorreu sem que houvesse nenhum problema.  

Enquanto o cadastro dos inscritos estava sendo realizado, os instrutores estavam           
inserindo a primeira parte de seus conteúdos no servidor da IES. Após o cadastramento de               
alunos e instrutores, e após os instrutores terem inserido seus conteúdos, o próximo passo              
consistiu em realizar a clonagem do servidor da IES para o servidor do POLO.  
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Considerando que os cursos aconteciam em dois dias distintos, optou-se por deixar            
visível sempre apenas os cursos do dia em questão, escondendo os quatro cursos do outro dia.                
Dessa forma, depois de feito todo o processo de clonagem, foi realizada a alteração de               
visibilidade dos cursos na IES, fazendo com que fosse necessário sincronizar tal alteração             
com o POLO. Para isso, foi gerado um pacote de dados AVAPolos de sincronização da IES e                 
o mesmo foi importado no POLO. Este processo ocorreu sem problemas. Assim, a máquina              
do POLO estava pronta para o primeiro dia do curso.  

Ao término do primeiro dia do curso, a única alteração realizada foi na visibilidade              
dos cursos, fazendo com que os cursos que antes estavam visíveis ficassem invisíveis e              
vice-versa. Tal alteração foi realizada direto na máquina do POLO. Assim, a máquina estava              
pronta para o segundo dia de curso, que também ocorreu sem problema nenhum.  

Só ao término do segundo dia de curso, que indica o término do primeiro encontro               
presencial de todos os cursos que se realizou o processo de sincronização do POLO com a                
IES. Sendo assim, foi gerado o arquivo export do POLO e o mesmo foi importado na IES. Ao                  
fazer este processo, todas as informações alteradas pelos usuários e todas as tarefas             
respondidas por eles deveriam ir para a IES e foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, o                 
processo de sincronização funcionou corretamente.  

Depois de realizado o processo de sincronização, o servidor da IES foi novamente             
liberado para que os instrutores pudessem estar inserindo a outra parte do conteúdo. Depois              
que eles haviam terminado de inserir, foi realizado novamente o processo de sincronização da              
IES com o POLO, novamente sem problemas.  

Todo o processo apresentado para os dois primeiros dias de curso (primeiro encontro             
presencial) foi o mesmo adotado para os outros dois encontros presenciais, ou seja, somente              
após o segundo dia de curso do encontro presencial em questão é que foi realizado o processo                 
de sincronização do POLO com a IES. Após a realização deste processo, a IES era liberada                
para os instrutores inserirem novamente os seus conteúdos e, depois que eles haviam inserido              
todo o conteúdo daquela parte do curso, que era realizado, novamente, o processo de              
sincronização da IES com o POLO.  

Na Figura 1, são apresentados os resultados obtidos a partir da realização do processo              
de clonagem do ambiente instalado na IES para o polo. No gráfico são apresentados os               
tempos médios de duas situações diferentes. A primeira clonagem realizada possuía uma            
instalação do AVAPolos padrão, a segunda clonagem possuía usuários e cursos cadastrados.            
Para cada uma das situações foram realizadas 10 clonagens, sendo apresentado no gráfico um              
tempo médio de pouco menos de 9 minutos para a instalação padrão (arquivo de 2,1gb) e                
pouco menos de 10 minutos para a segunda situação (arquivo de 2,3gb ).  

Na Figura 2, são apresentados resultados referentes aos testes realizados sobre o            
módulo de sincronização da ferramenta. Foram realizados 10 testes para cada um dos             
arquivos de sincronização, conforme a Tabela 2. Considerou-se para os testes o tamanho (em              
mb) dos arquivos do banco de dados. No gráfico da Figura 2 apresentamos o tempo médio                
necessário para realização de sincronização, bem como o tamanho dos arquivos do banco de              
dados. O fato de os testes com o arquivo de 295,8 mb tenham apresentado uma média superior                 
a, por exemplo, o arquivo de 329,1 mb, se deu por conta da quantidade de operações de                 
sincronização ser maior para o arquivo de 295,8 mb do que para o arquivo de 329,1 mb. O                  
que nos leva a concluir que, o tempo necessário para realização de uma clonagem não               
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depende do tamanho do arquivo de sincronização e sim da quantidade de operações (SQL) a               
serem realizadas sobre o banco de dados. 
 
Tabela 2 – Arquivos utilizados nas operações de sincronização.  

Arquivos Tamanho do banco de dados 
(mb) 

Demais arquivos (mb) 

1 231,7 140 
2 295,8 10 
3 329,1 1600 
4 208,3 1 
5 266,3 141 
6 312,8 1100 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 
Figura 1 – Resultados de clonagem. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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Figura 2 – Resultados dos testes do módulo de sincronização. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

  

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aprimorar a disseminação da EaD no Brasil é fundamental para a ampliação do acesso              
ao ensino superior. Através das TICs, especialmente com a solução AVAPolos aqui            
apresentada, é possível levar esta modalidade de educação a regiões onde a conectividade             
com a Internet seja limitada ou mesmo nula.  

Neste trabalho foi apresentada a ferramenta AVAPolos, uma solução totalmente          
offline capaz de levar a EaD para regiões onde não exista conectividade com a Internet ou                
onde esta seja precária. Para testar a solução desenvolvida foram realizados dois testes             
pilotos: o primeiro deles tinha como objetivo principal a detecção de erros e melhorias na               
solução; e o segundo teste já bem mais amplo do que o primeiro, tinha o objetivo de                 
realmente testar todas as funcionalidades da plataforma e ver como a mesma se comportava              
em um ambiente que simulava um ambiente real. A ferramenta apresentada foi validada             
através de testes realizados utilizando arquivos de backup e sincronização, produzidos durante            
a realização da I Escola de Inverno do Centro de Ciências Computacionais da FURG.  

Os testes consistiram de medições de tempo necessário para finalização de cada um             
dos procedimentos. Para os testes de sincronização foram utilizados arquivos de importação            
de diferentes tamanhos. A ferramenta mostrou-se robusta, obtendo sucesso em todos os testes             
realizados, isto é, os dados foram importados corretamente. A ferramenta levou pouco mais             
de nove (9) minutos, em média no pior caso, (utilizando um arquivo de 295,8 mb) e pouco                 
menos de quatro (4) minutos, em média no melhor caso (arquivo de 208,3 mb ). Para os testes                 
sobre a clonagem o tempo médio obtido também é satisfatório, sendo necessário            
aproximadamente  doze (10) minutos em média para o arquivo de 2,1gb e 2,3gb .  

Por fim concluímos que a solução AVAPolos atende aos requisitos para o qual foi              
desenvolvida. Os procedimentos de instalação, clonagem e sincronização funcionam de          
maneira simples e requerendo o mínimo de interação com o operador do sistema.  
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Considerando que os testes aqui apresentados consistiram em testes pilotos que           
simulavam ambientes offline, o próximo passo consiste na realização de testes pilotos em             
situações reais, a fim de iniciar a preparação das universidades para o oferecimento de cursos               
nesta modalidade. Tais testes são importantes não só para analisar o comportamento da             
plataforma em um ambiente real, mas também para iniciar a preparação das universidades             
para ofertar cursos na modalidade EaD sem acesso a Internet.  

 

AGRADECIMENTOS 

Este projeto conta com o financiamento da Diretoria de Educação a Distância (DED)             
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e com o apoio              
da Secretaria de Educação à Distância (SEaD) da Universidade Federal do Rio Grande             
(FURG). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AVAPOLOS. Solução AVAPolos - Levando a educação a distância aonde a Internet não             
alcança. 2019. Disponível em: (http://avapolos.c3.furg.br/ ). 

CAPES, FUNDAÇÃO. Polos UAB. 2018. Disponível em:       
(https://www.capes.gov.br/uab/polos-uab). 

IFSP. IFSP oferece cursos EaD a reeducandos do sistema prisional. 2019. Disponível em:             
(https://www.ifsp.edu.br/o-que-e-rss/17-ultimas-noticias/834-ifsp-oferece-cursos-ead-a-reedu
candos-do-sistema-prisional). 

MOOFFLINE. Moodle Offline: Uma solução simples para navegar nos cursos do Moodle            
offline. 2019. Disponível em: (http://mooffline.sourceforge.net/) 

IBGE. Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal                
2017. 2018. Disponível em:    
(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101631_informativo.pdf) 

 

 

1170

http://avapolos.c3.furg.br/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO MEDIADORA NA 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL: UM ESTUDO COM GESTORES DE 

INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 
 
 

Renato Luiz Vieira de Carvalho, renatolvcarvalho@gmail.com, Programa de Pós-graduação em 

Tecnologia e Gestão em Educação a Distância da UFRPE; José de Lima Albuquerque,. 

limalb44@yahoo.com.br . Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Graziany Santiago 

Amorim Araújo. grazianysantiago@bol.com.br, Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Gestão em 

Educação a Distância da UFRPE. Sônia Maria Leite Alcântara. sonialeit@hotmail.com.  Programa de 

Pós-graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância da UFRPE. Rita de Cássia Rêgo de 

Araújo. rita.timon2012@hotmail.com. Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Gestão em 

Educação a Distância da UFRPE. 

 
 
RESUMO 

A Educação a Distância (EaD) pode e deve ser utilizada na formação dos profissionais. Uma sociedade 

proativa nas questões ambientais exige uma formação de gestores comprometidos.   Investigou-se a 

percepção dos gestores de infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco com relação ao uso da 

EaD como metodologia de capacitação. A pesquisa é de natureza aplicada, de abordagem qualitativa com 

uso de elementos da estatística descritiva; quanto aos objetivos é descritiva e como procedimentos usou a 

pesquisa bibliográfica e de campo, com uso de escala likert para avaliar os níveis de percepção. Apesar 

dos gestores entenderem as vantagens da EaD, pois todos mencionam a flexibilidade do horário, apenas 

60% já participaram de capacitações com o uso da EaD, porém não ofertados pela UFPE. 

 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Responsabilidade socioambiental. Gestão Pública. 

 
ABSTRACT 
Distance Education (DE) can and should be used in the training of professionals. A proactive society on 

environmental issues requires the formation of committed managers. The perception of infrastructure 

managers at the Federal University of Pernambuco regarding the use of DE as a training methodology 

was investigated. The research is of an applied nature, qualitative approach using elements of descriptive 

statistics; As for the objectives it is descriptive and how procedures used the bibliographic and field 

research, using likert scale to evaluate the levels of perception. Although managers understand the 

advantages of distance learning, as all mention the flexibility of time, only 60% have participated in 

training with the use of distance education, but not offered by UFPE. 

 
 
Keywords: Distance Education. Social and environmental responsibility. Public administration.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A ação do Estado e outras grandes organizações têm se expandido ao longo das 

últimas décadas sobre as variadas áreas da vida social, assim, as estruturas 

organizacionais refletem cada vez mais as regras institucionalizadas e legitimadas pelo 

Estado e dentro do Estado (DIMAGGIO e POWELL, 2005). É a partir dessa premissa 

que, hoje, há uma maior atenção e preocupação da administração pública em ajudar no 

combate a entraves socioambientais em suas organizações, procurando estratégias novas 

e viáveis de sensibilização, divulgação e formação de servidores, que possam auxiliá-los 

a repensar os padrões de produção, consumo, serviços, ambiente profissional e descarte 

dos resíduos gerados. 

Entre os projetos e programas de responsabilidade socioambiental pública pode-se 

citar o “Programa Agenda Ambiental na Administração Pública” (A3P), originado no 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que fomenta a criação de uma cultura 

institucional focada na produção sustentável e no consumo responsável no âmbito 

público. 

Apesar de ter sido projetada em 1999, a A3P só veio a ser legalizada em 2001. 

Mesmo havendo aproximadamente vinte anos de sua criação, o programa não vem sendo 

largamente adotado pelas instituições públicas. 

Pesquisas realizadas relativas à responsabilidade socioambiental apontam para 

uma necessidade de um maior compromisso dos gestores públicos, os quais devem 

protagonizar o debate acerca da sustentabilidade ao enfatizar que o desenvolvimento 

gerencial nas organizações estimula reflexões críticas que permitem alcançar tal objetivo 

e transformam-se em possíveis benefícios (CLOSS e ANTONELLO, 2014). 

A adesão à A3P é voluntária, porém há indícios de que se torne obrigatória. Assinar 

o Termo de Adesão, que é um documento que objetiva “[...] integrar esforços para 

desenvolver projetos destinados à implantação da agenda” (BRASIL, 2009, p. 86), é o 

primeiro passo necessário para a instituição participar do programa.  

A Agenda é alicerçada nos eixos temáticos citados a seguir, os quais servem de 

base para a sua prática: Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos; Gestão de 
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Resíduos Sólidos; Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; Sensibilização e 

Capacitação; Licitações e Compras Sustentáveis; e Construções Sustentáveis. 

Napoleão (2007) compreende que é através do seu público interno que a 

organização interage com os demais Stakeholders (colaboradores/agentes externos), 

diante disso faz-se possível a geração de resultados suficientes para todas as partes 

interessadas. Em outras palavras, as ações de responsabilidade social desenvolvidas com 

seus servidores, provavelmente, refletirão de modo positivo nas relações feitas entre a 

instituição e as demais partes interessadas envolvidas. 

Por conta dos entraves para se gerar entendimento e conscientização na população, 

as atividades de capacitação e sensibilização tornaram-se primordiais para o processo de 

criação e solidificação da responsabilidade socioambiental na sociedade. Essas 

atividades são essenciais porque provocam mudanças de níveis de consumo, costumes e 

comportamentos, gerando impacto diretamente na manutenção dos recursos da natureza 

(BRASIL, 2013). 

A atualização profissional é uma necessidade laboral, e a Educação a Distância 

(EaD) é uma modalidade que pode ser utilizada na formação dos profissionais. Em uma 

época em que o tempo do profissional que precisa estudar é escasso, a EaD se torna a 

opção mais viável. Traz vantagens como economia (não há despesa com transporte, por 

exemplo) e flexibilidade (pode-se aprender no tempo que se tem disponível e em 

qualquer lugar com acesso à internet). 

A partir da atuação do autor deste estudo como gestor de infraestrutura do Centro 

de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE, foi possível identificar o problema das lacunas 

existentes na instituição como formadora e aperfeiçoadora de seus gestores e sua inércia 

quanto à aplicação dos eixos da A3P em termos de práticas sustentáveis e do uso ainda 

incipiente da EaD como metodologia de capacitação A partir das considerações 

apresentadas este trabalho apresenta como objetivo avaliar a percepção dos Gestores de 

Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco sobre a EaD como metodologia 

de ensino-aprendizagem na capacitação profissional e na construção de responsabilidade 

socioambiental. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Responsabilidade socioambiental no setor público 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe relevantes avanços no cuidado com meio 

ambiente e, por conseguinte, na solidificação do desenvolvimento sustentável como 

sendo uma meta a ser perseguida e concretizada. Nesse aspecto, precisa-se destacar o 

texto vigente do art. 225, o qual enfatiza a obrigação da preservação ambiental, 

destacando-o como um dever do Estado, solidarizado com a atuação de toda a 

coletividade. 

No que tange ao tema desenvolvimento sustentável, também é importante frisar o 

conteúdo do art. 170 da redação constitucional atual que, ao abordar sobre a ordem 

econômica, observa: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

[...] 

VI – Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; (BRASIL, 1988) 

 
 

A gestão sustentável é conhecida e debatida em torno de três pilares basilares: 

econômico, ambiental e social. Esses pilares são conhecidos como Triple Bottom Line 

ou as três dimensões da sustentabilidade. Elas destacam a necessidade de as organizações 

tomarem suas decisões estratégicas associadas às sustentabilidades econômica, social e 

ecológica (VELLANI; RIBEIRO, 2006). Somente assim se pode considerar que as 

organizações estão contribuindo com o desenvolvimento sustentável, por suas ações 

gerarem consequências positivas em aspectos sociais, ambientais e econômicos 

(CARVALHO; BARBIERI, 2013). 

Cruz (2016) enfatiza que, para assegurar o direito ao meio ambiente e à qualidade 

de vida, os diversos Governos Constitucionais definem políticas e medidas que se 

diferenciam pelo modo como eles mesmos enxergam o papel do Estado na sua relação 

com a economia; o ambiente e a sociedade. 

De acordo com Elkington (1997, p.20), a sustentabilidade é “o princípio de 

assegurar que nossas ações hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e 

ambientais disponíveis para as gerações futuras”.  
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A dimensão econômica abrange as ações referentes à economia, finanças e 

administração, objetivando o desenvolvimento da economia, cuidando do meio 

ambiente, buscando manter os recursos naturais para as gerações futuras. A dimensão 

institucional trata de aspectos sobre ações adotadas pela população e, especialmente, 

pelo governo, a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

A dimensão ambiental engloba o uso consciente dos recursos naturais, criando 

uma cultura de preservação do capital natural do planeta, observando a sua capacidade 

de suportar a exploração.  

Por fazerem parte do aparelho do Estado, sendo fundamentais na execução do 

papel estatal, as universidades federais devem agir como porta-voz da sociedade, por 

serem importantes disseminadoras do pensamento crítico humanista. Nesse aspecto, 

Tommasiello e Guimarães (2013) entendem que, além da responsabilidade de 

difundirem conhecimento científico, essas instituições também são agentes sociais 

necessários para promover a transformação da real situação socioambiental.  

Em 1999 o Estado brasileiro sugeriu a Agenda Ambiental na Administração 

Pública, embasada nos preceitos da Agenda 21, com o objetivo de colocar no âmbito 

das instituições públicas, a cultura da sustentabilidade. Esse programa é integrante do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e foi instituído a fim de estimular todos os níveis 

da administração direta e indireta a aderirem a atitudes de preservação ambiental. 

Outro instrumento de política ambiental instituído e que o poder público definiu 

que, depois de 2013, todos os entes públicos teriam o dever de elaborá-lo constitui-se 

no Plano de gestão de logística sustentável, PLS. A Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) e o Decreto nº 7.746/2012 que, no artigo 16, define a 

criação e a implementação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) para a 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais. 

Pelo exposto percebe-se que o estado brasileiro dispõe de instrumentos legais e 

administrativos que podem atuar no sentido de sensibilizar os servidores a terem um 

comportamento mais proativo em relação à responsabilidade socioambiental. Neste 

trabalho, como colocado anteriormente procurou-se investigar qual a percepção dos 

servidores, gestores de infraestrutura de uma IFE sobre a eficácia da educação a 

distância EaD, como mediadora no processo de capacitação e construção de 

comportamentos e práticas sustentáveis nos seus ambientes de trabalho. 
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2.2 A Educação a Distância na mediação da construção de conhecimentos em 

Responsabilidade socioambiental 
 

 

. A conscientização da população é essencial porque provoca mudanças nos níveis 

de consumo, costumes e comportamentos, gerando impacto diretamente na manutenção 

dos recursos da natureza (BRASIL, 2013). 

O eixo da A3P “Sensibilização e capacitação dos servidores” estabelece como 

ações a criação e a consolidação da consciência cidadã dos servidores acerca da 

responsabilidade socioambiental através de capacitação e campanhas, especialmente dos 

gestores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  

Dessa forma o emprego da educação a distância como metodologia de capacitação 

tem se tornado uma ação frequente tanto na esfera pública como privada, em função das 

suas múltiplas atratividades, a exemplo do baixo custo, autonomia do aluno, gestão do 

tempo, entre outros.  

A prática do eixo “sensibilização e capacitação” da A3P passou a estimular a 

formação de gestores. Conforme cita Gonçalves (2018), as atividades de capacitação e 

sensibilização são responsáveis por criar e consolidar, nos servidores, a consciência 

cidadã da responsabilidade socioambiental, através das campanhas e da capacitação, 

especialmente nos gestores. 

Segundo Moran (2000), o uso da tecnologia contribui de diversas formas com o 

processo de ensino-aprendizagem. Para este autor, as conexões geográficas, interpessoais 

e linguísticas do aluno são aumentadas, desenvolvendo a aprendizagem compartilhada, 

a pesquisa coletiva, o resultado em equipe; aguçando o lado intuitivo, flexibilizando a 

mente e a adaptando a outras velocidades de produção.  

A Educação a Distância (EaD), auxiliada pelas Tecnologias digitais de Informação 

de Comunicação (TDIC), vem oportunizando o implemento de diversos cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Moran (2007) ainda afirma que a EaD, por ser em rede, 

contribui para a superação da aparência inicial de individualidade, de o aluno aprendendo 

sozinho, restrito em seu ambiente de tarefas e leitura, longe das demais pessoas e do 

mundo. 
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Ainda sobre a aplicação e os instrumentos da EaD, os ambientes virtuais são a base, 

imprescindível para o desenvolvimento dessa modalidade: 

Para Araújo (2019, p. 36), ao citar Chimenes e Prates (2015): 
 

Dentro dessa percepção de educação corporativa por meio das tecnologias é 

necessário considerar alguns pontos importantes, como a flexibilidade, a 

interatividade, a produtividade e a diversidade de recursos possíveis, já que 

os aprendizes nem sempre se identificam com os mesmos recursos e mesma 

forma de entender e aprender. Para se conseguir atingir os objetivos durante 

esse processo, é preciso mesclar textos, vídeos, jogos, técnicas visuais, 

modelos e-learning etc., a fim de captar ainda mais a atenção do aprendiz e 

servir como uma forma de inovação e diferenciação. Essa forma de 

mobilidade e instantaneidade vem para suprir a atual necessidade causada 

pela falta de tempo dos alunos que são inseridos nesses programas dentro 

das organizações.  
 

 

Ribeiro (2014), refere-se à Educação a Distância como metodologia mediadora 

para a formação de competências, em suas características de possibilidades de ampliação 

de oportunidades de acesso a uma educação de qualidade e como resposta adequada às 

exigências de melhor formação em uma modernidade globalizada.  

Assim, neste artigo procurou-se investigar a percepção dos gestores de 

infraestrutura sobre a EaD como metodologia de capacitação em programas de 

formação profissional para o despertar da consciência e de práticas de responsabilidades 

socioambientais na UFPE. 

 

3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

A pesquisa é de abordagem qualitativa e de natureza aplicada. Foram aplicados 

questionários com perguntas fechadas, para conhecer as percepções dos gestores das 

Gerências de Infraestrutura dos Centros Acadêmicos da UFPE sobre a EaD como 

metodologia de capacitação. Quanto aos objetivos, esta pesquisa se enquadra como 

descritiva (KÖCHE, 2011). Foram levantadas informações que fazem parte do 

fato/fenômeno/processo (SANTOS, 2006). Quanto aos procedimentos técnicos 

carecteriza-se por ser uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

A UFPE possui 12 centros acadêmicos, são eles: Centro Acadêmico do Agreste 

(CAA); Centro Acadêmico de Vitória (CAV); Centro de Artes e Comunicação (CAC); 

Centro de Biociências (CB); Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); Centro 

de Ciências Jurídicas (CCJ); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências 
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Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de Educação (CE); Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFCH); Centro de Informática (CIn); sendo três fora do Campus 

universitário. Os sujeitos da pesquisa foram os gestores de infraestrutura de nove centros, 

excetuando-se o Centro Acadêmico do Agreste (CAA); Centro Acadêmico de Vitória 

(CAV) e o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), por não se encontrarem no campus sede. 

A aplicação dos questionários ocorreu no período de junho a agosto de 2019. A análise 

dos dados foi feita por meio da estatística descritiva e pelo uso de uma Escala Likert de 

cinco pontos (1 = nenhum conhecimento; 2 = pouco conhecimento; 3 = razoável 

conhecimento; 4 = bom conhecimento; 5 = ótimo conhecimento). A partir das respostas 

obtidas, foram calculadas a média, a moda (resposta dada com mais frequência) e o 

desvio padrão para este item. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSOES  

4.1 Perfil dos Gestores de Infraestrutura da UFPE 
 

O perfil dos gestores pode ser observado no Quadro 1. Quanto ao gênero 

observou-se que a maioria (67%) é do gênero masculino, já o gênero feminino 

representa 33% do total. Em relação à idade, os resultados indicaram que todos os 

respondentes possuem mais de 20 anos, sendo a maior parte deles (67%) considerados 

adultos-jovens, por estarem na faixa etária de 21 a 40 anos. Ttodos os respondentes 

possuem, pelo menos, o nível médio completo, sendo que a maioria dos respondentes 

(55%) é composta de graduados, especialistas e mestre.  

Observou-se que nenhum gestor possui doutorado ou pós-doutorado. Essa 

característica pode ser justificada por serem Técnicos Administrativos Educacionais 

(TAE’s) e a exigência mínima para admissão ser o nível médio.  

 

 

 

 

 

1178

https://www.ufpe.br/ccsa
https://www.ufpe.br/ccsa
https://www.ufpe.br/ce
https://www.ufpe.br/ce
https://www.ufpe.br/cfch
https://www.ufpe.br/cfch
https://www.ufpe.br/cfch
https://www.ufpe.br/cfch
http://www.cin.ufpe.br/
http://www.cin.ufpe.br/
https://www.ufpe.br/caa
https://www.ufpe.br/caa
https://www.ufpe.br/caa
https://www.ufpe.br/cav
https://www.ufpe.br/cav
https://www.ufpe.br/ccj


 

 

 

Quadro 1– Perfil dos Gestores de Infraestrutura da UFPE 

  
Nº % 

Gênero 
Feminino 3 33% 

Masculino 6 67% 

Idade 

Até 20 anos 0 0% 

21-30 anos 2 22% 

31-40 anos 4 45% 

41-50 anos 2 22% 

Acima de 51 anos 1 11% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 0 0% 

Ensino Médio 4 45% 

Graduação 2 22% 

Especialização lato sensu 2 22% 

Mestrado 1 11% 

Doutorado 0 0% 

Pós-doutorado 0 0% 

Tempo de 

serviço na 

UFPE 

Menos de 6 meses 0 0% 

6 meses - 1 ano 0 0% 

1 ano - 3 anos 1 11% 

3 anos - 10 anos 6 67% 

Mais de 10 anos 2 22% 

Tempo como 

Gerente de 

Infraestrutura 

Menos de 6 meses 1 11% 

6 meses - 1 ano 1 11% 

1 ano - 3 anos 1 11% 

3 anos - 10 anos 6 67% 

Mais de 10 anos 0 0% 

  Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 
 

A maioria dos respondentes (89%) possui mais de 3 anos de universidade, isso 

pode indicar que esses servidores criaram um elo maior com a UFPE. Além disso, pode-

se observar também que apenas 11% dos participantes ainda se encontram no estágio 

probatório, apresentando menos de 3 anos de instituição. 

Observa-se que, 67% ocupa a Função Gratificada (FG) de Gerente de Infraestrutura 

há mais de 3 anos. Mesmo sendo uma função instituída recentemente (em 2013), há pouca 
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rotatividade, permitindo que esses gestores já tenham adquirido uma boa experiência na 

área. 

 

4.2 Percepção dos Gestores sobre a EaD como Metodologia para a Capacitação 

 
 

Antes de tratar diretamente da EaD, questionou-se sobre a disponibilidade de 

tempo que os gestores possuem tanto para assistirem, assim como para se deslocarem a 

cursos presenciais de aperfeiçoamento profissional dentro da UFPE.  Assim, 67% (6) dos 

respondentes reconheceram que não têm disponibilidade para participar de aulas 

presenciais, dado que sinaliza a necessidade e a importância da EaD para o ensino 

corporativo.  

Com relação ao conhecimento dos gestores sobre a EaD no ensino coprporativo 

elaborou-se uma “escala de conhecimento” com base em uma Escala Likert de cinco 

pontos (1 = nenhum conhecimento; 2 = pouco conhecimento; 3 = razoável conhecimento; 

4 = bom conhecimento; 5 = ótimo conhecimento). A partir das respostas obtidas, foram 

calculadas a média, a moda (resposta dada com mais frequência) e o desvio padrão para 

este item. Esses dados estão descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Medidas de tendência e dispersão da escala de conhecimento dos gestores 

sobre a EaD 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

Em relação à percepção sobre a EaD na capacitação, pode-se observar que a média 

das respostas (3,78) representa que os gestores possuem um conhecimento bem próximo 

do nível “bom”. Isso ocorre, provavelmente, por essa ser uma modalidade 

frequentemente utilizada por eles em cursos de capacitação ofertados na internet, a fim 

de obter a “progressão por capacitação profissional”. Contribui para isso os aspectos da 

flexibilidade de horário como a característica mais atrativa na EaD.  

Escala de conhecimento 

Medidas de tendência e 

Dispersão 

Média Moda 
Desvio 

padrão 

Educação a distância – EaD (como modalidade de capacitação) 3,78 4 0,67 
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Classificadas como segunda e terceira colocadas dentre as vantagens analisadas, 

a flexibilidade em relação ao local para se realizar um curso a distância, e o fator de ser 

geralmente um curso mais rápido que um presencial. (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Vantagens da EaD na visão dos questionados 
 

 Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

No que tange à participação dos gestores em cursos na modalidade a distância, o 

resultado revelou que 55,6% já teve algum tipo de experiência. (Quadro 4).  Dentre os 

servidores com experientes na modalidade, 60% responderam ter realizado curso em 

nível de capacitação profissional.  

Quadro 4 - Conhecimentos sobre cursos a distância 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

VANTAGENS DA EAD SOB A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE INFRAESTRUTURA 

1. Flexibilidade de horário  9 votos (100%) 

2. Flexibilidade de local 7 votos (77,8%) 

3. Curso mais rápido  5 votos (55,6%) 

4. Baixo custo  3 votos (33%) 

5. Aprendizagem autônoma  1 voto (11%) 

6. Acesso contínuo ao professor/tutor  Nenhum voto (0) 

ASPECTO RESULTADO 

Experiência com cursos a distância? 
A maioria (55,6%) já teve alguma experiência com cursos a 

distância  

Entre os que já tiveram experiência com a EaD (5 dos 9): 

Nível dos cursos que participaram? 

60% - Capacitação Profissional 

20% - Curso técnico 

20% - Curso técnico e graduação 

O curso utilizou um AVA? 
60% - Não sabe informar 

40% - Já utilizou um ambiente virtual de aprendizagem 

Há quanto tempo? 

20% - Menos de 6 meses 

40% - Entre 6 e 12 meses 

40% - Mais de 12 meses 

Havia tutor? 
40% - Com tutor 

60% - Sem tutor 

Foi um curso de capacitação 

realizado pela UFPE? 

100% nunca participou de curso de capacitação na modalidade EaD 

na UFPE 
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Com a finalidade de aferir o conhecimento dos questionados em relação às 

ferramentas da Educação a Distância, questionou-se se aqueles que já participaram de 

algum curso nessa modalidade utilizaram um AVA (ambiente virtual de aprendizagem). 

Surpreendentemente, 3 pessoas (60%) alegaram não saber informar, demonstrando não 

necessariamente o desconhecimento em relação ao uso desse tipo de plataforma, mas 

também à nomenclatura a ela associada, pois alguns descreveram o ambiente usado, mas 

não sabiam que se referiam a ele. Constatou-se ainda que 2 pessoas (40%) sinalizaram 

ter feito o uso de um ambiente virtual de aprendizagem nos cursos em que participaram. 

Apesar do conhecimento não aprofundado acerca da modalidade de ensino em 

questão, observou-se que não fazia muito tempo que os respondentes haviam participado 

de algum curso em EaD. Um dos respondentes teve contato há menos de 6 meses, 02 

(40%), apontaram terem participado entre 6 meses e um ano. Os outros 02 (40%), 

cursaram a distância há mais de um ano.  

O último dado levantado nesta etapa dos questionários fez menção à oferta de 

cursos de aperfeiçoamento profissional na modalidade a distância pela Universidade 

Federal de Pernambuco a seus servidores. Infelizmente, todos os respondentes afirmaram 

nunca terem feito nenhum curso de capacitação em EaD pela própria instituição.  

A importância de se investigar o conhecimento prévio dos gestores e futuros alunos 

do curso de capacitação profissional a distância sobre a A3P foi analogamente destacada 

por Palloff e Pratt (2004), ao afirmarem que os alunos de curso a distância precisam 

entender sua responsabilidade e necessária participação na criação de uma comunidade 

de aprendizagem colaborativa dentro e fora desses espaços. Para isso, entende-se que 

esse processo depende da significação prévia de suas experiências e da aplicação de 

atividade avaliativa, elaborada por professores/tutores, antes de iniciar um curso a 

distância.  

5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A maioria dos respondentes afirmou ter alguma experiência com a EaD, notou-se 

que possuem um conhecimento muito superficial sobre a modalidade, não conhecendo 

termos ou nomenclaturas de suas ferramentas, como o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) , tutor, entre outros. Ou seja, é baixo o nível de cognição dos questionados acerca 

da Educação a Distância, especialmente quando utilizada como modalidade de ensino 
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corporativo.  O contato desses profissionais com a metodologia de ensino ocorreu, 

principalmente, através de cursos de capacitação profissional ofertados em sites 

especializados, extremamente simples e superficiais, que muitas vezes não contam com 

uma plataforma virtual ou com a figura do professor-tutor. Notou-se, também, que a 

Educação a Distância é imprescindível para a aplicação do ensino corporativo neste 

estudo de caso, visto que os questionados possuem rotinas muito atarefadas e não 

dispõem de tempo para participar de aulas presenciais em horários comerciais, 

principalmente pelas atribuições e responsabilidades da função. Infelizmente, indo de 

encontro a essa necessidade, os cursos de aperfeiçoamento oferecidos diretamente pela 

UFPE ainda são, em sua maioria, no modelo presencial. Os gerentes elegeram a 

flexibilidade de horário como sendo a vantagem mais atrativa da EaD. Essa opinião pode 

ser associada ao fato de morarem em uma grande cidade, como é o caso do Recife, 

despendendo muito tempo nos deslocamentos de trânsito, por conta dos engarrafamentos 

(mesmo em trajetos curtos), o que deixa os indivíduos “sem tempo” para participarem de 

um curso de capacitação presencial. Associada à motivação relatada no parágrafo 

anterior, elencaram a flexibilidade em relação ao local como sendo a segunda vantagem 

mais importante da EaD. Em terceiro, ficou o aspecto de a Educação a Distância possuir 

cursos rápidos, assim caracterizados por geralmente serem mais breves que os 

presenciais. A importância dada a esses fatores corrobora com a ideia da busca de 

praticidade por parte dos servidores, a fim de se capacitarem profissionalmente. Essas 

vantagens permitem que esses gestores possam parar para estudar “a qualquer hora e em 

qualquer lugar”, encaixando esse compromisso nos espaços livres entre os demais 

afazeres do dia a dia. Esses gestores, assim como quaisquer outros alunos de curso a 

distância, precisam entender suas responsabilidades e a necessidade de participarem da 

criação de uma comunidade de aprendizagem colaborativa nesses espaços virtuais e fora 

deles. Para isso, entende-se que esse processo depende da significação prévia de suas 

experiências (como foram levantadas as dos servidores), e a necessária elaboração de 

uma atividade avaliativa, elaborada por professores-tutores, antes de iniciar um curso a 

distância.  
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RESUMO. As discussões apresentadas neste artigo emergiram a partir de pesquisas e estudos             
realizados no grupo de pesquisa Difusão do Conhecimento, Educação, Tecnologias e Modelagens            
Sociais (DCETM), da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Trata-se de uma pesquisa            
bibliográfica, de cunho qualitativo, que apresenta o desdobramento empírico de duas pesquisas em             
desenvolvimento no programa e Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação.             
Neste contexto, realizou-se uma pesquisa sobre os recursos educacionais abertos (REA) que vêm             
ganhando amplitude na área educacional, sobre as tipologias das licenças desses REA e a ascensão do                
movimento que busca alcançar a prática colaborativa na comunidade educacional, estimulando a            
disseminação da Educação Aberta (EA) e Educação a Distância (EAD), para a difusão do              
conhecimento na sociedade líquida.  

Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos. Docência. Tecnologias digitais.  

 

ABSTRACT. EDUCATION AND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES: CURRENT       
DEVELOPMENTS FROM THE FUTURE OF EDUCATION WITH INSERTING DIGITAL         
TECHNOLOGIES. The discussions presented in this article emerged from research and studies            
conducted in the research group Diffusion of Knowledge, Education, Technologies and Social            
Modeling (DCETM), State University of Bahia (UNEB). This is a qualitative bibliographical research             
that presents the empirical development of two researches under development in the program and              
Professional Master in Management and Technology Applied to Education. In this context, a research              
was conducted on the open educational resources (OER) that have been gaining in the educational               
area, on the typologies of the licenses of these OER and the rise of the movement that seeks to reach                    
the collaborative practice in the educational community, stimulating the dissemination of Open            
Education (EA) and Distance Education (ODL), for the diffusion of knowledge in the liquid society. 

Keywords: Open Educational Resources. Teaching. Digital technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade da pós-modernidade, modernidade tardia ou ainda “modernidade         

líquida”, de acordo com Zygmunt Bauman (2011), trata-se de uma fluidez das relações de              

hoje. A definição de modernidade líquida faz referência ao conjunto de relações e dinâmicas              

que se desdobram no meio contemporâneo, que se baseiam na construção de conceitos             

sócio-históricos de modernidade, que abrangem um enorme período da história humana e da             

mesma forma no marco de modificação do pensamento humano e das relações e instituições              

sociais; Sartori (2007, p. 26) “considera a ‘fluidez’ ou a ‘liquidez’ como metáforas adequadas              

para caracterizar a natureza da presente fase, pois os fluidos se movem facilmente,             

diferentemente dos sólidos, que dificilmente mudam de forma sob pressão[...]”. 

A sociedade da modernidade líquida está associada entre homem e máquina. Desde o             

princípio da evolução humana a mesma já se designa como tecnológica, que é resultado do               

desdobramento da concretização desta relação. As tecnologias, por sua vez, encontram-se           

cada vez mais presentes, desde as pequenas às grandes coisas do cotidiano.  

Tecnologias que resultaram, por exemplo, em talheres, pratos, panelas, fogões,          
fornos, geladeiras, alimentos industrializados e muitos outros produtos,        
equipamentos e processos que foram planejados e construídos para podermos          
realizar a simples e fundamental tarefa que garante nossa sobrevivência: a           
alimentação. Da mesma forma, para todas as demais atividades que realizamos,           
precisamos de produtos e equipamentos resultantes de estudos, planejamentos e          
construções específicas, na busca de melhores formas de viver. Ao conjunto de            
conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à          
construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de            
atividade nós chamamos de “tecnologia”. Para construírem qualquer        
equipamento – seja uma caneta esferográfica ou um computador –, os homens            
precisam pesquisar, planejar e criar tecnologias (KENSKI, 2013). 

As tecnologias são o resultado de tudo aquilo que foi produzido com a finalidade de               

melhorar determinado aspecto da vida humana no cotidiano, ou seja, para nossa sobrevivência             

e conforto, deixando claro que não é só considerado como tecnologia o que se encontra               

relacionado com a internet; porém é salutar observar que não é a internet a responsável pelo                

processo de ensino-aprendizagem, mas a atitude de cada indivíduo e da instituição frente à              

vida, a si mesmo e ao outro (MORAN, 1997).  
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Imbricada com as “tecnologias inteligentes” defendidas por Pierre Lévy (1993), temos           

as tecnologias digitais que hoje estão muito relacionadas, por exemplo, aos Smartphones, à             

internet 5G, ao armazenamento nas nuvens, à realidade aumentada, a redes sociais (Instagram,             

Facebook, entre outras), Computer-aided design - CAD (o desenho assistido por computador -             

DAC, são usados por engenheiros, designers e demais profissionais que fazem criações de             

projetos de produtos em 3D), carros autônomos, entre outros.  

A internet se apresenta com diversas características, entre elas, uma que se destaca é o               

compartilhamento de informações. Para Castells (2003, p. 8), “a Internet é um meio de              

comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num             

momento escolhido, em escala global”. Levando em consideração essa afirmativa, por meio            

da internet pode-se interagir com outras pessoas, realizar pesquisas e acessar informações e             

materiais como: vídeos, imagens, animações, textos, entre outros. No entanto, nem sempre é             

permitido o download e compartilhamento dessas informações, pois podem estar protegidas           

por direitos autorais, seja com a intenção de utilizá-las para fins pessoais ou profissionais. 

Considerando o campo da educação, percebe-se diariamente que os docentes utilizam           

em sala de aula recursos educacionais que, por vezes, são extraídos da internet. Recursos              

educacionais são entendidos aqui a partir da visão de Sant’ana et. al. (2004), como recursos               

que auxiliam a prática do professor no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, busca-se              

discutir, por meio deste artigo, conhecimentos teóricos fundamentais para análise e discussão            

do compartilhamento de recursos educacionais abertos na internet.  

2. TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

As pessoas apresentam distintas concepções acerca do termo tecnologia, com ou sem            

apropriação conceitual. Pode-se considerar que o entendimento de cada uma delas é            

decorrente de vivências e aprendizado adquirido no decorrer de suas vidas, considerando suas             

realidades de vida, interações sociais, estudos realizados e apropriação desses conceitos.           

Contudo, não há como negar que a tecnologia está disseminada em todas as situações              

cotidianas, como costumes de alimentação, modo de trabalho, no campo da educação, entre             

outras (SILVA, 2013). 
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Nesse contexto, são desenvolvidas aqui as discussões de Silva (2013), que tratam da visão              

do filósofo Álvaro Vieira Pinto no que tange à conceituação de tecnologia, para então              

associá-la ao campo da educação. A Figura 1 apresenta os quatro conceitos.  

 
Figura 1 - Conceitos de tecnologia 

Fonte: SILVA (2013). 

A tecnologia entendida como “logos da técnica ou epistemologia da técnica” apresenta            

uma discussão acerca do modo de produção. Assim, trata do ato humano (produtivo) que              

requer um conjunto de considerações teóricas e, para tanto, impõe a necessidade de um campo               

de conhecimento humano para aglutinar e consolidar tais reflexões. A tecnologia entendida            

como “sinônimo da técnica” é o conceito mais comumente utilizado em sociedade, pois se              

trata da associação desse conceito, por exemplo, ao artefato tecnológico, ao meio digital ou ao               

que esteja relacionado à modernidade. A tecnologia no sentido de “conjunto de todas as              

técnicas de que dispõe determinada sociedade” refere-se ao sentido global e genérico, pois se              

trata de técnicas presentes em algum momento na sociedade. Por fim, a tecnologia como              

“ideologização da tecnologia”, que retrata a relação entre a evolução da técnica e sua              

aproximação junto à ideologia da sociedade (SILVA, 2013). 

A partir dos conceitos apresentados sobre tecnologia e associando esse conhecimento ao            

campo da educação, Kenski (2008, p. 9) discute que “não são as tecnologias que vão               

revolucionar o ensino e, por extensão, a educação como um todo”, mas sim o modo como essa                 

tecnologia é usada para a mediação entre docentes e discentes no campo educacional,             

considerando as tecnologias da informação e comunicação. Nesse contexto, o meio digital            

também pode ser entendido como um espaço para compartilhamento de recursos educacionais            

abertos para a comunidade docente, para que estes possam usá-los, remixá-los e            
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reconfigurá-los em sua prática cotidiana, contribuindo de modo efetivo para o           

desenvolvimento das aulas. Para Ziede et. al. (2016): 

As tecnologias digitais oferecem à escola possibilidades de desenvolver projetos          
que promovam a interação com a comunidade em torno da construção do            
conhecimento, exige que o professor crie propostas que permitam transformar os           
processos de ensino e de aprendizagem em algo dinâmico e desafiador (ZIEDE,            
p.3, 2016). 

Assim, levando em consideração a atuação docente como mobilizadora de          

conhecimentos para o ensino e enfatizando um dos conceitos supracitados de tecnologia,            

como epistemologia da técnica, a atuação docente pode caminhar para a produção de             

conhecimentos e saberes, com o objetivo de disseminá-los no meio educacional. Assim, com             

o compartilhamento do conhecimento, será mais fácil disponibilizar o maior número de            

recursos e, assim, contribuir com a prática docente nas comunidades acadêmicas.  

3. RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 

Atualmente há um crescente movimento em busca de compartilhar recursos no meio            

digital, sejam eles científicos, tecnológicos, entre outros, produzidos pelo homem com           

intenções diversificadas. Nesta perspectiva, Bonilla et. al. endossa que “[...] o que estamos a              

observar mundo afora é o crescimento dos movimentos em torno da liberdade de acesso a               

todos os recursos produzidos pela humanidade[...]”. A partir desse contexto e considerando o             

campo da educação, há iniciativas de colaboração que corroboram para a disseminação de             

recursos com licenças abertas, conhecidos como Recursos Educacionais Abertos (REA), que           

servem como suporte para a busca pelo conhecimento. Estes recursos são conceituados, de             

acordo com a UNESCO (2011), como: 

[...] 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. O uso de formatos técnicos abertos            
facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos           
educacionais abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos,          
livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra           
ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. 

De acordo com o caderno REA, o mesmo tem um “ciclo de vida”, cujo objetivo maior                

é desejar aprender ou ensinar algo e, para isso, temos: 

1190



 

 
Figura 2 - Ciclo de vida do REA 

Fonte: cc.educacao.org. 

De acordo com o Caderno REA , existem cinco passos para iniciar o ciclo do REA. O                1

primeiro deles é “encontrar”, que se trata da procura de recursos que atendam às              

necessidades, por exemplo, buscas na internet, material didático, anotações, projetos, entre           

outros. O segundo é “criar” e, nessa fase, a pessoa pode iniciar seu processo “do zero”,                

podendo fazer combinações com os recursos encontrados para a montagem de um novo             

recurso. O terceiro é “adaptar ”, que se trata de fazer a composição de novos recursos e, na                 

grande maioria das vezes, faz-se necessário realizar adaptações no material encontrado, para            

que o mesmo fique adequado de acordo com o contexto que se pretende trabalhar; podendo               

fazer correções, melhorar o material, contextualizar, ou ainda refazer todo o material. O             

quarto é “usar ”, que se refere à etapa de aplicação onde o material construído será utilizado                

no ambiente planejado. Por fim, quando o REA é finalizado, o quinto passo “compartilhar ”              

refere-se à disponibilização para a comunidade escolar ou não escolar, podendo assim um             

outrem fazer a reutilização e, deste modo, recomeçar o ciclo de vida do REA mais uma vez. 

É salutar entender sobre os direitos autorais de quem cria, traduz, de quem pesquisa,              

ou do artista, portanto, eis que o controle com as licenças garantem de que forma sua obra                 

pode ser usada de acordo com sua autorização (CADERNO REA). Neste sentido, a Lei              

1 http://educacaoaberta.org/cadernorea/o_que 
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9.610/98, de 19.02.1998, disciplina a legislação sobre direitos autorais, assim entendido como            

a denominação dos direitos de autor e os que lhes são conexos. 

De acordo com a supracitada Lei (Art. 7º e incisos), são obras intelectuais protegidas              

as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível              

ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções,               
sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e             
dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução          
cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais,               
tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as              
cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo            
análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura,             
litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da              
mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia,             
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as          
adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como          
criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou              
compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras,          
que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma            
criação intelectual. 

Por outro lado, há situações nas quais a Lei não considera como passíveis de proteção               

autoral, por exemplo: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos           
matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,              
jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por             
qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de               
tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos           
oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros             
ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou               
comercial das idéias contidas nas obras. 

Quanto ao compartilhamento da criação de terceiras pessoas, a supracitada Lei dá            

direitos exclusivos ao autor de utilizar e/ou dispor suas obras como quiser. A Lei também               

frisa a necessidade de autorização prévia e expressa do autor ou detentor dos direitos autorais               

para a utilização da obra, por quaisquer modalidades, entre elas a reprodução parcial ou              

integral. Por conseguinte, produção comercial ou a reprodução, sem a autorização perante a             

Lei, é ato passível de punição tanto cível como criminal. Por isso, há a necessidade de se                 

conhecer as licenças livres, que criam possibilidades que reusar como queira e possibilitando             

terceiros se apropriarem de tais recursos. 
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Atualmente existem diversos tipos de licenças, por exemplo: o copyright, que pode            

fazer a proibição da execução de uma parte da obra ou do todo, por terceiros não autorizados,                 

ou seja, o autor tem todos os direitos reservados e o símbolo “©” indica que o conteúdo não                  

pode ser utilizado sem a autorização do autor; e a copyleft, que é uma licença permissiva,                

podendo modificar e distribuir determinada obra, porém, se o material sofrer qualquer tipo de              

alteração em relação à obra original, seja mantida a mesma licença atribuída pelo autor              

original.  

O Creative Commons (CC) - é uma Organização não governamental sem fins lucrativos             

- que se trata de uma licença copyleft, que de acordo com o Caderno REA, foi criada para                  

possibilitar “a elaboração e manutenção de licenças livres que auxiliem na cultura de criação e               

compartilhamento, que tomou força com a expansão mundial da Internet”. O Creative            

Commons usa várias modalidades de licença e liberdades de uso, como exemplifica o quadro              

a seguir. 

 
Quadro 1 - Modalidades de licenças Creative Commons 

Fonte: CADERNO REA (Adaptado). 
 

Quem cria os recursos educacionais pode escolher o tipo de licença que é mais              

adequado de acordo com sua especificidade e objetivo. Assim, poderá definir se a licença será               

1193



 
mais restritiva ou menos restritiva, considerando as descrições apresentadas no quadro           

anterior, por exemplo. 

De acordo com o Relatório Analítico da Educação a Distância (2018, p. 112), “... a                

nova regulamentação da EAD não exige mais biblioteca física.”. Diante disso, foi realizado             

um estudo para investigar como as instituições de ensino ofertavam os repositórios de             

conteúdo e, para isso, foram consideradas 351 instituições formadoras. Entre elas, a oferta de              

cursos considerada foi: 203 instituições com cursos regulamentados totalmente EAD; 156           

instituições com cursos regulamentados semipresenciais; 156 instituições com cursos livres          

não corporativos; 74 instituições com cursos livres corporativos . Como resultado, ficou           

evidenciado que os principais repositórios são: biblioteca física, repositório digital com           

conteúdos da instituição e repositório de recursos educacionais abertos (CENSO EAD.BR,           

2018). 

Há um movimento em estudos voltados para a construção da autonomia discente que             

de acordo com Kenski (2007, p.36) “[...] a capacidade de participar efetivamente da rede, na               

atualidade, define o poder de cada pessoa em relação ao seu próprio desenvolvimento e              

conhecimento”. As infraestruturas físicas, equipamentos, entre outros, vêm viabilizando o          

acesso e a necessidade das infraestruturas de software, das pessoas, o conhecimento, o tempo,              

a dedicação, a motivação – e do envolvimento ampliado nesse novo modelo de sociedade faz               

a diferença. Assim, os REA tratam-se de uma dessas ferramentas que possibilita a difusão da               

Educação Aberta (EA), compartilhada, própria cultura voltada para as tecnologias digitais, e            

consequentemente abre as portas para melhor disseminar a Educação a Distância, que por sua              

vez é:  

uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos             
didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de        
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos         
meios de comunicação (BRASIL, 1998). 

Ou seja, os recursos educacionais são ferramentas que darão suporte na relação entre             

professor-aluno, aluno-rede e/ou professor-aluno-rede. Essas ferramentas podem ser        

encontradas na internet por meio dos repositórios educacionais abertos, que segundo o            

Relatório Analítico da Educação a Distância (2018, p. 112), para os cursos livres corporativos,              

livres não corporativos, semipresenciais e totalmente EAD, de 351 instituições formadoras, há            
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uma quantidade significativa desses repositórios disponíveis, conforme evidencia o gráfico a           

seguir. 

 

 
Gráfico 1 - Repositório de recursos educacionais abertos 

Fonte: CENSO EAD.BR, 2018. 

Os recursos educacionais abertos estão consolidados no campo da educação, como           

consequência, o crescente aumento no número de repositórios disponíveis na internet.           

Considerando o ano de 2017, aumentou a oferta de repositórios digitais de diversas             2

categorias, como exemplificou o Gráfico 1 (CENSO EAD.BR, 2018). Nota-se, a partir dessa             

amostra, que o menor número de repositórios educacionais abertos está relacionado a            

instituições que ofertam cursos livres corporativos; enquanto que a maior representatividade           

está com as instituições que ofertam cursos totalmente a distância, ratificando,           

principalmente, a relevância dos REA para a EAD. 

4. ATUAÇÃO COLABORATIVA NA COMUNIDADE DOCENTE 

A atuação colaborativa de recursos educacionais abertos, no meio educacional,          

possibilita o compartilhamento desses recursos, aumentando as chances de os docentes terem            

acesso a materiais que servirão de suporte acadêmico e instrutivo, para ampliar seus             

2 Repositório digitais: Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira                
organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs armazenam arquivos de diversos                
formatos. Ainda, resultam em uma série de benefícios tanto para os pesquisadores quanto às instituições ou                
sociedades científicas, proporcionam maior visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a preservação             
da memória científica de sua instituição (Instituto Brasileiro em informação em Ciências de Tecnologia,              
disponível em: http://www.ibict.br/informacao-para-a-pesquisa/repositorios-digitais). 
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conhecimentos. Para Schneider (2013, p. 102), “o homem contemporâneo precisa responder a            

outras demandas, como a capacidade de inovar, de colaborar, de conviver etc.”. Nessa             

perspectiva, o trabalho em conjunto dos indivíduos que fazem parte das comunidades docente,             

com objetivo de compartilhar recursos educacionais abertos na internet, poderá abrir           

caminhos para futuros desdobramentos no campo da educação, considerando que esta prática            

ainda precisa ser mais desenvolvida. A educação com o viés colaborativo baseia-se no             

processamento de informações cognitivas, comportamentais, humanísticas e na teoria         

sociocultural.  

Há de se pensar que muitos estudiosos, cada vez mais, vêm discutindo os novos              

modelos de ensino e aprendizagem que se desdobram na inserção da internet nos meios              

educacionais. Estudo com os temas: metodologias ativas, ensino híbrido e recursos abertos            

estão em ascendência, e colocam os estudantes como o centro do processo educacional.             

Busca-se, então, oportunizar contextos para que os aprendizes sejam protagonistas da           

construção de seus conhecimentos e o docente seja o mediador do processo de ensino e               

aprendizagem.  

Quando se discute o termo “colaboração”, nos dias de hoje, emerge a visão futurista              

do aspecto digital. A tendência da educação mundial vem caminhando para que as relações              

sociais aconteçam, em sua grande maioria, nos espaços digitais. E a comunidade docente             

precisa acompanhar essa tendência, usando a internet como meio para compartilhar produções            

que permitam sua reutilização e que sejam passíveis de adaptações. 

A partir das discussões de Bonilla et. al. (2015), considera-se que “o foco no trabalho               

coletivo, colaborativo e aberto, é básico para enfrentarmos a perspectiva individualista e            

consumista reinante nas sociedades ocidentais contemporâneas” . Castells, desde 1999, tinha          

uma visão futurista que desde então as práticas colaborativas exigiam o reconhecimento das             

mudanças trazidas pela sociedade em rede, na formação docente para uma prática            

colaborativa (CASTELLS, 1999). 

A partir dessas considerações, é apresentada a reflexão de que a prática colaborativa             

na comunidade docente contribuirá para a disseminação de recursos educacionais abertos e,            

como consequência, a expansão na EAD.  
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4.1 Contribuições dos REA nas pesquisas em desenvolvimento 

Diante das discussões os desdobramentos deste artigo imbricam no engajamento de           

pesquisas com o uso do REA, tais como: a pesquisa intitulada como “Modelagem da              

produção de objetos digitais de aprendizagem”, em desenvolvimento, tem como objetivo           

trazer contribuições para a produção de recursos educacionais abertos na comunidade           

docente, por meio da modelagem do processo de desenvolvimento de objetos digitais de             

aprendizagem.  

Este modelo será disponibilizado na internet com licença aberta e tem como objetivo             

subsidiar a comunidade docente quanto às competências e conhecimentos-base, necessários          

para a produção de objetos digitais de aprendizagem, servindo de aporte metodológico para a              

comunidade docente.  

A segunda pesquisa, intitulada como "Uma proposta de apropriação tecnológica          

mediada através de metodologias ativas e recursos educacionais abertos no ensino de            

estatística do ensino médio" está em andamento e tem como objetivo incorporar as             

metodologias ativas na perspectiva da flipped classroom, atrelado ao uso dos REA para             

melhorar o ensino em matemática. Um dos desdobramentos da pesquisa é o desenvolvimento             

de um canal aberto denominado "Eu vivo a matemática", disponibilizado no canal YouTube,             

com a licença Creative Commons, ou seja, o mesmo tem conteúdos didáticos que ficam              

disponíveis no canal que serve de base para os estudantes envolvidos e para quem mais se                

interessar em acessar o conteúdo, fortalecendo a educação aberta e a EAD. 

Portanto, as pesquisas referendadas neste artigo almejam mostrar a disseminação e           

importância dos REA para o ensino e também para a aprendizagem. O aumento de recursos               

educacionais em meio digital favorece a possibilidade de compartilhamento entre professores           

das redes municipal e estadual, por exemplo, contribuindo para a elevação do processo de              

qualidade da educação, à medida que se aumenta a quantidade de recursos educacionais             

abertos, sendo inclusive um recurso ímpar na era da informação e difusão de conhecimentos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo apresentado vem corroborar com a demanda da inserção das tecnologias            

digitais e sua onipresença na educação, além das contribuições no processo do ensino e da               

aprendizagem, considerando que a EAD está engajada nessa expansão das TDIC que vêm             

inovando e difundindo a educação nos mais diversos espaços. Nesse contexto, entende-se que             

o modo de utilização das tecnologias vem transformando o processo educacional, para isso, a              

comunidade docente precisará estar engajada para saber como utilizá-las e disseminá-las.  

O movimento no campo da educação, com o compartilhamento de recursos           

educacionais abertos, como materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, contribui para           

ampliar o acesso e reutilização desses recursos. Neste processo, o ciclo de vida dos REA, que                

se dá por meio de ações como: compartilhar, encontrar, criar, adaptar e usa, poderá ser               

iniciado e reiniciado sempre que necessário. 

Futuros desdobramentos educacionais poderão emergir a partir da atuação da          

comunidade docente e por meio do compartilhamento de recursos educacionais. É salutar            

perceber a importância da educação no contexto da sociedade líquida, na observância de se              

investir em políticas públicas educacionais para estimular e preparar os docentes e estudantes             

para o futuro, de forma adequada e colaborativa, apostando em recursos educacionais para             

potencializar, principalmente, a educação pública e a EAD. 
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RESUMO. Este trabalho apresenta o uso de tecnologias digitais em aulas de Geografia na Escola de 

Educação Básica Estanislau Schumann localizada em Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina. 

Os programas Google Maps e Google Earth foram utilizados para o ensino de noções de cartografia 

com uma turma de 3º ano do Ensino Médio, composta por 20 alunos que, em sua maioria, são filhos 

de agricultores e desconheciam tais recursos. A pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório e 

descreve uma prática educacional realizada com os estudantes. A investigação permitiu concluir que o 

uso de ferramentas digitais, em especial as ferramentas Google Earth e Google Maps, contribui com o 

ensino de Geografia, pois possibilitam a aquisição de novos entendimentos acerca de realidade 

socioespacial onde os estudantes se localizam. 

Palavras-chave: Geografia. Realidade Socioespacial. Tecnologias Digitais. Ensino. 

 

ABSTRACT. Educational technologies for teaching geography: an experience using Google 

Earth and Google Maps. This paper reports the use of digital technologies in geography classes at 

the Basic Education School Estanislau Schumann located in Bela Vista do Toldo, State of Santa 

Catarina. The Google Maps and Google Earth programs were used to teach cartography with a third-

grade high school class of 20 students who are mostly children of farmers and unaware of such 

resources. The research is qualitative and exploratory and describes an educational practice performed 

with students. The research concluded that the use of digital tools, especially the Google Earth and 

Google Maps tools, contributes to the teaching of geography, as it enables the acquisition of new 

understandings about the socio-spatial reality where students are located. 

Keywords: Geography. Socio-spatial Reality. Digital technologies. Teaching.  
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1. INTRODUÇÃO  

O ato de aprender é algo que exige do estudante certa dose de empenho e um esforço 

contínuo em busca do conhecimento. De acordo com Puntel (2007) aprender é um ato lento, é 

uma busca incessante, onde toda a aprendizagem tem gosto, sabor e um saber, que nem 

sempre são deliciosos, pois o processo da aprendizagem é doloroso. Porém a satisfação se 

concretiza quando o saber se efetiva, mesmo através de um caminho longo e difícil. 

A atuação do docente do Ensino Médio tem se mostrado uma tarefa complexa, pois ele 

deve estar capacitado para trabalhar conteúdos que estão em constante mudança. Soma-se a 

isso o fato de que nem sempre os cursos de formação de professores desse nível de ensino 

conseguem dar conta dessa complexidade. 

Quando se fala em ensino da geografia, Lacoste (1993) afirma que ela deve ajudar na 

construção do cidadão crítico, para que saiba pensar não apenas seu espaço vivido, cotidiano, 

rotineiro, mas como ele é determinado por eventos externos, isto é, como a escala local se 

relaciona com a escala global na produção e transformação do espaço geográfico. E, também, 

que a geografia deve fazer com que o aluno perceba a importância desta disciplina, e se 

reconheça sujeito que produz e é produzido pela sociedade. O Ensino de Geografia tem como 

objetivo a formação de um indivíduo que saiba ler o espaço, que consiga analisar o sistema e 

as estruturas que produzem a sua organização. Rego (2000, p.8) afirma que: 

O conhecimento geográfico produzido na escola pode ser explicitamente do diálogo 

entre a interioridade dos indivíduos e a exterioridade das condições do espaço 

geográfico que os condiciona, sendo esse diálogo mediado pelas dinâmicas 

intersubjetivas estabelecidas na relação educacional, intersubjetividades que podem 

chegar a acordos referentes não somente ao como compreender, mas também, em 

alguma medida, ao como transformar a realidade cotidianamente vivida. 

Cavalcanti (2010) afirma que existe certo consenso entre estudiosos da prática de 

ensino da Geografia de que seu papel é o de prover as bases e meios de desenvolvimento e 

ampliação da capacidade dos alunos de apreensão da realidade do ponto de vista da 

espacialidade, ou seja, de compreensão do papel do espaço nas práticas sociais e destas na 

configuração do espaço. 

Ao longo da História, os seres humanos se organizaram em sociedade e produziram 

seu espaço, que foi se configurando conforme os modos culturais e materiais de organização 

dessa sociedade. Há, dessa forma, um caráter de espacialidade em toda prática social, assim 

como há um caráter social da espacialidade. Por isso, o pensar de forma geográfica contribui 

para que o próprio aluno se contextualize como cidadão do mundo, ao contextualizar 

espacialmente os fenômenos, ao conhecer o mundo em que vive desde a escala local à 

regional, nacional e mundial. O conhecimento geográfico é, pois, indispensável para a 

formação desse espaço geográfico e do papel desse espaço nas práticas sociais. 

Por isso, em um mundo em constante modificação, entender as questões inerentes à 

Geografia, torna-se fundamental. Não uma Geografia baseada na teoria e sim uma Geografia 

que permita o trabalho interativo com o educando. Para ler mapas de forma eficiente, por 

exemplo, o estudante precisa ser capaz de, necessariamente, realizar estudos e pesquisas 

reorganizadoras e reconstrutoras do espaço. Para isto, no Ensino de Geografia, ressalta-se que 

é preciso dar um enfoque também para a Cartografia (ainda vista por educadores como mera 

técnica ou ferramenta), de modo que este campo de estudo se transforme numa proposta 

metodológica que permita uma instrução mais crítica, possibilitando transformação social. 
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Por ser a Geografia a área de formação de um dos autores deste trabalho, 

empiricamente percebeu-se que as questões ligadas à alfabetização geográfica, em especial 

em relação à cartografia, ainda são pouco exploradas pelos professores de modo geral, devido 

a sua pouca capacitação na área. Soma-se a isso o fato de que o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação também tem transformado esse campo do 

conhecimento trazendo, a cada dia, mais inovações que precisam ser incorporadas também no 

ensino da leitura dos mapas e da compreensão dos espaços e limites geográficos. 

Por isso, a presente pesquisa se propõe a trabalhar questões relativas ao ensino de 

Geografia com o uso de tecnologias, com destaque para a cartografia. O pressuposto desta 

investigação é descrever uma experiência educacional que fez uso das duas principais 

tecnologias que podem ser utilizadas para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem 

da cartografia no Ensino Médio: o Google Earth e o Google Maps. Para atingir esse objetivo, 

apresenta-se, a seguir, a fundamentação teórica que subsidiou esse trabalho. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Conforme já exposto, o pressuposto desta pesquisa é descrever o uso de duas 

tecnologias que podem ser utilizadas para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem 

da cartografia no Ensino Médio: o Google Earth e o Google Maps. Assim sendo, considerou-

se pertinente descrever sobre quais questões abarcam o ensino deste campo do conhecimento 

neste nível educacional, bem como as potencialidades trazidas pelas tecnologias digitais para 

esse espectro. 

2.1 O ensino da Geografia no Brasil no Ensino Médio 

A Proposta Curricular de Santa Catarina em sua versão para o Ensino Médio dispõe 

que a natureza, apropriada pelos seres humanos e transformada por suas dinâmicas naturais e 

por meio do trabalho, produz paisagem, um espaço indissociável natureza/sociedade, que 

expressa também manifestações políticas, econômicas, culturais e socioambientais em um 

espaço-tempo. O espaço vivido é o lugar, onde os seres humanos se reconhecem, constituem 

identidades, atuam como cidadãos e a partir do cotidiano fazem a leitura do mundo. As 

relações de poder neste espaço, suas ocupações e delimitações no cotidiano ou nas relações 

entre Estados Nacionais, entre diferentes instituições e representações da sociedade nas mais 

diversas escalas geográficas, local, regional, nacional e global, em que a vida acontece, 

transforma este espaço em território. Este espaço pode ser regionalizado a partir de diferentes 

critérios, podendo compor um recorte espacial com semelhanças, contradições e 

características que definem uma determinada região. Um município, um estado ou país podem 

apresentar diversas regiões com cenários variados nos setores da economia, bem como na sua 

composição habitacional na cidade e no campo, com construções horizontais e verticalizadas. 

Uma região pode ser caracterizada pela dinâmica socioeconômica no contexto da 

globalização, a partir de critérios político-administrativos, econômico-sociais, naturais e 

culturais, objetivando melhor caracterização e gestão dos territórios (SANTA CATARINA, 

2014). 

De igual modo, temos ainda como temas pertinentes à área: as problemáticas 

socioambientais que impactam a humanidade, as dinâmicas culturais e demográficas que 

marcam a sociedade contemporânea e suas diferentes expressões espaciais – dos costumes e 

tradições, das religiosidades, oriundas do crescimento natural da população, das migrações, 

entre outros – assim como as geopolíticas dos Estados Nacionais e os sistemas e interesses 

financeiros, que originam os diversos conflitos territoriais (SANTA CATARINA, 2014). 
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Além disso, a Geografia, no percurso formativo da Educação Básica, pode contribuir 

também para que o desenvolvimento das noções de orientação, de observação, descrição, 

análise, interpretação da alfabetização e representação espacial e cartográfica se desenvolvam 

nas crianças, jovens, adultos e idosos favorecendo a compreensão das dinâmicas físico-

naturais e humano-sociais e suas inter-relações. O tópico a seguir aborda esse tema. 

2.2  O ensino da Cartografia 

Castrogiovanni (2009, p.38) afirma que a alfabetização cartográfica deve ter início na 

educação infantil, preparando assim o aluno para “ler” as representações cartográficas, 

trabalhando-se estas a partir do cotidiano dos alunos, partindo de uma perspectiva do estudo 

do local de vivência dos mesmos. Segundo o mesmo autor, a cartografia pode ser definida 

como: 

Conjunto de estudos e operações lógico matemáticas, técnicas e artísticas que, a 

partir de observações diretas e da investigação de documentos e dados, intervém na 

construção de mapas, cartas, plantas e outras formas de representação, bem como no 

emprego pelo homem. Assim, a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica. 

De acordo com Cavalcanti (2010, p.49), “o ensino é um processo que compõe a 

formação humana em sentido amplo, abarcando todas as dimensões da educação: intelectual, 

afetiva, social, moral, estética e física”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 

1998 indicam que o espaço é condição necessária para orientar as ações do aluno como pessoa 

e cidadão em relação ao seu comportamento de vida na rua, na cidade ou no mundo. Para isso, 

de acordo com Cavalcanti (2010), a cartografia mostra-se fundamental nas aulas de 

Geografia, tendo como objetivo o desenvolvimento das habilidades e capacidades 

operacionais em relação ao espaço geográfico. 

Insere-se neste contexto o fato de que temos como característica do Ensino Médio a 

dinâmica dos alunos e sua interatividade em sala de aula, o que exige do professor o trabalho 

com uma gama diferenciada de recursos educacionais. Nesse aspecto, o trabalho com as 

tecnologias educacionais pode possibilitar um ensino de Geografia, e consequentemente da 

cartografia, mais eficiente, pois pode permitir que o professor torne suas aulas mais atraentes 

e interativas. Discute-se essa temática com mais profundidade a seguir. 

2.3 Tecnologias digitais na educação 

Na educação básica temos cada vez mais a presença das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), o que ocasiona preocupações em relação ao seu uso nas disciplinas 

curriculares. No que diz respeito às TICs no ambiente escolar, percebemos que seu uso 

constitui um desafio para as escolas públicas e particulares, não obstante os esforços do 

Ministério da Educação, Secretarias de Educação e das Unidades Escolares e seus professores 

no sentido de estimular a utilização de diferentes recursos e mídias em sala de aula. Macedo 

(2005, p. 41) afirma que “os currículos deveriam introduzir a informática, buscando 

familiarizar os estudantes com essa nova tecnologia e prepará-los para ingressar em um 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo”. 

Para Takarashi (2000), o processo de inclusão digital nas escolas não se resume à 

informatização dos espaços escolares. De acordo com Stumer (2011), as TICs vêm se 

constituindo em recursos de amplo uso didático, sendo capazes de proporcionar grandes 

mudanças no modo de se ensinar Geografia. Aplicativos desenvolvidos especialmente para a 

pesquisa geográfica, ou que simplesmente tomam temas da Geografia para promover o lazer e 

o entretenimento, fazem parte de um vasto conjunto de possibilidades no campo da 

experimentação didática. 
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Nesse contexto, como afirma Stumer (2011), a formação de professores de Geografia 

para o uso das TICs está apenas no início de um processo que vai da busca e atualização de 

conteúdos, trocas e adaptações de materiais à produção de mídias diversas que confiram 

qualidade e modernidade ao seu trabalho. 

O ensino de Geografia sempre enfrentou dificuldades no que se refere ao estudo do 

espaço geográfico, seja pela carência de dados estatísticos confiáveis e atualizados, seja pelas 

dificuldades em termos de produtos cartográficos (cartas, mapas, globos) e de sensoriamento 

remoto (fotografias aéreas, imagens orbitais). Parte dessas dificuldades, como percebemos em 

Stumer (2011), podem ser minimizadas com o auxílio das TICs. Para algumas atividades de 

ensino elas são indispensáveis, por exemplo, em exercícios de localização de focos de 

queimadas na Amazônia, consulta de dados meteorológicos em tempo real ou o 

monitoramento do processo de urbanização brasileira. 

Os PCNs ampararam o surgimento da experimentação de melhores modos de 

utilização das novas ferramentas, isto é, enquanto as mesmas se tornavam didáticas na escola, 

os professores faziam a transição de práticas tradicionais para novas práticas pedagógicas na 

sala de aula como um espaço inovador. Como diz Moran (2004, p.250): 

O primeiro espaço é o de uma nova sala de aula equipada e com atividades 

diferentes, que se integra com a ida ao laboratório para desenvolver atividades de 

pesquisa e de domínio técnico-pedagógico. Estas atividades se ampliam e 

complementam a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem e se 

complementam com espaços e tempos de experimentação, de conhecimento da 

realidade, de inserção em ambientes profissionais e informais. 

A escola e a sala de aula, a educação e o ensino de Geografia sofrem assim a ação 

dessas mudanças, sendo afetados, exigindo readaptações nos currículos e uma ampla revisão 

dos métodos de ensino, além da estrutura física e dos recursos associados às TICs. O tópico a 

seguir aborda essa relação entre as tecnologias e o ensino da Geografia. 

2.4  Tecnologias digitais e o ensino da Geografia 

No que diz respeito ao uso de tecnologias educacionais para o ensino de Geografia, 

encontramos vários recursos que podem auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. 

Temos em Castells (1999, p.21) que “a revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da 

informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado”. Kenski 

(2012) afirma que as tecnologias educacionais têm potencial a oferecer no ensino de 

Geografia e que esse potencial pode ser alcançado. Além disso, afirma que mudanças no 

processo de ensino acontecerão quando o professor começar a trabalhar de forma correta com 

esses recursos que exigem preparo na maneira de utilizá-los para que não sejam apenas 

elemento para ilustração de suas aulas. Stümer (2011) afirma que é preciso discutir sobre o 

ensino de Geografia e o uso das técnicas na produção e apropriação do espaço. 

Desse modo, espera-se que o ensino de geografia aconteça de maneira tal que consiga 

levar os alunos a uma compreensão das mudanças que ocorrem em seu entorno, mudanças 

essas que podem se dar nos aspectos culturais, sociais e físicos. Segundo Martins (2011, p. 

65): 

A Geografia deve possibilitar aos alunos um conhecimento de forma mais 

sistematizada do mundo, bem como acompanhar suas transformações. Portanto, ela 

tem a função de contribuir na formação da consciência do aluno acerca da realidade 

espacial local, regional e global, e de que esta organização acontece num processo 

histórico e social. 
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Dentre os diversos recursos tecnológicos que podem contribuir para o objetivo em 

pauta nesta pesquisa, selecionamos dois recursos considerados relevantes porque possibilitam 

o trabalho das categorias conceituais espaço, região e território, que são primordiais no estudo 

da ciência cartográfica: o Google Earth e o Google Maps.  

De acordo com Moura e Filizola (2009), desde 2005 o Google Earth começa a ser 

disponibilizado como uma ferramenta que tem a funcionalidade de um navegador geográfico 

e que possui como características a facilidade de mostrar em três dimensões o globo terrestre. 

Dessa forma, apresenta a visualização de territórios, cidades e demais elementos da paisagem. 

Para o autor, com o uso do Google Earth torna-se possível: 

A visualização de fenômenos geográficos de qualquer parte do mundo. As 

fotografias, feitas a partir de satélites, tornam a visualização quase que concreta, o 

que pode auxiliar a aprendizagem da Geografia e a efetivação do uso da linguagem 

cartográfica. A ferramenta permite o uso de coordenadas geográficas na busca de 

localidades e possibilita o trabalho com localizações, uma das características do 

ensino de Geografia (MOURA; FILIZOLA, 2009, p.6). 

A ferramenta permite também desenvolver, com o auxílio de imagens de satélite, 

atividades com representações espaciais a partir da confecção de mapas, maquetes, além de: 

A utilização de imagens de satélite, por exemplo, permite identificar e relacionar 

elementos naturais e sócio econômicos presentes na paisagem tais como serras, 

planícies, rios, bacias hidrográficas, matas, áreas agricultáveis, industriais, cidades, 

bem como acompanhar resultados da dinâmica do seu uso, servindo, portanto como 

um importante subsídio à compreensão das relações entre os homens e de suas 

consequências no uso e ocupação dos espaços e implicações com a natureza 

(SANTOS, 2002, p.06). 

Sobre o Google Earth, Antunes (2013, p. 27) acrescenta que: "uma das características 

do Google Earth é a sua impressionante base de dados de pontos de interesse (os chamados 

Points of Interest ou simplesmente POI), constituída por uma grande quantidade de elementos 

georreferenciados de todo o mundo". Esta informação está em constante atualização no seu 

computador, uma vez que os dados são carregados através da ligação à internet sempre que 

acede ao programa Google Earth. Por este motivo, para usufruir desta ferramenta é preciso 

estar sempre conectado à internet. 

Antunes (2013, p.6) nos ajuda a conhecer um pouco da origem do Google Earth nos 

trazendo a informação de que: em 2004, a Google adquiriu a empresa Keyhole, que tinha 

desenvolvido a ferramenta Earth Viewer. A partir de 2005, essa ferramenta foi renomeada 

para Google Earth. O objetivo inicial da Google era criar uma ferramenta gratuita que servisse 

de browser (navegador) para computadores pessoais, permitisse o compartilhamento de dados 

entre os vários utilizadores e tornassem públicos os vários pontos de interesse (POIs) como 

ferramenta geomarketing. Assim foi criado o “globo virtual” que tem como base o acesso a 

milhares de imagens de satélites, fotografias aéreas (Ortofotomapas) e modelos Digitais de 

Terreno 3D com o intuito de localizar e visualizar a informação georreferenciada de todo o 

mundo. 

O Google Earth permite que você viaje pelo mundo por meio de um globo virtual e 

visualize imagens, mapas, terrenos, construções em 3D e muito mais via satélite. 

Com o rico conteúdo geográfico do Google Earth, você pode ter uma experiência 

muito mais realista de visualização do mundo. Você pode voar até o seu lugar 

favorito, procurar empresas e até mesmo navegar pelas rotas (GOOGLE, 2013). 
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Isso acontece porque os mapas fotográficos do Google Earth utilizam primordialmente 

três fontes: imagens do satélite, do avião e do carro, é a montagem dessas diferentes fontes de 

imagens que possibilita ao usuário do programa aproximar ou distanciar o local pretendido. 

Por todas essas características, a utilização do programa Google Earth como 

ferramenta de aprendizagem nas aulas de Geografia pode oferecer subsídios para uma análise 

mais profunda do local estudado e das dinâmicas naturais, sociais, econômicas e ambientais 

de acordo com seu tempo histórico.  

Já o Google Maps pode ser descrito como um software de pesquisa e visualização 

gratuito desenvolvido pela Google. Ele fornece imagens de satélites e mapas de todas as 

partes da superfície da terra. Após a descrição e justificativa dos recursos tecnológicos, a 

forma e os meios utilizados para atingir o objetivo principal dessa pesquisa, ou seja, a 

realização da prática para o ensino da cartografia por meio do Google Earth e do Google 

Maps está descrita a seguir, nos procedimentos metodológicos. 

2.5  Procedimentos metodológicos 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa que, 

em relação aos seus objetivos, pode ser classificada como exploratória. A pesquisa qualitativa 

normalmente é definida como um tipo de investigação que se volta para aspectos qualitativos 

de uma determinada questão e considera a parte subjetiva do problema. Isto significa que ela é 

capaz de identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente. Como 

encontramos em Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa: 

Não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental 

estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que 

vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

Já a pesquisa exploratória, de acordo com Teixeira (2009), tem como função preencher 

as lacunas que costumam aparecer em um estudo. Geralmente fornece informações que 

ampliam a familiaridade do pesquisador com o assunto de sua pesquisa e dão suporte à 

construção dos conceitos e hipóteses iniciais. Esse tipo de pesquisa possui métodos mais 

flexíveis, geralmente sem o uso de questionários detalhados ou amostragens muito complexas. 

Para este trabalho foram utilizados dois recursos educacionais que possibilitassem aos 

alunos uma maior interação com o território onde se inserem: o Google Earth e o Google 

Maps, recursos tecnológicos que atendem às necessidades do ensino da cartografia. A 

experiência com esses recursos foi realizada na Escola Estanislau Schumann, que atende 

turmas de Ensino Médio e localiza-se no município de Bela Vista do Toldo, localizado no 

Planalto Norte de Santa Catarina. O município possui em torno de seis mil habitantes e tem 

sua economia centrada na produção agrícola, em especial na cultura do tabaco. A maior parte 

de seus habitantes reside no interior do município, que se caracteriza pela estrutura fundiária, 

na adoção do modelo de agricultura familiar. 

Os alunos atendidos no referido colégio em sua maioria provêm de famílias de 

agricultores. Nossa prática foi realizada com a turma do 3º ano do Ensino Médio vespertino, 

composta de 20 alunos. A experiência foi realizada no laboratório de informática, o que 

possibilitou trabalhar diferentes situações com o Google Earth e com o Google Maps. A 

análise e os resultados da prática realizada estão descritos a seguir. 
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2.6 Resultados e discussão 

Os alunos da turma selecionada para a realização da atividade (20 alunos do 3º ano do 

Ensino Médio vespertino) são filhos de agricultores e poucos já haviam trabalhado com essas 

duas ferramentas. Por isso, a prática adotada consistiu em realizar atividades onde os 

estudantes pudessem visualizar o município onde residem e as diferentes paisagens nele 

encontradas. 

Usando o Google Maps, foram trabalhadas possibilidades de estabelecer rotas online 

entre as diferentes localidades onde residem, e assim foi possível comparar com o trajeto que 

fazem ao utilizar o transporte escolar. Também foram realizadas experiências com imagens do 

Google Earth, onde foi possível “transitar pelo município” de modo que os alunos pudessem 

ter uma maior clareza da realidade do município em relação às suas atividades econômicas, 

visualizando assim diferentes formas de ocupação do território municipal, como espaços de 

lavoura e plantações de pinus e eucalipto, muito presentes na região. 

Por serem filhos de agricultores, essa atividade de explorar o município através das 

ferramentas Google Maps e Google Earth tornaram-se muito atrativas para os estudantes 

envolvidos, pois possibilitou uma nova visão da realidade onde estão inseridos. 

O município de Bela Vista do Toldo é relativamente novo: completa, em 2019, 25 

anos de emancipação político administrativa. Por isso, um terceiro ponto trabalhado com os 

alunos foi a observação da área urbana do município e suas peculiaridades apresentadas no 

Google Maps, onde foi possível visualizar as modificações ocorridas no espaço urbano. 

Na sequência, apresentam-se algumas fotos dos alunos trabalhando na sala de 

informática do colégio (Figura 01 e Figura 02). 
 
Figura 1 – Estudantes trabalhando com o Google Earth e Google Maps no laboratório de informática. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada (2018). 
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Figura 2 – Estudantes trabalhando com o Google Earth e Google Maps no laboratório de informática. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada (2018). 

 

 Após desenvolver a prática com a turma de alunos, foi possível confirmar o que 

encontramos no referencial teórico deste trabalho. Há grande dificuldade em se trabalhar com 

as TICs em escolas públicas, devido ao pouco recurso educacional que as escolas oferecem e 

o seu relativo estado de sucateamento. No entanto, nota-se nos educandos um desejo de 

aprender. Então, ao trabalharmos nas aulas de Geografia com os recursos do Google Maps e 

do Google Earth, foi possível transmitir noções mais precisas de espacialidade. Isso, aliado ao 

fato de poderem pesquisar o local onde estão inseridos, trouxe novas perspectivas de 

entendimento da atuação antrópica e seus desdobramentos na região onde vivem. Todo esse 

espectro abre aos estudantes novas possibilidades de atuação e modificação do território onde 

se encontram inseridos e onde constroem suas territorialidades. Fazendo-se uma avaliação do 

trabalho ao final da atividade prática com as duas ferramentas, ouvimos dos alunos que a 

atividade foi bem proveitosa para eles, pois lhes possibilitou uma interação maior com o 

ambiente, dando-lhes condições de visualizarem situações e espaços que no mapa impresso 

não era possível. Houve o relato de que puderam vislumbrar especificidades de suas 

localidades e do município que antes passavam despercebidas, mesmo eles transitando pelo 

município em seu trajeto até a escola. 

 No entanto cabe ressaltar que esse trabalho, apesar de ser exitoso, apresentou certas 

dificuldades devido ao fato de que na referida escola as condições da sala de informática não 

eram ideais, com muitas máquinas em condições ruins de uso e com processadores lentos. A 

internet que a escola possui também não é rápida. Porém foi possível realizar as atividades 

usando as duas ferramentas de forma satisfatória e, como já relatado anteriormente, essa 

prática possibilitou aos alunos interagirem com o local onde constroem suas vivências, lhes 

permitindo uma nova percepção de espaços que antes eram vislumbrados apenas de forma 

parcial. Com o uso dessa ferramenta, temos uma nova possibilidade para os alunos 

entenderem geografia e sua relação com os diferentes espaços. 

 Com isso, destaca-se que o uso de ferramentas digitais, em especial as ferramentas 

Google Earth e Google Maps, contribui com o ensino de Geografia, principalmente entre os 

jovens, pois possibilita a aquisição de novos entendimentos acerca da realidade socioespacial 

onde os estudantes se localizam. Acrescenta-se também que, pelo fato de a clientela escolar 

ser constituída em sua maioria por jovens do meio rural, essa prática de inserção desses 

ferramentais no ensino de Geografia pode auxiliar muito no processo de ensino-

aprendizagem, deixando-se de lado uma Geografia mais abstrata e abrindo campo para o 

trabalho no real, dinamizando assim o processo de aprendizagem. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das mudanças que o ensino de Geografia vem sofrendo ao longo das últimas 

décadas, podemos concluir que o trabalho do professor dessa disciplina em turmas do Ensino 

Médio deve ser cada vez mais dinâmico. Para isso, o trabalho com tecnologias educacionais é 

muito importante para atrair a atenção dos alunos, e também para que conheçam as 

possibilidades que a tecnologia atual permite no aprendizado da ciência geográfica. 

Nesse sentido, o trabalho com os softwares Google Earth e Google Maps nas aulas de 

Geografia possibilita uma maior compreensão das categorias conceituais que são próprias da 

Geografia como o espaço, o território e a paisagem. Com a utilização desses programas em 

sala de aula, pode-se dar aos alunos uma noção muito mais precisa de aspectos que antes só 

eram abordados de forma teórica. Por meio deles, o aluno pode “transitar” pelo local, 

observando os aspectos mais relevantes do espaço geográfico. Pode-se observar a arquitetura 

e também as questões atinentes ao processo de urbanização ao, por exemplo, comparar os 

diferentes espaços que constituem uma cidade. 

O ensino de Geografia sem esses recursos tecnológicos é impensável no contexto 

educacional atual. Por isso, cabe ao professor ser um incentivador do uso das tecnologias 

educacionais, fazendo as necessárias conexões entre o que mostram as tecnologias e o que é 

tratado nos conteúdos da Geografia para que o trabalho possa ganhar maior significado para 

os educandos. Isso se torna ainda mais relevante quando se trabalha com alunos de cidades 

menores que nem sempre têm a possibilidade de conhecer “in loco” os diferentes lugares que 

os circundam. Essas ferramentas se transformam, então, em possibilidades de os professores 

organizarem aulas mais interativas, que permitem aos estudantes conhecerem o local com 

outros olhos. Entende-se, por fim, que, desse modo, o processo de ensino-aprendizagem da 

Geografia estará mais de acordo com os anseios dos jovens em relação à compreensão e à 

visão do mundo onde habitam. 
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RESUMO. Mediação tecnológica e a educação à distância é um estudo que reflete a figura do 

professor no contexto da Ead. A temática dessa pesquisa contempla os desdobramentos da prática 

mediadora, Ead e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), que nos instiga a buscar 

informações que possam responder ao seguinte questionamento:  Quais são os desafios da mediação 

tecnológica na dinâmica da educação à distância? Para buscar caminhos delineadores da pesquisa, o 

objetivo geral é analisar os desafios da mediação tecnológica na dinâmica da educação à distância e os 

objetivos específicos são: refletir a performance do professor mediador na Ead e discutir as tecnologias 

digitais da informação e comunicação como instrumentos mediadores da educação à distância. Os 

fundamentos dessa pesquisa contemplam o professor mediador na dimensão da educação à distância como 

o cerne no processo da construção do conhecimento que se faz no devir do protagonismo dos estudantes 

conectados. Os compartilhamentos, a interatividade ativa e a cooperação são características da sociedade 

contemporânea e, por isso, perpassa essa modalidade educativa que rodeia o professor-estudante-

estudante-professor, diante das contribuições dos principais autores, Kerckhove (2009); Lévy (2010); 

Kenski (2003; 2015) e Vygotsky (2011). Por fim, os pressupostos metodológicos utilizaram-se da 

pesquisa bibliográfica, Boccato (2006), de abordagem qualitativa mediante Galeffi (2009).    

Palavras-chave: Mediação tecnológica. Educação à Distância. Construção do conhecimento.  

 

ABSTRACT. Technological mediation and distance education is a study that reflects the figure of the 

teacher in the context of distance education. The theme of this research contemplates the consequences of 

mediation practice, D.E. and Digital Information and Communication Technologies (DICT), which urges 

us to seek information that can answer the following question: What are the challenges of technological 

mediation in the dynamics of distance education? In order to search outlines for research, the general 

objective is to analyze the challenges of technological mediation in the dynamics of distance education 

and the specific objectives are: to reflect the performance of the mediator teacher in distance education 

and to discuss the digital technologies of information and communication as mediators of distance 

education. The foundations of this research contemplate the mediator teacher in the distance education 

dimension as the core in the process of knowledge construction that takes place in the course of the 

protagonism of the connected students. Sharing, active interactivity and cooperation are characteristics of 

contemporary society and, therefore, permeates this educational modality that surrounds the teacher-

student-student-teacher, given the contributions of the main authors, Kerckhove (2009); Levy (2010); 

Kenski (2003; 2015) and Vygotsky (2011). Finally, the methodological assumptions used the 

bibliographic research, Boccato (2006), of qualitative approach through Galeffi (2009).  

Keywords: Technological mediation. Distance education. Knowledge building.   
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1. INTRODUÇÃO    

Este trabalho almeja uma reflexão acerca da educação à distância (Ead), como uma 

modalidade de ensino, que desenvolve restrita relação com o aparato tecnológico do mundo 

globalizado. Tendo como objetivo a atuação do professor mediador no que tange as tecnologias 

digitais na educação à distância. 

Na sociedade contemporânea, nomeada sociedade do conhecimento, não há espaço para 

uma instituição de ensino que exclusivamente repita saberes e eduque indivíduos passivos, é 

imperativo desenvolver indivíduos que saibam refletir e atuar com autonomia, empregar a 

criatividade em um universo cada vez mais exigente e competidor. E, a habilidade com o 

desenvolvimento da tecnologia vem a ser uma requisição de sobrevivência, pois já causa 

impacto em todas as esferas sociais. Isso faz pensar que a educação não pode mais atuar sobre 

composições estáveis e que não possui o almejado controle sobre o seu destino, necessita 

esquadrinhar novos espaços de legitimação através de possibilidades múltiplas.     

Neste contexto, ressalta-se que uma sociedade requer também uma educação em que a 

tecnologia será sem sombra de dúvida uma das chaves da concretização de um novo paradigma 

educativo, capaz de fazer incrementar vínculos entre os alunos com a comunidade, enfatizar a 

descoberta e aprendizagem e fazer caducar a distinção entre aprender dentro e fora da 

universidade (SOUSA; FINO, 2001).    

A Educação à Distância constitui um recurso de incalculável importância para atender 

grandes 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. 

Isso é possibilitado pelas tecnologias digitais nas áreas de informação e comunicação que estão 

abrindo novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem à distância.   

Diante disso, o presente trabalho parte da seguinte inquietação: Quais são os desafios da 

mediação tecnológica na dinâmica da educação à distância? Em busca de discussões 

significativas que contemplem satisfatoriamente a problemática traçamos os seguintes 

objetivos: analisar os desafios da mediação tecnológica na dinâmica da educação à distância e 

discutir as tecnologias digitais como instrumentos mediadores da educação à distância.    

Os pressupostos teóricos desse estudo, pautam-se nas escritas de Kerckhove (2009); 

Medeiros (2011); Kenski (2003; 2015) e Lévy (2010), que estudam as linhas compreensivas do 

conhecimento e da educação à distância, mediação pedagógica, assim como as tecnologias 

digitais da informação e comunicação no contexto da educação contemporânea. Ao que versa a 

metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa em busca do rigor 

na pesquisa científica.   

Para melhor organização, leitura e compreensão, este estudo está estruturado da seguinte 

maneira: o desenvolvimento que contempla, a mediação tecnológica no contexto da educação 

à distância, que trata do acervo teórico sobre o professor mediador no cenário da educação à 

distância; a subseção sobre os desafios da educação à distância à luz de uma ressignificação e 

última subseção, as TDIC como instrumentos mediadores da educação à distância. Os 

procedimentos metodológicos seguido das considerações finais da presente pesquisa. 

2. A MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA   

Ao analisar os pressupostos da educação em sua trajetória existencial, percebe-se, que 

em grande escala, o papel da instituição educacional tem ocupado muitas discussões nos palcos 

dos seminários, congressos e outras iniciações científicas. A ideia voltada para transmissão de 

conteúdos tornou-se obsoleta no contexto da valorização dos saberes em detrimento da 

construção do conhecimento. De igual modo, entendemos a relevância em discutir novos 
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espaços educacionais, ao passo que compreendemos a função das instituições de ensino na 

sociedade contemporânea está, também para além dos muros da sala de aula.   

No que tange a academia diante da sociedade mutável, esta é a referência para a 

formação de qualidade visando profissionais ativos para atuar criticamente na realidade social 

vigente. Entretanto, entendemos que no ensino superior necessita reinventar as pedagogias 

diante da natureza social intermediada pelas tecnologias digitais.  Assim, basta refletir o 

posicionamento das instituições de ensino diante das novas gerações, mergulhados na cultura 

tecnológicas para percebemos que não se trata apenas dos saber da técnica, mas o 

desenvolvimento, criação e transformação desta. Para Kenski (2015, p. 64), o cenário 

educacional precisa “preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de 

informações sucessivas dos conhecimentos em todas as áreas”.     

Portanto, os desafios educacionais não apontam mais para o descobrimento de 

informações, mas o que fazer com estas numa ótica construtivista do conhecimento. Nesse 

contexto, destacamos o professor como precursor do processo educativo na dinâmica do papel 

que a educação é responsável: não mais o estabelecimento de conteúdos para pensar, mas a 

elaboração de pensamentos que possam criar novos conteúdos e o que fazer destes. Já não é 

novidade entender que a academia não é a única instituição que publica informação, sim o 

ambiente fundamental para oportunizar o processamento das informações. 

De acordo com Libâneo (2002): 

Trata-se, assim, de capacitar os alunos a selecionar informações, mas, principalmente, 

a internalizar instrumentos cognitivos (saber pensar de modo reflexivo) para acender 

ao conhecimento. [...] Por isso, é necessário que proporcione não só o domínio de 

linguagens para busca de informação, mas também para a criação da informação. Ou 

seja, a escola precisa articular sua capacidade de receber e interpretar informação como 

a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do seu próprio conhecimento. 

(LIBÂNEO, 2002, p. 27). 

Ao que se refere o autor supracitado, Magalhães (2009, p. 93), versa sobre o processo 

educativo numa dinâmica construtiva em que se assegura o ensino para conhecimento, ao afirmar 

que é fundamental “contemplar a capacidade de pensar, formular, avaliar e criar estratégias, para 

que os aprendizes possam ser os condutores do processo de construção do conhecimento”. 

(MAGALHÃES 2009, p. 93), 

É nessa perspectiva que a Educação à Distância (EAD) contempla para um real 

compromisso para com a sociedade do conhecimento. Não é uma modalidade como outra 

qualquer, mas um seguimento sistematizado e formal com intencionalidades política, econômica 

e pedagógica. Pois, para além da sala de aula, os espaços das instituições acadêmicas 

desterritorializadas também devem prover condições análogas ao desenvolvimento do 

protagonismo dos estudantes conectados, uma vez que, para Santaella (2007, p. 21), “eles têm 

outro tipo de mente, porque possuem a capacidade de se comunicar por vários canais”.   

Moran (2015), evidencia essa comunicação como um mecanismo fundamental na 

dinâmica da sala de aula e os ambientes virtuais. Uma interação cada vez maior e, que 

comumente, exige uma participação comunicativa organizada, planejada, aberta e que faz uso dos 

diversos ecossistemas tecnológicos digitais com vistas a construção do conhecimento. Ou seja, 

mesmo que a gênese da educação à distância adveio da educação profissional, é possível avançar 

dentre as outras modalidades de ensino, uma vez que, essa metodologia assevera as características 

da sociedade contemporânea, a saber: a interatividade ativa, o compartilhamento e a cooperação.   

Nesse interim, faz-se necessário voltarmos a assinalar a figura do professor, agora como 

mediador, diante de um processo educacional que vise o protagonismo a mercê da construção do 

conhecimento. Para Tébar (2011, p. 114), “os mediadores são todas as pessoas que organizam 

com intencionalidade sua interação e atribuem significados aos estímulos que o educando 

recebe". Assim, vai se constituindo o perfil do professor mediador mediante a educação à 
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distância por intermédio das tecnologias digitais. Há de entendermos que essa mediação com 

intencionalidade se traduz num exercício desafiador longe de ser uma tarefa fácil.   

De acordo com Chiavenato (2010):   

Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informação para que elas aprendam novos 

conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficientes naquilo que fazem. 

É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para que elas aprendam novas atitudes, 

soluções, ideias, conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se 

tornem mais eficazes naquilo que fazem. Formar é muito mais do que simplesmente 

informar, pois representa um enriquecimento da personalidade humana 

(CHIAVENATO, 2010, p.362).   

É nessa perspectiva que é possível consolidar a ideia de que o papel do professor 

mediador não se restringe em apenas informar, pois não justifica essa prática em meio a 

sociedade imersa a informações. A questão norteadora e desafiadora da mediação dialoga com 

um compromisso criativo no devir da intervenção necessária. Uma espécie de orquestração 

dinâmica da informação em busca de comportamentos eficazes no que tange a construção do 

conhecimento.    

Em virtude dessa análise acerca da performance do professor mediador, é importante 

destacarmos o compromisso análogo ao estudante conectado. Pois, diante desse processo 

educacional é imprescindível uma relação construtiva entre professor-estudante-estudante-

professor. Sabemos que a era tecnológica digital é marcada, evidentemente, pelas novas e 

repentinas formas de comunicações e, essas novas relações perece do aprimoramento de laços 

educativos com ótica à construção do conhecimento. Como segue o diagrama: 

 
Figura 1: Representação do professor mediador na educação Ead 

 

O fator primordial da prática mediadora está direcionado para a construção do 

conhecimento, em que não é apenas os estudantes que são os beneficiados, mas pelo fato da 

interação, cooperação e compartilhamento de ideias, os atores, Recuero (2009), envolvidos, são 

os usufruidores do processo educacional à distância. Para Vigotsky (2011), a interação envolve 

vários signos de linguagem contemplando a cultura e os seus produtos, isto é, os instrumentos 

de comunicação em vigor da ampliação das possibilidades das funções mentais. 

Levando em consideração a forma e os conteúdos base com respaldo na intencionalidade 

pedagógica mediada pelo professor, entende-se que o centro não é o professor, mas a prática 

construtora do conhecimento como ação transformadora dos estudantes, que se resume na 

aprendizagem. Para Vigotsky (2011), a interação do aluno e seus pares ou com o professor é 

fundamental para a aquisição da aprendizagem do sujeito.    

  
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada. 
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2.1 Os desafios da educação à distância à luz de uma ressignificação   

As significativas mudanças na sociedade com o advento das tecnologias digitais 

produziram uma verdadeira revolução no modo de ensinar e de aprender. Independente do uso 

intensivo ou não dos recursos e equipamentos midiáticos digitais nas salas de aula, a internet 

revolucionou as relações professor-estudante e tornou essa vivência mais rica e incorporada de 

interações e informações em tempo real. O ciclo tecnológico nos últimos anos alterou de 

maneira definitiva as formas de comunicação entre os seres humanos, promovendo marcas 

profundas no mundo em especial na educação.     

Para Medeiros (2011):   

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – as TIC – tem se intensificado 

de tal forma que parece difícil imaginar a vida urbana contemporânea sem ele. Saber 

o que passa no mundo [...], sem falar no trabalho remoto, processo pelo qual 

profissionais, em diferentes locais do mundo, podem executar tarefas compartilhadas, 

que vão da concepção e produção até a comercialização de bens e serviços.  

(MEDEIROS, 2011, p. 13).   

O intenso uso das tecnologias da informação na educação é um enorme desafio, pela 

indigência iminente, representação de uma sociedade informatizada e tecnologicamente 

evoluída. A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC permite maior 

interatividade entre os agentes atuantes.  Corroboramos que nessa sociedade o conhecimento 

tornou-se “um recurso flexível, fluído, sempre em expansão e mudança” (HARGREAVES, 

2003, p. 33). 

Nesse sentido, observa-se por intermédio das tecnologias digitais, uma nova resolução 

econômica e social nos mais diversos seguimentos das atividades humanas, sobretudo na área 

da educação. A ciência, a respeito da utilização das TIC, tornou-se imprescindível no contexto 

educacional na hodierna sociedade do conhecimento. Assim sendo, faz-se necessário refletir o 

intercâmbio do pedagógico com o tecnológico em busca de uma análise integrada no que tange 

uma mediação qualificável, buscando caminhos para viabilizar o processo de ensino e 

permitindo que a aprendizagem ocorra de forma mais eficiente e eficaz.     

Na guisa desse panorama, com o desenvolvimento científico e tecnológico vem 

suscitando em pesquisadores, mestres, instrutores e instituições de ensino a adoção de arquétipos 

de educação que consintam às intensas exigências que a sociedade, do início do século XXI 

demanda, e a esperança de diversificar os ambientes educacionais desponta um aprendizado sem 

limites geográficos. 

Indubitavelmente, isso tem contribuído, sobremaneira à ampliação da Educação à 

Distância, que deriva da necessidade de novas propostas de estudo, no qual o aluno não tem uma 

limitação geográfica e nem uma sala de aula presencial para buscar sua qualificação 

(MEHLECKE; TAROUCO, 2003), mas têm expedientes tecnológicos como intermediários do 

processo ensino e aprendizagem. Neste aspecto, o princípio criativo e transformativo 

constitutivo do ser humano são a base e o termo da técnica, do desenvolvimento tecnológico 

(LIMA JR. 2005).    

Assim, os desafios caminham nos ares de uma ótica voltada para a natureza tecnológica 

do ser humano perante o fazer no cenário da educação à distância. Para além de uma perspectiva 

técnica numa fundante ideia inerente à consciência em evolução do saber fazer do indivíduo, 

isto é, longe de uma mera operacionalização técnica, mas um devir criativo, transformativo e 

consciente. De acordo com Santaella (2003, p. 152), “a técnica é um saber fazer, cuja natureza 

intelectual se característica por habilidades que são introjetadas por um indivíduo, a tecnologia 

inclui a técnica, mas avança além dela”. 

Nesse caso, destacamos a Ead como pressupostos delineadores de metodologias 

inovadoras em busca do protagonismo do estudante internauta, assim como o desenvolvimento 
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de competências necessárias diante da realidade global digital. Ao passo que reflitamos sobre 

Ead Medeiros (2011) diz que: 

   
Cabe a Educação à Distância (EAD) o papel de protagonista deste processo, já que 
suas particulares características pode ser integrada aos locais de trabalho, às 
expectativas dos indivíduos e as necessidades de formação. A cooperação como apoio 

ao processo de aprendizagem enfatiza a participação ativa e a interação tanto dos 
alunos como dos professores formando comunidades de aprendizagem contínuas. 

(MEDEIROS, 2011, p. 11).   

Nesse caso, percebe-se que a sociedade informatizada a cada instante exige um 

protagonismo responsável diante do processo de construção do conhecimento. A 

desterritorialização da academia, como consequência da explosão tecnológica digital, caminha 

por linhas horizontais em que professores e alunos são desafiados à cooperação, ao 

compartilhamento e, sobretudo, a uma interatividade ativa que ao refazer o papel da educação, 

repercuti nos diversos ambientes virtuais.   

Portanto, a educação à distância é um fenômeno social que se faz em um ambiente 

desterritorializado, sem horas e espaços demarcados e, por isso, nos trâmites da 

contemporaneidade buscamos avançar no desenvolvimento do protagonismo do educando, 

diante das tecnologias digitais. Quanto ao educador, a mediação sempre ocorrerá no palco dos 

desafios educacionais, pois se trata da orquestração dinâmica das informações com fins 

construtivos da aprendizagem e do pensamento.   

De acordo com Lévy (2010): 

 A principal função do professor não pode ser mais uma difusão dos conhecimentos, 

que agora é feito de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve 

descolar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor 

torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão em seus encargos. 

Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o 

incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem dos 

percursos de aprendizagem etc. (LÉVY, 2010, p. 173). 

Essa performance do professor da inteligência coletiva nos possibilita refletir os 

cenários de uma educação dinâmica interativa com a natureza voltada para o desenvolvimento 

do conhecimento cooperativo. Para Perrenoud (2000), a educação na dimensão da construção 

do pensamento requer:   

[...] o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades 

de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, 

a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos 

e de estratégias de comunicação. (PERRENOUD, 2000, p. 128).   

Dessa forma, no campo da educação à distância, formar diante da zona da construção do 

conhecimento requer investimento na formação docente. Com isso, os professores podem 

contribuir com os educandos no uso adequado da tecnologia digitais, possibilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades à nível de uma interação protagonista na 

realidade em que vivem.   

2.2 As TDIC como instrumentos mediadores na educação à distância    

Estamos diante de mudanças cada vez mais céleres em todo o mundo. No que tange a 

esse orbe atual, juntou-se um moderno capital intelectual que obtempera pela denominação de 

revolução digital e que está subjugando os liames políticos e organizacionais. Ao distinguirmos 

as transformações antes mencionadas, faz-se cogente denotá-las no conjunto do uso 
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intensificado das denominadas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), são 

estas que permitem potencializar em realidade virtual uma perspectiva mais ampla e densa. 

Entende-se por Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC, como uma 

terminologia diferente das TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação. Essa diferenciação 

se dá pelo fato da disseminação e aplicação dos elementos digitais no seio das inovações social. 

Enquanto as TIC representam o arcabouço da informática e a telecomunicação (LEITE, 2014), 

as TDIC diferenciam-se por uma tecnologia mais avançada, o digital (KESNKI, 2012). 

Através do digital é possível acionar qualquer informação, fator impactante nas relações, 

na forma instantânea da comunicação e o acesso repentino às informações. (KESNKI, 2012). 

Ressalta-se a ideia de extensões das TDIC, por sua plasticidade, ao proporcionarem intercâmbio 

e interatividade, aquiesceriam não só outras e novas expressões de nós mesmos, Kerckhove 

(2009).  

Evidencia-se que tecnologias digitais proporcionam simulação, virtualidade, 

acessibilidade, abundância e diversidade de informações que são constantemente atualizadas. 

Em relação ao educativo, verifica-se na maneira como se dá o processo ensino e aprendizado de 

modo a suportar experimentações que congregassem, então, probabilidades inscritas no 

entendimento das dinâmicas e movimentos desses fluxos no cenário acadêmico, em uma 

proposta em que se manifestasse numa nova ordem, como afirmado por Kerckhove (2009).   

A importância e a velocidade das descobertas atuais, tornam-se complexo em diferenciar 

nossa época com uma só palavra. Mas certamente, neste século, poucas palavras propagarão 

melhor as grandes revoluções científicas, econômicas, políticas e sociais quanto às Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação no âmbito da educação. No cenário educativo, Kenski 

(2003), assevera que as novas formas de aprendizagem surgiram por meio da interação, 

comunicação e do acesso às informações propiciadas pelas TDIC. Evidencia-se que tal interação 

se dá pela mediação das TDIC no âmbito da educação à distância com significativas 

transformações para a prática docente.   

Nesse sentido, respaldamo-nos na acepção de mediação elaborada por Vygotsky (1934, 

p. 52), quando diz que “mediação pode ocorrer por meio de um instrumento – ferramenta 

material, um signo – ferramenta psicológica, ou seres humanos”. Assim sendo, com alicerce no 

autor, corrobora que o instrumento tem a dinâmica da regulamentação das ações sobre os objetos 

e o signo, no que tange as ações sobre o psiquismo dos sujeitos.   

Com base nos fundamentos de Vygotsky (1934), Pino (1991) e Oliveira (2010) destacam 

que a mediação é uma intervenção de um elemento intermediário em uma determinada relação, 

de modo que essa relação não é direta, mas mediada por um terceiro elemento. Dentro dessa 

perspectiva, Vygotsky (1934, p. 57)   diz que “as relações entre os seres humanos, bem como 

com a natureza são mediadas pelo trabalho”. Assim, a função mediadora dos referidos 

instrumentos desenvolvidos pelo homem tem em seu vértice, provocar mudanças externas, visto 

que expandem a capacidade e a probabilidade de intervenção na natureza.    

Para Lima Jr. (2005):   

[...] O processo tecnológico, de acordo com a matriz grega, relaciona e articula 

indissociavelmente o ser humano e os utensílios e recursos materiais ou imateriais por 

ele criados, de modo que não há como concebê-los como realidades independentes, 

autônomas. A constituição da tecnologia e da técnica é humana, pois é consequência 

da ação imaginativa, reflexiva e motora do ser humano, então, inerentemente, é 

humanizada; bem como, por outro lado, o ser humano é tecnologizado, uma vez que 

se ressignifica, recria-se e se transforma a si mesmo no processo de criação e utilização 

de recursos e instrumentos para atuar no seu contexto vivencial. (LIMA JR. 2005. p. 

16).   

Nessa abordagem de interação/mediação Lima Jr. (2005, p. 16), contribui destacando 

que “refletir a tecnologia é refletir o próprio homem, por que o ser humano está totalmente 

implicado na tecnologia e a tecnologia está totalmente implicada no ser humano no contexto da 
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industrialização da sociedade”. É um ser em eterno processo inventivo diante do contexto da 

realidade e do tempo em que vive.   

As Tecnologias digitais da informação e comunicação, como instrumentos desse tempo  

pertencente a essa referida sociedade, enquanto instituição social, política, econômica, cultural 

e simbólica carece de reflexões na área da educação, visto que evidencia-se um imbricamento 

homem-máquina, mesmo diante de um ecrã de computador ou mesmo outra ferramenta, em que 

se observa mudanças significativas na interação, mediação, comunicação, informação 

aprendizagem e compartilhamento na construção do conhecimento. Assim sendo, faz-se 

necessário não somente a sua utilização enquanto instrumento de mediação, mais de 

comportamento e apropriação consciente no âmbito da educação a distância.   

Nas palavras de Barreto (2002), diz que essa circunstância é:   

[...] justamente porque as tecnologias digitais da informação e comunicação que abrem 

novas possibilidades implicam novos desafios para o trabalho docente. E o 

enfrentamento desse desafio requer, como núcleo, a reflexão sobre práticas 

pedagógicas. (BARRETO, 2002, p. 110)   

Nesse diapasão, as TDIC como instrumentos mediadores na educação à distância só 

contribuirão  no processo de construção do conhecimento se estivermos dispostos a enfrentar os 

desafios e púberes paradigmas convencionais no que tange o ensino em que o docente assume 

seu importante papel de orientador, mediador e facilitador atuantes enquanto (E)ducadores 

(A)tores (D)igitais participantes ativos do progresso e dos novos desafios no desenvolvimento 

acerca das práticas pedagógicas, tornando o processo mais dinâmico, participativo, criativo, 

processual, livre e autoral fomentando a construção do conhecimento na era contemporânea para 

protagonismo docente.   

3. PROCESSOS METODOLÓGICOS   

A pesquisa realiza no contexto das inquietações humanas, isto é, um fenômeno da nossa 

espécie que busca ressignificar as realidades dito constatáveis, uma vez que a historicidade do 

universo em que se instala a atuação humana exerce uma prefiguração que alicerça a  existência 

e a sua capacidade reflexiva-critica, diante do seu mundo. A realização dessa criatividade, o devir 

do pensamento acerca da natureza humana como pressuposto crítico, envolve a construção do 

conhecimento. De acordo com Galeffi (2009), “[...] é preciso indagar radicalmente acerca da 

constituição que nos habilita a formular proposições e a inferir juízos e produzir conceitos de 

qualquer natureza ou espécie”.    

Nesse sentido, partindo do pressuposto da mediação tecnológica na educação à distância, 

para responder à questão norteadora da presente pesquisa acerca da efetividade acerca dessa 

modalidade de ensino, utilizou-se a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. De acordo 

com Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica parte de estudos sistematizados de publicações 

para responder a problemática do estudo, levando em consideração as referências qualificáveis 

provenientes de discussões significativas para compreender o assunto e/ou realidade em questão.   

Optamos pela abordagem qualitativa por contemplar a natureza humana e seu 

comportamento perante as relações entre si e com os objetos que os rodeiam, buscando assim 

as significações incessante da realidade na perspectiva das incertezas no campo da educação, 

isto é, a procura da qualidade na sociedade do fluxo. Para Gallefi (2009):   

[...] não pode haver nas pesquisas qualitativas um termo final último formulado como 

modelo preciso, porque tudo o que é qualidade é sempre resultante de fluxos 

intencionais complexos e flutuantes, suscetíveis a mudanças inesperadas, 

caracterizando a necessidade de uma definição específica do campo das qualidades 

que se apresentem sem sentido, isto é, que se encontram estruturadas em infinitas 
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ramificações intencionais já condicionadas e reunidas em feixes  que consolidam 

novas individuações. (GALLEFI, 2009. P. 36).   

É no rigor qualitativo da pesquisa que consolida a criatividade no âmbito da busca das 

incertezas sociais e educacionais. Por isso, é fundamental analisar as mudanças repentinas 

provocadas pelas TDIC no contexto da educação à distância com vistas na aprendizagem 

intencional significativa. Nesse ponto, como indivíduos da procura, há de se aguçar a ótica das 

variáveis no contexto da desmistificação da realidade única e enveredar nas discussões da 

dimensão construtiva de significados a partir do cuidado, generosidade, crítica, autocrítica e 

intercrítica, fatores primordiais para arquitetar conhecimentos.  Fator humano primordial para o 

processo de educação à distância. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante da inquietação desse estudo que nos levou a buscar fundamentações acerca dos 

desafios da mediação tecnológica e a educação à distância, foi possível construir ideias que 

apontam para a uma espécie de reinvenção pedagógica de acordo com as características da 

sociedade contemporânea. Isso envolve, sobretudo, uma reflexão entorno da performance do 

professor que atribui, em sua atuação, outras competências diante do contexto da mediação para 

Ead.   

Ao analisar o contexto da sociedade hodierna, percebe-se o papel responsivo que as 

instituições superiores imprimem numa devolução ao meio social no que tange ações criativas 

e transformativas compartilhadas. Diante disso, é importante destacar a comunicação como fator 

inerente a esta sociedade para utilizá-la primordialmente para construir uma formação inovadora 

e consciente, pois a interrelação entre professor-estudante-estudante-professor não resume numa 

atividade neutra, mas uma incessante produção da tecnologia com base nos fundamentos 

criativos produtivos concernente a técnica.    

De igual modo, as tecnologias digitais da informação e comunicação se restringe em um 

dos desafios da educação à distância, justamente por requerer um uso pedagógico criativo 

transformativo e integrado, com vistas no protagonismo do acadêmico. Ademais, os desafios 

avançam os usos das tecnologias digitais e contempla a necessidade referente ao docente e 

discente no processo da construção da consciência, pois a questão norteadora está para além das 

tecnologias materiais, infundindo no acervo tecnológico imaterial.   

Nesse patamar, a educação à distância, comumente utilizada, se debruça em dimensões 

diferentes em que o foco não se resume na tecnologia, mas nos pensamentos educacionais e 

pedagógicos, visando o desenvolvimento intelectual e social humano. A inovação tecnológica é 

responsável por abordagens, classificações e modelos diferentes que subjaz a mediatização de 

conteúdo, processos de comunicação em que o cerne é uma pedagogia que referencie a 

aprendizagem.  

Portanto, diante dessa discussão inerente a mediação tecnológica no contexto da 

educação à distância, entende-se que ao longo das mudanças na sociedade contemporânea se 

destaca o surgimento das novas culturas educacionais, exigindo um comportamento autoral, 

crítico-reflexivo e transformativo. Por isso, faz-se necessário pensar na formação dos 

professores diante do contexto da mediação tecnológica e pedagógica da educação à distância.   
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ACOMPANHAMENTO DE INTERAÇÕES DOS ESTUDANTES NO 
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RESUMO. A pesquisa teve como objetivo pesquisar e desenvolver um protótipo de Dashboards, a luz 

da teoria da aprendizagem do Conectivismo, que apresentasse a interação entre estudantes e do estudante 

com o Ambiente Moodle, para apoio ao processo de acompanhamento feito pelo docente. A pesquisa 

foi: metodológica, pois buscou compreender a base de dados do Moodle, seu mecanismo de 

funcionamento e estruturar um processo de extração e organização dos dados; e aplicada, em virtude da 

proposição do protótipo de Dashboard. A pesquisa também teve caráter de pesquisa bibliográfica e 

documental, essa última por envolver acesso à documentação e à estrutura de uma fonte primária, os 

algoritmos do ambiente Moodle e sua base de dados. Conclui-se que o processo para extração das 

informações do Moodle e o Protótipo de Dashboards desenvolvido foram exitosos, seguindo os 

pressupostos do Conectivismo e conforme o recorte de interação proposto no objetivo, favorecendo a 

proposição de interface mais amigável para visualização da informação que possa dar apoio 

informacional para o docente no processo de avaliação do estudante.  

Palavras-chave: Visualização da Informação. Analítica de Aprendizagem. Teoria da Aprendizagem 

Conectivista.  Ambiente Virtual de Aprendizagem. Apoio ao Docente na Avaliação do Estudante. 

ABSTRACT.  Dashboards prototype to support teachers while assessing student interactions in 

Moodle Environment in the light of the Connectivism Theory.  The research aimed to investigate 

and develop Dashboards prototype, in the light of the Connectivism Learning Theory, highlighting the 

interaction among students and the interaction between students and Moodle Environment, to support 

teachers’ monitoring and assessment processes. The research was: methodological, as it sought to 

understand the Moodle database and the way it functions and to structure a process of data extraction 

and organization; and applied, with the proposition of the Dashboards prototype. The research was also 

bibliographic and documentary, as it involved access to documentation and the structure of a primary 

source: the Moodle database and algorithms. As conclusion, the process for Moodle information 

extraction and the Dashboards Prototype developed were successful, following the Connectivism 

assumptions according to the interaction cutout proposed in the objective, favoring the development of 

friendlier interface for helping information visualization that might provide more informational support 

for teachers in the process of students assessment. 

Keywords: Information Visualization. Learning Analytics. Connectivism Leaning Theory. Virtual 

Learning Environment Moodle. Teacher Support for Student Assessment. 

 

* O presente estudo compõe a problemática do projeto de pesquisa aprovado na Universidade Estadual de Goiás 

sob o número 2651, intitulado “Tecnologias e recursos de mineração de dados para suporte ao docente na avaliação 

de estudante de graduação a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle”, proposto e 

coordenado pelo Prof. Dr. José Leonardo Oliveira Lima, no Bacharelado em Sistemas de Informação. 
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 INTRODUÇÃO 

A tecnologia mudou a forma como o ser humano realiza suas tarefas diárias e a educação é 

uma das áreas que foram impactadas por este avanço. O ensino, além da modalidade presencial, 

conta com outras modalidades como a Educação a Distância (EaD) e o ensino híbrido, que fazem o 

uso intenso das tecnologias. Atualmente, mesmo nos cursos presenciais, alunos e professores 

utilizam de ambientes disponíveis na internet para o intercâmbio do saber. 

Dentre os ambientes tecnológicos utilizados pelos discentes e docentes (professores, tutores, 

mediadores da aprendizagem etc.), existem os espaços formais pertencentes às instituições 

educativas denominados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). O Moodle é um exemplo 

de AVA de código aberto e livre que, em 2017, registrou mais de 100 milhões de usuários de 234 

países, entre eles, o Brasil, sendo o quarto país com mais registros no ambiente, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos, Espanha e México. (MOODLE.NET, 2018). O Moodle, assim como 

outros AVAs, possui recursos que possibilitam aos professores registrar atividades e realizar 

avaliações, além de permitir que os alunos respondam aos fóruns e às atividades deixadas pelo 

professor, dentre inúmeras outras funcionalidades. 

Os AVAs manipulam e armazenam enorme quantidade de informações sobre as atividades 

dos usuários que podem ser utilizadas para auxiliar o docente na tomada de decisão, ou mesmo 

auxiliar o aluno na visualização de sua aprendizagem. 

Lima (2016), em uma pesquisa com especialistas em EaD brasileiros e europeus que 

trabalham com os AVAs, explicita a dificuldade dos docentes para acompanhamento dos discentes. 

Dentre outros aspectos, os especialistas comentam que no Moodle: existem informações que não 

são utilizadas e que estas e as interfaces deveriam ser mais simples; alguns julgam a interface 

poluída e com muitos elementos e enfatizam a necessidade de elementos visuais para auxiliar o 

docente na tomada de decisões no que se refere ao acompanhamento e avaliação do estudante; outro 

especialista sugere, inclusive, a importância do acesso à informações básicas de forma mais 

amigável, tais como frequência, quantidade de vezes que o aluno entrou no sistema, se o aluno 

escreveu mensagens e quantas foram escritas fossem oferecidas, dentre outras necessidades.  

Learning Analytics (LA), também referenciada no Brasil como Analíticas de 

Aprendizagem, é uma área que estuda os dados produzidos por alunos em ambientes virtuais com 

o objetivo de compreender e aprimorar a aprendizagem, através do acompanhamento, da previsão 

do desempenho futuro e detecção de problemas (YASSINE, 2016). Os estudos de LA, dentre outros 

aspectos, apresentam contribuições para a presente pesquisa principalmente no que se refere à coleta 

e análise dos dados, extraídos do AVA Moodle.   

Dashboard é a terminologia dada para a exibição visual de informações, organizadas em 

uma única tela, a fim de facilitar o entendimento dos dados de forma rápida. As informações de um 

dashboard devem ser dispostas de forma que, ao olhar, seja possível entender rapidamente a 

informação que está sendo passada. Os Learning Analytics se utilizam, dentre outras ferramentas, 

de Dashboards para promover a visualização da Informação. 

O AVA Moodle passou a oferecer, a partir da sua versão 3.4, uma ferramenta de Analytics. 

A ferramenta disponibiliza o plugin Analytics Graphs que possui vários gráficos que são 

apresentados em um formato de Dashboard para auxílio ao docente, como por exemplo: quantidade 

de acessos aos materiais disponibilizados pelos docentes, quantidade de alunos ativos em 

determinada hora do dia e quantidade de tarefas enviadas, não enviadas e enviadas fora do prazo. 

Contudo, pela análise feita pelos autores, a apresentação da informação desse Analytics 

disponibilizado no Moodle ainda é complexa e um pouco distante da facilidade e intuitividade de 

uso do recurso do AVA desejada pelos especialistas, sendo que alguns desses analytics ainda trazem 

informações que são difíceis de entender, distanciando-se de parte da definição de dashboard. 
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A teoria da aprendizagem do Conectivismo embasa inúmeros estudos que envolvem a EaD 

e o uso de tecnologias no processo ensino aprendizagem. Referida teoria assume que o 

conhecimento é adquirido através de conexões entre pontos especializados de informação, sendo 

tais pontos especializados de informação alunos, professores, bases de dados, organizações e entre 

outros.  

É com base na necessidade de visualização da informação sobre os alunos que este trabalho 

teve como foco pensar em um protótipo de dashboards para auxiliar os docentes nos processos de 

acompanhamento e avaliação do estudante, a luz da teoria da aprendizagem do Conectivismo, 

diferente da base tecnicista que embasa muitas propostas de desenvolvimento de tecnologias ligadas 

aos ambientes virtuais e as tecnologias educacionais. 

Face ao exposto, teve-se como problema de pesquisa: “Como os Dashboards poderiam 

ajudar os docentes no acompanhamento da interação dos estudantes no Ambiente Virtual de 

aprendizagem Moodle pela perspectiva do Conectivismo?”. Para responder a este problema de 

pesquisa, teve-se como objetivo, portanto, pesquisar e desenvolver um protótipo de Dashboard, a 

luz da teoria da aprendizagem do Conectivismo, que apresentasse a interação entre estudantes e do 

estudante com o Ambiente Moodle, para apoio ao processo de acompanhamento e avaliação feito 

pelo docente. Ressalta-se que, para a presente pesquisa, foi feito o recorte das conexões possíveis 

na Teoria Conectivismo nos aspectos que envolvem as interações aluno x aluno e aluno x material, 

dentre as demais possíveis conexões, como será abordado mais detalhadamente na sessão 2.1 desse 

artigo. 

Foi utilizado o modelo de LA proposto por Chatti et al. (2012) para a coleta e análise dos 

dados extraídos do ambiente Moodle. Este modelo apresenta quatro perguntas que foram 

respondidas por esta pesquisa para identificar quais dados seriam analisados e como eles seriam 

expostos. Buscou-se apresentar dados como: a quantidade de visualizações de materiais, a 

quantidade de interações com tarefas e a especificação dessas interações, a quantidade de interações 

em fóruns e a especificação destas interações. 

Para o alcance do objetivo, destaca-se a dificuldade na identificação de pesquisas com 

proposição dos indicadores de avaliação específicos do Conectivismo que seriam importantes para 

o desenvolvimento dos dashboards. Para superar essa limitação, utilizou-se os princípios extraídos 

da teoria do Conectivismo ao invés de seus indicadores, como originalmente havia sido pensado 

quando da concepção da pesquisa. 

  O CONECTIVISMO COMO BASE TEÓRICA PARA LEARNING ANALYTICS E 

DASHBOARDS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM  

Existem diversas teorias da aprendizagem, ou abordagens pedagógicas, indo desde a 

abordagem tradicional, passando pelas abordagens Behaviorista ou Comportamentalista, 

Cognitivista, Construtivista, Sócio-interacionista, Construcionista e a Conectivista, dentre outras. 

Anderson e Dron (2012) apresentam o Conectivismo como uma teoria da aprendizagem do 

ensino a distância.  

As teorias de aprendizagem embasam o pensar e o fazer educacional, logo, elas têm papel 

fundamental ao nortear as propostas de metodologias e tecnologias educacionais por meio de seus 

princípios e pressupostos. Portanto, os recursos tecnológicos, como os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e seus Learning Analytics e os Dashboard também precisam ser concebidos em 

consonância com as teorias de aprendizagem.  

Nessa sessão, apresenta-se o embasamento teórico da teoria da aprendizagem do 

Conectivismo, dos Analytics e dos Dashboards que, na sua intersecção, dão sustentáculo teórico 

para a proposição do protótipo objeto desse estudo. 
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 Teoria da Aprendizagem do Conectivismo 

Moreira (2014) preconiza que teorias são tentativas de sistematizar uma área de 

conhecimento, maneiras particulares de ver, explicar e prever observações e de se resolver 

problemas. Levando esta definição em consideração, pode-se dizer que teorias da aprendizagem são 

tentativas de orientar e explicar o que é e como ocorre o processo de aprendizagem. Moreira (2014, 

p. 12) expõe que uma teoria da aprendizagem é “[...] uma construção humana para interpretar 

sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. Representa o ponto de vista 

de um autor/pesquisador sobre como interpretar o tema aprendizagem [...]”. 

Segundo Siemens (2004), propositor da Teoria do Conectivismo, esta é uma teoria que 

assume que o processo de aprendizagem acontece em ambientes nebulosos, onde a informação não 

é controlada. Dessa forma, é mais importante criar conexões que capacitam a aprender, do que o 

estado atual de conhecimento.  

A aprendizagem (definida como conhecimento acionável) pode residir fora de nós 

mesmos (dentro de uma organização ou base de dados), é focada em conectar 

conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos capacitam a aprender 

mais são mais importantes que nosso estado atual de conhecimento (SIEMENS, 2004, 

p. 5-6). 

Para Anderson e Dron (2012), a Teoria da Aprendizagem do Conectivismo pressupõe que 

o conhecimento é adquirido através de conexões entre fontes especializadas. Além disso, o 

Conectivismo admite que parte do processamento mental e da resolução de problemas podem ser 

realizados por máquinas. A afirmação de Anderson e Dron (2012) é reforçada por Dunaway (2011) 

que assume que “O Conectivismo admite que a aprendizagem ocorre quando os aprendizes 

estabelecem conexões entre as ideias que estão em suas redes pessoais de aprendizagem, que são 

compostas de numerosas informações e tecnologias.” (tradução nossa).  

Dunaway (2011) enfatiza que Siemens apresenta o Conectivismo como uma teoria que 

envolve a integração de muitas teorias como: conhecimento conectivo de Downes, o Construtivismo 

Social de Vygostky e a Teoria das Redes de Barabási.  

Siemens (2004, p. 6, enumeração e negrito nossos), aponta os princípios do Conectivismo: 

(a) Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões;  (b) 

Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação;  

Aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; (c) A capacidade de saber 

mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente; (d) É necessário cultivar 

e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua;  (e) A habilidade de 

enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade fundamental; (f)  

Atualização (“currency” – conhecimento acurado e em dia) é a intenção de todas as 

atividades de aprendizagem Conectivistas; (g) A tomada de decisão é, por si só, um 

processo de aprendizagem. Escolher o que aprender e o significado das informações 

que chegam é enxergar através das lentes de uma realidade em mudança. Apesar de 

haver uma resposta certa agora, ela pode ser errada amanhã devido a mudanças nas 

condições que cercam a informação e que afetam a decisão.  

A tecnologia possibilita a conexão entre as fontes especializadas. Moore e Kearsley (2007) 

operacionalizam essas conexões relacionadas ao conectivismo propondo a interação aluno-

conteúdo, aluno-instrutor (sic) e aluno-aluno. Anderson (2003) amplia a visão de Moore e Kearsley, 

implementando um modelo que envolve conexões entre os participes do processo – estudante, 

conteúdo e professor – interações que podem envolver, por exemplo: pessoas fisicamente separadas, 

quanto pessoas e materiais, ou até mesmo materiais e materiais, dentre outras possibilidades de 
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interação. A Figura 1 apresenta o modelo de interações da educação a distância proposto por 

Anderson (2003). 

 
Figura 1 – Modelo de interações da educação a distância 

 
Fonte: Anderson (2003 apud LIMA, 2016). 

Essa conexão é a base dos modelos Conectivistas que, conforme Anderson e Dron (2012, 

p. 126) “baseiam-se explicitamente na ubiquidade de conexões em rede entre pessoas, artefatos 

digitais e conteúdo, o que teria sido inconcebível como formas de aprendizagem a distância, se a 

World Wide Web não estivesse disponível para mediar o processo”. 

A teoria do Conectivismo é a base para a extração dos dados utilizados no protótipo, sendo 

que, da amplitude de possibilidades de interação entre os partícipes que originalmente foi proposto 

por Anderson e Dron (2003), como apresentado na figura 1, no recorte da pesquisa foram 

priorizadas as conexões estudante-estudante e estudante-conteúdo. Para nortear o processo de 

análise e escolha dos dados a serem utilizados, utilizou-se alguns princípios de LA, conforme 

apresentado na sequência. 

 Learning Analytics 

Com o uso constante dos AVAs e das tecnologias no processo ensino-apredizagem, muitos 

dados passaram a estar disponíveis e podem ser utilizados para contribuir no acompanhamento do 

que acontece nos ambientes digitais. Os estudos de Learning Analitics (LA), também referenciado 

por alguns autores como Mineração de Dados Educacionais, cada vez mais tem sido objeto de 

pesquisas. 

“Learning Analytics é a medição, coleta, análise, e relato de dados sobre os alunos e seus 

contextos, com o objetivo de compreender e otimizar o aprendizado e os ambientes em que ele 

ocorre.” (LAK’11, 2011, tradução nossa). Dessa forma, a LA é uma interpretação de uma grande 

quantidade de dados produzidos e reunidos em nome dos alunos, para avaliação do progresso 

acadêmico, previsão do desempenho futuro e identificação de problemas. (CHATTI et al., 2012;  

YASSINE, 2016). 

Os dados são coletados de ações explícitas do aluno, como a conclusão de tarefas e a 

realização de exames, e de ações tácitas, incluindo interações sociais on-line, 

atividades extracurriculares, postagens em fóruns de discussão e outras atividades que 

não são avaliadas diretamente como parte do progresso educacional do aluno. 

(YASSINE, 2016, p.262) 

Chatti et al. (2012) compreendem que o processo de LA é um ciclo iterativo onde são 

realizadas três principais etapas: 1) coleta de dados e pré-processamento, 2) análise e ação e 3) pós-

processamento. O primeiro passo consiste na coleta de dados de vários AVAs e na descoberta de 
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padrões entre os dados coletados. A etapa de análise inclui, além da análise e visualização dos 

dados, as ações que serão tomadas sobre essas informações. E, por último, o pós-processamento 

envolve acrescentar dados de fontes adicionais, refinar o conjunto de dados, determinar atributos 

necessários para nova iteração, identificar indicadores/métricas ou escolher um novo método de 

coleta e análise de dados (CHATTI et al., 2012). Os autores propõem um modelo para LA com 4 

dimensões, como representado na Figura 2: 

 
Figura 2 – Modelo de referência de Learning Analytics 

 
Fonte: CHATTI et al. (2012 apud MOISSA et al. 2014) 

 

• O quê? Quais tipos de dados serão coletados e usados para a análise; 

• Quem? A quem a análise será direcionada: alunos, professores, instituição, 

administração; 

• Por quê? Qual o objetivo da análise dos dados coletados; 

• Como? Como os dados coletados serão analisados. 

Para Silva (2017), a grande quantidade de dados gerados nos AVAs implica na geração de 

novas necessidades relativas ao acompanhamento dos estudantes. Nesse sentido, a LA surge com o 

propósito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Para que isso seja possível, são 

necessários mecanismos computacionais que apresentem informações de forma organizada e de 

fácil entendimento (SILVA, 2017). 

Moissa et al. (2014) realizaram um mapeamento da área de pesquisa com o objetivo de 

entender quais são os tipos de dados, as técnicas, as pessoas interessadas e as intervenções; além de 

sua relação com os objetivos de análise. Em suas considerações finais, afirmam que as LAs são uma 

nova área de pesquisa da Informática na Educação, e tem como objetivo melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem a partir da análise de dados gerados pelos alunos nos meios tecnológicos e 

AVAs. 

 Dashboards 

Segundo Few (2006), dashboard é a exibição visual das informações mais importantes e 

necessárias para alcançar um ou mais objetivos organizados em uma única tela, de forma que as 

informações possam ser monitoradas rapidamente. O autor afirma que as informações que são 

exibidas em um dashboard são combinações de textos e gráficos, com enfoque nos gráficos porque, 

com a apresentação gráfica, comunica-se melhor que textos puros. 

Os dashboards são feitos para exibir informação a fim de atingir um objetivo, para isso, eles 

tentam fornecer uma visão geral do cenário atual (FEW, 2006). 

Few (2006, p. 27, tradução nossa) aponta o tipo de informação a ser exibida em um 

dashboard: 

Não é um tipo específico de informação, mas informação de qualquer tipo que seja 

necessário para fazer um trabalho. Não são apenas informações que são necessárias 
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para executivos e até mesmo gerentes; pode ser informação que é necessária para 

quem tem objetivos a cumprir. 

A utilização de dashboards na educação facilita o entendimento e a visualização das 

informações geradas por alunos nos AVAs, o que apoia a tomada de decisão (SILVA; NETTO; 

SOUZA, 2016). 

A maioria dos dashboards, na área da educação, são implantados para ajudar os professores 

a manter uma visão geral do curso, para a tomada de decisões e para encontrar alunos isolados e em 

risco (VERBERT et al., 2013). 

Segundo Duval (2011), “Tanto para alunos quanto para professores, pode ser extremamente 

útil ter uma visão geral de suas atividades e como elas se relacionam com as de seus colegas ou 

outros atores da experiência de aprendizado.” 

Com base nessa premissa – que a visualização da informação nos Dashboards dos Learning 

Analytics sobre a interação nos ambientes digitais, a luz da teoria da aprendizagem do 

Conectivismo, pode auxiliar o docente na tomada de decisão –, foi que referidos temas foram 

apresentados nesse embasamento teórico, pois se interseccionam para o alcance dos objetivos da 

pesquisa. 

 METODOLOGIA 

Para a proposição da presente pesquisa, utilizou-se a taxonomia proposta por Vergara 

(2013), que classifica a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa 

foi aplicada e metodológica. Aplicada, pois buscou apresentar uma proposta de solução para o 

problema de falta de informação sobre a interação de discentes com o ambiente de aprendizagem e 

com outros discentes. Metodológica pois, para se chegar ao protótipo de dashboard, foi necessário: 

compreender algoritmos e estrutura e funcionamento da base de dados do ambiente Moodle para 

identificar as fontes e formatos de dados e desenvolver procedimentos de escolha, extração, 

organização e processamento dos dados até chegar na apresentação da informação na tela do 

Dashboard. Referido processo é detalhado no item 4. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi: documental, pois utilizou de uma fonte primária de 

informação: a documentação, os algoritmos e a base de dados do AVA Moodle; bibliográfica, 

porque para o esclarecimento de conceitos, foi necessário o estudo em materiais bibliográficos 

publicados: livros, artigos, comunicações em congressos, sítios de Internet, dentre outros. 

Para a representação e compreensão das fontes de informação e das bases de dados do 

Moodle, além das tecnologias que são abordadas no item 3.1, utilizou-se de processos de 

modelagem de dados (SETZER; SILVA, 2005; SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 

2012). Foram usados elementos da modelagem de dados conceituais (também denominados de alto-

nível), que fornecem conceitos próximos à percepção dos usuários; para isso foi utilizado o 

Diagramas de Entidade e Relacionamento (DER), que representa as entidades do mundo real, que 

podem ter atributos, e os relacionamentos entre elas, que um sistema de informação precisa simular 

internamente. Também foram usados processos de modelagem de dados físicos (também 

denominados de baixo-nível), que fornecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados 

são armazenados no computador (SETZER; SILVA, 2005).  

Para a montagem dos modelos de dados físicos e sua manipulação no Banco de Dados, 

utilizou-se da Structred Query Language (SQL), juntamente com alguns procedimentos de 

Engenharia Reversa, conforme método proposto por Pressman (2011), para acesso à estrutura e 

consulta e manipulação do banco de dados.  

3.1.  Instrumentos e procedimentos de pesquisa, coleta e análise de dados 
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Em relação à parte bibliográfica da pesquisa, foram realizadas buscas com strings 

relacionadas ao problema de pesquisa nas bases de dados: Periódicos Capes, Google Academics, 

Web of Science e Journal of Learning Analytics, além de pesquisas em livros importantes referente 

a temática; os materiais foram catalogados em fichas de documentação de pesquisa. 

Para a proposição de um dashboard, é necessário saber quais dados devem ser utilizados e 

realizar a busca destes. Para fins da pesquisa, os dados que foram priorizados são os que dão suporte 

à Teoria da Aprendizagem do Conectivismo, ou seja, dados sobre as conexões com fontes de 

aprendizagem, utilizando a base de dados do ambiente Moodle como fonte de informação. Como o 

AVA Moodle possui muitas ferramentas, foram selecionadas três para o estudo, sendo elas: tarefas, 

documentos e fóruns. As interações de alunos com as tarefas e documentos foram consideradas 

como interações aluno x material e as interações com os fóruns foram consideradas aluno x aluno, 

visto que das ferramentas estudadas, essa é a que mais viabiliza a interação aluno x aluno.   

O ambiente Moodle foi baixado e instalado utilizando o servidor Web XAMPP. O sistema 

gerenciador de bancos de dados PostgreSQL foi usado para hospedar a base de dados do Moodle e, 

para instalação, foi realizado o download no site do Moodle da versão 3.4.2 do sistema e realizadas 

as configurações para que o sistema pudesse funcionar no servidor XAMPP. Depois de configurado 

o AVA Moodle, foram criados usuários fictícios no sistema e simuladas as interações, para gerar 

uma pequena massa de dados que foi usada para prototipação dos dashboards. 

Para manipulação dos dados foi necessária a utilização do DER encontrado na página do 

Moodle para entendimento da base de dados e SQL para realização das consultas de dados (Anexo 

A - Link na nota ao final do artigo i). 

Para iniciar a busca dos dados na base, foram pesquisadas as bases de dados e os algoritmos 

para entender como o sistema Moodle extrai as informações que são mostradas nas ferramentas de 

logs do próprio sistema. A SQL para manipulação de dados que foi encontrada no Moodle foi 

aprimorada para a necessidade da presente pesquisa, e para isso foi necessário o entendimento das 

relações entre algumas tabelas. Essas relações foram modeladas em um DER (Apêndice A – Link 

na nota ao final do artigo i). 

O processo de extração e tratamento de dados utilizou-se da metodologia proposta pelas 

LAs, respondendo as 4 dimensões do modelo proposto por Chatti et al. (2012): 

• O quê? Os dados que foram buscados na base, são dados que mostram a interação de 

um discente com outro e de um discente com o material. Foram mostrados dados de 

interação do aluno em postagens de fóruns, sendo esses: quantidade total de interações 

e especificação das interações. Também foram mostrados dados sobre a interação do 

aluno com o material disponibilizado, se houve interação, quantas vezes e a interação 

do aluno com as atividades, se houve, quantas vezes e quantas respostas a cada 

interação. Além disso foram buscados a respeito de grupos: a quantidade de interações 

por grupo, quais participantes interagiram e o detalhamento das interações por grupo; 

• Quem? A pesquisa volta-se a auxiliar o educador, ou seja, o docente na visualização de 

informação; 

• Por quê? O trabalho insere-se no objetivo de avaliação e feedback pois busca auxiliar o 

docente através da visualização de interações dos alunos, no acompanhamento do aluno; 

• Como? Os dados coletados serão visualizados através de dashboards (visualização de 

informação). 

Foram realizadas pesquisas por ferramentas de visualização de dados configuráveis. 

Durante a busca foram encontradas duas ferramentas de dashboards configuráveis: Datadeck e 

Google Data Studio, sendo escolhida a Google Data Studio pela maior facilidade de encontrar 

tutoriais explicativos e por ser uma ferramenta gratuita (freeware). A versão usada foi a do Google 

Data Studio versão beta, disponibilizada online pela Google. 
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 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Processo de análise, extração e tratamento dos dados sistema Moodle 

A princípio foi identificado que o sistema Moodle possui relatórios de logs que podem ser 

retirados através do próprio sistema, assim, foram realizadas pesquisas a fim de identificar qual a 

SQL usada pelo sistema para gerar os relatórios de logs. Foi encontrada uma SQL de relatório de 

logs para um determinado usuário no fórum de desenvolvedores da Comunidade Badiu (Anexo A 

- Link de acesso na nota ao final do artigo i). 

Fazia-se necessário que a SQL trouxesse todos os logs somente de usuários com papel de 

alunos. Inicialmente foi criada uma SQL que retornava os logs de todos os usuários e 

posteriormente, foi realizado o aprimoramento da SQL para que essa trouxesse somente logs 

gerados por ações de usuários com papel de aluno. 

Através do comando WHERE foi definido que só deveriam ser buscados logs que foram 

gerados por usuários que possuem o papel de aluno. Na tabela de “papéis”, o papel de aluno possui 

o id de número 5, assim foi definido no WHERE que só deveriam ser buscados logs de usuários 

que estavam correlacionados na tabela “mdl_role_assignments” com o papel de id de número 5 

(vide quadro 1). Concomitantemente, foi adicionada no WHERE da SQL uma condição a fim de 

poder trazer logs de um determinado curso. Assim, foi definido, através do WHERE, que os logs a 

serem buscados eram logs realizados por alunos do curso que estava relacionado na tabela 

“mdl_course” com o id de número 2. 

Quadro 1 – SQL adaptada 
SELECT TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(l.timecreated), 'HH24:MI:SS') as hora, TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(l.timecreated), 

'YYYY/MM/DD') as data, l.userid, u.firstname,u.lastname,u.email,l.eventname,c.fullname,l.action, l.component, l.target 
FROM mdl_logstore_standard_log l 

INNER JOIN mdl_user u ON u.id=l.userid 

INNER JOIN mdl_role_assignments rs on u.id=rs.userid 
INNER JOIN mdl_course c ON c.id=l.courseid 

WHERE rs.roleid=5 AND c.id=2 order by data 

Fonte: Adaptado pelos autores, a partir de SQL do AVA Moodle, com base na pesquisa realizada. 

Por fim, para correlacionar os dados das tabelas foi utilizado o método INNER JOIN que 

retorna registros comuns entre as tabelas.  

Através da SQL que extrai os logs gerados por alunos de um determinado curso, foram 

retirados os seguintes dados: data e hora da ação, id do usuário, primeiro e último nome, e-mail, 

nome do evento executado, nome do curso, ação realizada, componente e objeto. Dos dados 

extraídos, a data e hora, o id do usuário, o nome do evento executado, a ação realizada, o 

componente e o objeto, foram retirados da tabela de log. As colunas que possuem esses dados na 

tabela são denominadas respectivamente: timecreated, userid, eventname, action, component e 

target. 

O campo timecreated é do tipo BIGINT e armazena um timestamp que é um número que 

contém a data e hora levando em consideração o fuso horário. Para a extração do dado em formato 

de data e hora foi necessário realizar a conversão utilizando a função TO_CHAR que recebe como 

parâmetro o timestamp e a máscara, retornando o dado conforme a máscara informada (quadro 1). 

Além dos dados que foram retirados da tabela de logs outros dados foram retirados da tabela 

de usuário, que são: primeiro nome, último nome e e-mail que na tabela de usuários são 

denominados: firstname, lastname e email. Por último, o nome do curso foi extraído da tabela de 

cursos e é denominado na tabela de fullname. 

Para a criação de dashboards que mostrassem o desempenho dos grupos, foi fundamental a 

extração de dados de alunos que faziam parte de grupos. Para isso a SQL utilizada anteriormente 

para extrair dados dos logs teve o acréscimo de instruções para trazer logs de ações dos alunos que 

estão vinculados a algum grupo; assim, foram adicionados outros dois INNER JOINS, a fim de 
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fazer a correlação entre as tabelas “mdl_groups_members” e “mdl_course” com a tabela de usuário. 

A SQL aprimorada retorna os logs de ações de alunos que estão vinculados a um grupo e os nomes 

desses grupos (Apêndice B - link na nota no final do artigo i). 

Por meio da SQL de extração de logs de alunos que fazem parte de grupos, foram retirados 

os mesmos dados da SQL de logs de alunos de um determinado curso, com o acréscimo do nome 

do grupo que o usuário está participando. Na tabela de grupos, a coluna que guarda os nomes dos 

grupos é chamada name. 

Os dados retornados pelas SQLs foram exportados para arquivos com extensão .csv (valores 

separados por vírgula). As planilhas geradas por cada uma das SQLs foram unidas em uma única 

planilha do Google, com o arquivo final contendo as seguintes colunas (em computação, nomes de 

tabelas não são acentuados): hora, data, userid, primeironome, ultimonome, email, evento, 

nomedocurso, acao, componente, grupo, somenteevento e atividade;  

Das colunas apresentadas, a coluna “somenteevento” foi criada manualmente, copiando os 

dados da coluna de evento e substituindo apenas pela última string dos textos. A coluna atividade 

também foi criada manualmente, a partir da coluna “somenteevento”. Esta coluna foi criada pois 

uma ação pode gerar vários eventos dentro da tabela de log e, para que fosse considerado um único 

evento para cada ação, foram selecionados somente alguns eventos que seriam contados e 

apresentados nos dashboards: discussion_viewed, course_module_viewed, discussion_created, 

post_created, submission_created, submission_status_viewed. 

O evento course_module_viewed acontece para mais de um componente do AVA. Assim, 

o evento foi cruzado com o nome do componente para saber qual parte do sistema estava sendo 

visualizada. 

Na coluna de atividades esses eventos foram substituídos respectivamente pelas seguintes 

frases: Discussão visualizada, Fórum visualizado, Discussão de fórum criada, Resposta a discussão 

de fórum, Tarefa enviada, Tarefa visualizada e Documento visualizado. 

Após o tratamento dos dados, a planilha foi utilizada como fonte de dados da ferramenta 

Google Data Studio. Ao selecionar a planilha como fonte de dados a ferramenta reconheceu 

automaticamente os campos com os dados e foi utilizada para a montagem dos gráficos. 

Na ferramenta, é possível conectar diversas fontes de dados, como os relatórios do Google 

Analytics, planilhas Google, bancos de dados, arquivos .csv dentre outros. Para a criação dos 

dashboards e demonstração dos dados foram escolhidos gráficos de barras, setores e tabelas. Para 

seleção dos dados a serem apresentados nos gráficos de interações gerais, foram criados filtros para 

mostrar somente as atividades citadas acima e um filtro para excluir as informações que são 

relacionadas ao componente “core”. Em todos os gráficos o campo de data foi utilizado como 

dimensão de período. 

4.2 Apresentação dos Resultados nos Dashboards  

Os dashboards foram construídos com base em dois princípios do Conectivismo, apontados 

por Siemens (2004, p. 6): “Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes 

de informação”, sendo que é “necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem 

contínua.” 

Além disso, os dashboards também foram criados com base em algumas necessidades 

apontadas por especialistas entrevistados por Lima (2016), como a necessidade de saber se algum 

aluno postou alguma mensagem e quantas mensagens foram postadas, a necessidade de visualização 

da síntese de desempenho individual ou em grupo. As figuras apresentadas na sequência são as 

representações e descrições dos dashboards configurados e retirados da ferramenta Google Data 

Studio. 
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Os dashboards apresentados na sequência utilizam a soma de resposta e início de novo 

tópico em fóruns, submissão de tarefas, visualização de tarefas, documentos e fóruns para 

demonstrar as interações dos alunos com os materiais e com os outros alunos. 

Nos dashboards apresentados nas figuras 3, 5 e 7, ao se clicar nas interações de um aluno 

no gráfico geral, o gráfico apresentado a direita dos dashboards deverá ser alterado, mostrando as 

interações individuais do grupo ou do aluno selecionado.  

Para o gráfico de interações gerais, apresentado na Figura 3, foram usados como dimensão 

os campos de nome dos alunos e como métrica a contagem de atividades. Para o gráfico de 

interações individuais, apresentado ao lado direito da Figura 3, foram utilizados como dimensão o 

campo componente e como métrica a contagem das atividades, também aplicando os filtros de 

atividade e componentes. 

Figura 3 – Interações da turma e individual com os materiais 

 
  Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

O gráfico localizado a esquerda apresenta a soma das ações que os alunos de uma 

determinada turma fizeram em um período especificado, enquanto o gráfico localizado a direita 

especifica em qual das ferramentas houveram as interações e apresenta a soma das interações com 

a ferramenta.  

No exemplo apresentado na Figura 3, é possível identificar que o aluno 2 realizou oito 

interações com os materiais, sendo elas: quatro em fóruns, duas em tarefas, uma em documento e 

um envio de tarefa.  

Além do filtro de seleção de período, o docente também poderá escolher as ferramentas que 

deseja que apareçam nos gráficos, através do campo “Elemento” apresentado na Figura 3. Além do 

detalhamento da ferramenta em que houve a interação, a Figura 4 apresenta um segundo nível mais 

avançado, onde o docente pode visualizar a atividade realizada na ferramenta, por exemplo: se o 

aluno só visualizou um fórum, se postaram novos tópicos ou responderam a outros tópicos. 

Para as tabelas que especificam as interações, apresentadas nas Figuras 4 e 6, foram 

utilizados como dimensão os campos de componente e atividade, e como métrica foi utilizado o 

campo de primeiro nome do aluno. Nesta tabela foram utilizados os mesmos filtros dos gráficos de 

interações gerais. 

Na Figura 4 é possível verificar o detalhamento das interações com os fóruns apresentadas 

na Figura 3. A Figura 4 mostra que, das quatro interações com fóruns, duas foram visualizações de 

discussões, uma foi visualização do fórum no geral e uma foi resposta a discussão. No dashboard 

apresentado na Figura 4, o docente pode selecionar o período, o aluno, o elemento e a atividade que 

deseja ver na tabela.  
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Também foi montado um dashboard para acompanhamento das interações em grupo. Para 

a criação do gráfico de grupos, utilizou-se como dimensão o campo grupo e como métrica a 

contagem das atividades e também foi aplicado o filtro de atividades. 

Figura 4 – Detalhamento de interações de alunos com os materiais 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

  

 A Figura 5 apresenta, do lado esquerdo, uma visualização das interações de todos os grupos, 

enquanto do lado direito apresenta a quantidade de interações por aluno do grupo.  

Figura 5 – Interação de grupos com os materiais 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Na imagem é possível identificar que o grupo 1 é composto por dois alunos e obteve vinte 

e sete interações durante o período especificado, sendo que dessas, vinte e quatro foram realizadas 

pelo Aluno 1 e três pelo Aluno 3. Nesse dashboard, o docente poderá selecionar quais elementos e 

atividades deverão ser contabilizadas para os gráficos. Além de visualizar as interações por aluno, 

poderá, em um segundo nível, visualizar o detalhamento das interações de todos os grupos ou do 

grupo selecionado no filtro, como apresentado na Figura 6.   

Para mostrar as interações entre aluno x aluno foi criado um dashboard, apresentado na 

Figura 7, que apresenta as interações dos alunos com os fóruns, visto que essa é a única das 

ferramentas escolhidas onde se pode verificar a interação entre eles.  
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Para os dashboards gerais de interação com outros alunos, mostrados ao lado esquerdo da 

Figura 7, foi utilizado como dimensão o campo “primeironome” e como métrica a quantidade de 

atividades, sendo aplicado um filtro para que sejam apresentadas somente atividades relacionadas 

aos fóruns. Ainda no dashboard de interações com alunos, no gráfico de um aluno específico 

apresentado do lado direito da Figura 7, foi utilizado como dimensão o campo atividade e como 

métrica a contagem das atividades. 
 

Figura 6 – Detalhamento das interações de grupos com materiais 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

O gráfico de interações gerais disposto do lado esquerdo da Figura 7 mostra a soma das 

interações nos fóruns, enquanto o gráfico do lado direito do dashboard mostra as ações do aluno 

nos fóruns.  

Figura 7 – Dashboard de interação aluno x aluno 

 
Fonte: Elaborado pelo autores, com base na pesquisa realizada. 

No exemplo da Figura 7 é possível visualizar que o Aluno 2 realizou quatro interações nos 

fóruns, dessas, duas foram visualizações de discussões, uma visualização do fórum e a outra uma 

resposta a discussão. 

5. CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÕES 

A concepção do estudo teve início com base em entrevistas realizadas por Lima (2016) em 

sua tese de doutorado onde especialistas em EaD brasileiros e europeus apontam a necessidade de 

visualização gráfica de informações básicas nos AVAs. Pensou-se, então, na criação de protótipos 

de dashboards a luz da teoria do Conectivismo que apresentassem, de forma simplificada, 
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informações sobre as interações dos estudantes, de forma a apoiar nos processos de 

acompanhamento e avaliação.  

Conclui-se que, conforme o recorte feito para a pesquisa – interação entre alunos e dos 

alunos com o ambiente, nas três ferramentas do AVA Moodle priorizadas: tarefas, documentos e 

fóruns –, o estudo alcançou o objetivo de propor dashboards a luz da teoria do Conectivismo, que 

atendessem a necessidade de visualização de informação de docentes de forma mais intuitiva e 

amigável. Para a proposição do Dashboard foi necessário o entendimento da base de dados e de 

algoritmos do Moodle e o desenvolvimento de percurso para extração e organização dos dados 

necessários para entrada na Ferramenta Google Data Studio e para a apresentação dos Dashboards. 

Os autores compreendem que o percurso percorrido para extração e organização dos dados 

colaboram quando da automatização desse processo, com a construção de Módulos de Learning 

Analytics a serem integrados no Moodle, no momento do desenvolvimento da tecnologia (ou seja, 

quando da apropriação da pesquisa para desenvolvimento de produtos), de forma que tais 

Dashborards sirvam de suporte informacional ao docente no complexo processo de avaliação do 

estudante. 

Reitera-se que as telas do protótipo foram desenvolvidas com base nos princípios teóricos 

do conectivismo interpretados pelos autores, visto que não foi possível a identificação de 

indicadores de avalição que pudessem nortear o desenvolvimento dos protótipos. Por meio do 

estudo da teoria, entende-se que existem diversas possibilidades de interações que podem acontecer 

em AVAs, e que a demonstração gráfica dessas interações auxiliaria o docente não só em termos 

quantitativos, mas também qualitativos nos processos de acompanhamento e feedback para os 

alunos. 

Em função do tempo disponível para realização da  pesquisa e de regulamentações, que 

envolve a ética de pesquisa com pessoas, que demanda tempo para tramitação e aprovação em 

Comitê de Ética que os pesquisadores não dispunham, conforme cronograma e prazo limite para a 

pesquisa, assim como algumas restrições incorporadas na lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)  

sancionada em 14 de agosto de 2018, não foi possível a validação dos protótipos de Dashboard 

com docentes que atuam nos AVAs, para avaliação e aprimoramento da comunicabilidade e 

usabilidade do Protótipo, assim como a testagem com dados de bases de dados reais do Moodle 

com informações de estudantes.  

Recomenda-se, como estudos futuros, a validação e aprimoramento dos protótipos com 

especialistas e profissionais que trabalham com os AVAs e, também, a validação dos protótipos 

com uma base de dados real. Também se sugere, para futuros estudos, ampliar a proposição de 

Dashboard para as demais conexões abrangidas pela teoria da aprendizagem do conectivismo, para 

além das que foram priorizadas nesse estudo, além da  pesquisa e proposição de indicadores  de 

avaliação no Conectivismo, considerando que este estudo não identificou estudos sistematizados 

sobre essa temática realizados por pesquisadores em educação e avaliação. 
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Pernambuco)   

Juliana R. Basto Diniz (juliana.diniz@ufrpe.br, Universidade Federal Rural de Pernambuco) 

RESUMO 

O presente artigo aborda uma temática pouco comentada na realidade educacional, quando se trata de 

dificuldades de aprendizagem é possível encontrar documentos norteadores que contribuem e 

colaboram com os professores no processo de ensino. No entanto, quando o assunto é uma dificuldade 

especifica, o campo de pesquisa se limita. Observando a dificuldade encontrada por professores na 

sala de aula com alunos com dificuldade de aprendizagem na Matemática, surge uma pergunta: Como 

os professores conseguem identificar uma discalculia e como deve ser a intervenção docente em casos 

comprovados? Para responder a essa pergunta, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 

integrativa da literatura, comparando e avaliando a qualidade de softwares existentes em critérios 

essenciais propostos pela BNCC. Aliado a isso, também foi realizada uma análise de ferramentas área 

para dar suporte ao professor.  Nesse contexto, a pesquisa se faz necessária, pois foi constatado que há 

uma carência enorme de trabalhos na área de dificuldade na Matemática e relacionados a prática 

docente mais especificadamente. 

Palavras-chave: Jogos Educacionais, Discalculia, intervenção docente, revisão integrativa. 

ABSTRACT.   

The present article addresses a topic that is not very much discussed in educational reality. When it 

comes to learning difficulties, it is possible to find guiding documents that contribute and collaborate 

with teachers in the teaching process. However, when the subject is a specific difficulty, the search 

field is limited. Observing the difficulty encountered by teachers in the classroom with students with 

learning difficulties in mathematics, a question arises: How can teachers identify dyscalculia and how 

should teacher intervention be in proven cases? To answer this question, the objective of this work is 

to propose the creation of a digital application as a teaching support tool to work with students with a 

sign of dyscalculia. In order to perform this work, it was necessary an integrative review of the 

literature, comparing and evaluating the quality of existing software in essential criteria proposed by 

BNCC. In this context, the research was well accepted, because it was verified that there is a great lack 

of research in this area of difficulty in mathematics and related to the teaching practice more 

specifically. 

Keywords: Educational Games, Dyscalculia, teacher intervention, integrative review.  
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1. INTRODUÇÃO 

Quem nunca ouviu falar a expressão ―eu não gosto de Matemática‖? Essa é uma 

expressão bastante comum principalmente no ensino básico. Trabalhar a Matemática sempre 

foi um desafio para professores, principalmente quando a ideia de não gostar da Matemática 

já vem formada.  

Nesse contexto, nota-se a grande dificuldade encontrada por professores em ensinar 

aquilo que a mente da criança já definiu como impossível de aprender. 

 O ato falado de ―não aprendo isso‖, ―Matemática é muito difícil‖, ―não preciso 

aprender isso‖, coloca uma barreira entre o aluno e o conteúdo, e obriga o docente a abordar 

aspectos psicológicos do alunado. Essa é uma realidade geral, um problema comum, presente 

tanto em instituições públicas quanto em privadas. Uma das principais questões que emerge é 

a diferenciação entre uma barreira psicológica e uma dificuldade cognitiva relacionada à 

Matemática, a chamada discalculia. 

A principal questão é a identificação das causas da dificuldade de aprendizado. Tem a 

ver com a metodologia docente aplicada? Envolve fatores sociais, pessoais e familiares da 

criança? Ou se trata de um distúrbio neurológico que agride a área cerebral ligada à 

identificação e familiarização com números. 

Embora seja possível encontrar aplicativos móveis voltados para o ensino de 

Matemática, envolvendo os diversos assuntos e em diversos níveis, constatamos uma ausência 

de ferramentas que possam auxiliar o docente na identificação das causas da dificuldade de 

aprendizagem. 

Recentemente, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vem sendo 

intensamente utilizadas nas metodologias didáticas de ensino. Os jogos físicos e/ou digitais 

fazem uma grande diferença no rendimento escolar, contribuindo com a assimilação e 

acomodação de informações que resultam em um bom rendimento educacional.  

Valente (1999) diz que, 

―Os sistemas computacionais apresentam hoje diversos recurso 

de multimídia, como cores, animação e som, possibilitando a 

apresentação da informação de um modo que jamais o 

professor tradicional poderá fazer com o giz e quadro negro, 

mesmo que ele use giz colorido e seja um exímio 

comunicador‖ (VALENTE, 1999. p,02). 

 

O presente artigo traz uma revisão da literatura recente sobre o uso de aplicativos 

móveis de apoio a aprendizagem de Matemática e uma comparação entre alguns desses 

aplicativos. Pois é necessário, além de conhecer sobre a importância e contribuição das TIC 

no processo de ensino da matemática, também comparar os jogos que já existem para esse 

fim. 

Para a revisão da literatura deste trabalho foram utilizados filtros de busca de trabalhos 

em português e em outros idiomas dos últimos cinco anos. Foi consultada base de dados de 
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trabalhos acadêmicos como periódicos da CAPES, banco de teses e dissertações além de 

outros repositórios que abordam a temática, a exemplo do Google Acadêmico dentre outros. 

Para a comparação dos aplicativos moveis foi utilizado dois métodos de avaliação de 

software: Método de Reeves e Técnica de Mucchielli. Os pontos que foram avaliados, 

seguindo a proposta atual da BNCC para essa faixa etária, foram interface com usuário e 

aspectos curricular e pedagógico. 

Para o presente artigo é apresentado uma pesquisa instrumental com base na análise 

comportamental seguindo critérios de revisão integrativa. Para a realização da pesquisa fez-se 

uso de observação e testes como critério de aceite da ferramenta e avaliação da relevância da 

mesma para a melhoria da aprendizagem das crianças com possível discalculia. Foram 

consultada base de dados de trabalhos relacionados à temática, banco de teses e dissertações, 

além da base de dados e periódicos da CAPES, além de outros repositórios de trabalhos 

acadêmicos para a fundamentação teórica, sendo assim possível conhecer profundamente 

sobre a discalculia e a contribuição do professor quanto ao seu diagnostico. 

O trabalho está dividido em duas etapas e cinco sessões. A primeira etapa está 

relacionada à revisão da literatura seguindo os critérios de inclusão e exclusão de trabalhos já 

publicados, partindo de uma pesquisa realizada com filtros de palavras chaves e com intervalo 

de 2011 a 2019. Para ampliar ainda mais a busca por trabalhos relevantes, esta etapa esta 

localizada na seção 3. A segunda etapa se refere à seleção e comparação dos jogos 

considerados relevantes para a pesquisa e em seguida a avaliação dos mesmos pelos métodos 

e técnicas de avaliação de Reeves e Mucchieli respectivamente, e estão locados na seção 4. A 

Seção 5 trata das considerações finais e seção 6 as referências que fazem parte desta pesquisa.  

Com o levantamento das literaturas postas, nota-se a relevância deste trabalho em 

beneficio das crianças com indícios de discalculia e o aporte aos docentes que trabalham 

diretamente com esse público. 

2. DISCALCULIA: UM CONTEXTO CONCEITUAL E DIFICULDADES NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 

De acordo com Novaes (2007) ―a palavra discalculia vem do grego (dis, mal) e do 

latim (calculare, contar) conceituando etimologicamente como contar mal.  

Do ponto de vista neurológico, Castello compreende que, 

―[...] a discalculia ocorre de uma má formação neurológica e 

provoca transtornos de aprendizagem relacionados a números, 

operações Matemáticas, classificação e sequência numérica. 

Também esta relacionada a uma dificuldade em aplicar a 

Matemática na vida cotidiana e em entender os conceitos 

matemáticos e como eles acontecem‖ (CASTELLO, 2009, 

p.14-15). 

Em relação aos conceitos acima, discalculia pode ser entendida não apenas com a 

dificuldade em aprender cálculos matemáticos. É um fenômeno ainda mais complicado, pois 

se trata de uma dificuldade cotidiana de relacionar números à rotina do dia a dia. Uma 

dificuldade inata ao transtorno trata-se do relacionamento entre números e quantidades. Por 
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exemplo, o aluno ao visualizar duas unidades de objetos não faz referência o numeral 2, não 

por não saber que seja dois objetos, mas devido ao fato de não conseguir fazer essa associação 

número X quantidade. 

O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) diz que, na etapa do ensino 

fundamental – séries iniciais é preciso favorecer o desenvolvimento do raciocínio logico dos 

estudantes para a resolução de problemas no mundo contemporâneo quando diz; 

Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em 

um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto 

envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, 

interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente a resolução 

de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e 

apenas simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das 

habilidades formuladas começam por: ―resolver e elaborar 

problemas envolvendo...‖. Nessa enunciação está implícito que 

se pretende não apenas a resolução do problema, mas também 

que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se algum 

dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse 

acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os 

alunos também formulem problemas em outros contextos. 

(BRASIL, 2018), 

Esse é o desafio para professores que assistem crianças com transtornos cognitivos 

relacionados à Matemática, pois estes não conseguem por si só relacionarem a ideia de 

numeração ao cotidiano. A base propõe que não seja apenas dado o conteúdo, mas que seja 

aplicado de tal forma que a criança consiga formular situações em que seja possível aplicar 

seu aprendizado no dia a dia. 

Nesse caminho, a condição cerebral do individuo torna-se essencial no processo da 

aprendizagem. Segundo Souza (2011, p.18) ―foram esses estudos que permitiram a 

compreensão de como a aprendizagem modifica a estrutura física cerebral, estabelecendo 

novas conexões de acordo com as mais diferentes situações de aprendizagem, reorganizando-

se de forma continua e flexível‖. 

A BNCC ainda atribui o êxito do ensino a inclusão das TICs, como competência 

essencial no processo de ensino-aprendizagem; 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

(BRASIL, 2018, p.09). 

 

Para isso fez-se necessário uma análise das tecnologias que envolvem aprendizagem 

acerca dos jogos digitais em benefícios das crianças com dificuldades na Matemática que 

possibilite o professor interferir e trabalhar com esse público de forma individualizada, 

atendendo suas necessidades de forma satisfatória para sua aprendizagem. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS  

Para compor a literatura deste artigo, recorreu-se de pesquisas em sites específicos como 

tais como NEUROSABER (2019) com a palavra discalculia, para compreender melhor o 

ponto de vista clinico sobre o tema. Em seguida, foram realizadas buscas no portal periódicos 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Repositório Institucional da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) e Google Acadêmico. 

Em análise aos tipos de revisão de literatura, nota-se que a mais adequada à temática 

abordada é a revisão sistemática integrativa, mesmo que esta seja mais utilizada nas pesquisas 

na área da saúde, é possível adequá-la a outras áreas do saber e nesse caso foi aplicada a 

educação.  

Botelho, Cunha e Macedo (2011, p.13) cita que 

A revisão integrativa pode ser considerada, portanto, um 

método para o desenvolvimento da revisão da literatura no 

campo organizacional. Este procedimento é escolhido por 

possibilitar a síntese e analise do conhecimento cientifico já 

produzido sobre o tema investigado, além de permitir a 

obtenção de informações que possibilitem aos leitores 

avaliarem a pertinência dos procedimentos empregados na 

elaboração da revisão. 

Partindo das premissas na revisão integrativa seguem-se etapas de revisão para os 

critérios de inclusão e exclusão de referências bibliográficas, que norteiam a ideia principal do 

trabalho.  Os critérios de inclusão e exclusão são definidos por meio de palavras chaves 

relacionados à temática, inicialmente são palavras de cunho geral que podem ser alteradas 

com o andamento da pesquisa, segundo as autoras Botelho, Cunha e Macedo (2011) a 

pesquisa não é linear, ela muda de perspectiva à medida que a leitura vai fluindo. 

3.1 Critérios de Inclusão 

A inclusão dar-se-á de forma quantitativa levando em consideração as palavras chaves 

da pesquisa e as plataformas de banco de dados listadas abaixo e suas respectivas obras 

classificadas como R (relatório), A (artigo), M (monografia), D (dissertação) e T (tese). Nesse 

critério foram selecionados 31 obras classificadas conforme apresentada na Tabela 1.  

Tabela 1: Classificação acadêmica das obras selecionadas por critério de inclusão. 

Banco de Dados R A M D T 

BDTD (Biblioteca 

Digital de Teses e 

Dissertações)  

  04 01 
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Google Acadêmico  08 05 04  

Periódicos da CAPES  06  01  

Repositório UFJF 01   01  

TOTAL DE OBRAS 31 Obras 

O total de trabalhos relacionados à temática totaliza em 31 obras, dentre elas 

relatórios, artigos publicados em revistas brasileiras e internacionais, monografias, 

dissertações e tese. Estando assim distribuídas quanto ao tipo de pesquisa e quantidade de 

obras respectivamente. 

Em análise as pesquisas, podemos observar que a maioria das obras está relacionada a 

jogos digitais de uma forma geral e prática, ligados a ideia de criação e desenvolvimento de 

jogos. Sobre a discalculia, fala-se de sintomas, atendimento e intervenção Psicopedagógica, 

mas o critério menos encontrado pelos filtros, foi à intervenção docente, ou seja, é evidente 

que são mínimas as pesquisas nessa área. Dessa forma, podemos notar a relevância deste 

trabalho em propor uma ferramenta digital que possibilite o professor ter acesso a intervenção 

do distúrbio para esse público, para que possa agir adequadamente com a discalculia e tentar 

reverter o quadro antes da idade adulta, onde o regresso é ainda maior. 

3.2 Critérios de Exclusão 

 Após a leitura critica dos resumos e palavras chaves dos trabalhos relacionados é 

possível reduzir o numero de obras, objetivando assim filtrar ainda mais o campo de pesquisa 

bibliográfica acerca do tema abordado, levando em conta a importância dos jogos digitais 

para o processo de ensino a alunos com discalculia e as intervenções psicopedagogias, aqui as 

expandindo para o docente. Após essa análise foi possível filtrar quatorze (14) pesquisas que 

realmente podem contribuir com a criação de uma nova ferramenta digital para esse fim, 

sendo consideradas relevantes para a resolução do problema da pesquisa sendo assim 

classificadas abaixo com titulo da pesquisa, autor (es) e ano de publicação. Essa pesquisa está 

sistematizada na Tabela 2. 

Tabela 2: Trabalhos selecionados após critérios de exclusão. 

Nº Titulo da Pesquisa Autor (es) Ano de publicação 

01 Discalculia e aprendizagem de Matemática: 

um estudo de caso para analise de possíveis 

intervenções pedagógicas. 

Mônica Aparecida da 

Silva 

2016 

02 Avaliação e intervenções Psicopedagógica em 

crianças com indícios de discalculia. 

Lanuzia Almeida Brum 

Ávila 

2017 
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03 Discalculia: revisão de literatura. Janaina da Silva 

Goncalves Fernandes 

Carolina Ferreira Barros 

Klumpp 

 2018 

04 Discalculia: Identificação e Diagnostico Tâmara Reginna Reis 

Sales 

Ester Fraga Vilas 

2016 

05 Diagnostic Assessment and Mathematical 

Difficulties: An Experimental Study of  

Dyscalculia. 

Ahmad Rababah 

Yazan Alghazo 

2016 

06 Discalculia e Aprendizagem De Matemática: 

Um estudo de caso para possíveis 

intervenções pedagógicas 

Mônica Aparecida da 

Silva 

 Eulina Coutinho Silva do 

Nascimento 

 Sandra Maria 

Nascimento de Mattos 

2018 

07 Discalculia: Uma revisão sistemática de 

literatura nas produções brasileiras 

Danieli Ferreira Guedes 

Marília Bazan Blanco 

Joao Coelho Neto 

2019 

08 O uso de jogos digitais como ferramenta 

auxiliar no ensino da Matemática e o 

protótipo do game sinapses. 

Mauro César de Souza 

Siena 

2018 

09 Ludicidade na educação a ação lúdica sobre a 

discalculia. 

Tauana Meneghetti Silva 2018 

10 Discalculia no processo de ensino e 

aprendizagem: o que dizem os professores 

que ensinam a Matemática? 

Roberta Tatiane Silva de 

Lima 

2018 

11 Discalculia: Conhecer para incluir Jussara Bernadi 

Claus Dieter Stobãus 

2011 

12 Discalculia e aprendizagem: um olhar 

psicopedagógico. 

Ângela Aline Hack 

Schlindwein Avila 

Fernanda Gabriela 

2018 
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Schmidt 

Monique Wingert 

Delci Heinle Klein 

13 Kahoot e GoConqr: uso de jogos educacionais 

para o ensino da Matemática. 

Tiago Romio 

Simone Cristine Mendes 

Paiva 

2017 

14 Possíveis indícios de discalculia em Anos 

Iniciais: uma análise por meio de um Teste 

piloto de Matemática 

Letícia da Silva Pimentel 2015 

Depois da leitura dos objetivos dos trabalhos, após os critérios de exclusão, é possível 

observar uma semelhança de alguns quanto aos objetivos, sendo que cada um pode contribuir 

de certa forma em algum ponto. 

Avilla (2017), Avila; Schmidt; Wingert e Klein(2018) Silva; Nacimento; Mattos 

(2016) em seus trabalhos intitulados ―Avaliação e intervenções Psicopedagógica em crianças 

com indícios de discalculia‖, ―Discalculia e Aprendizagem: um olhar psicopedagógico‖ e 

―Discalculia e aprendizagem de Matemática: um estudo de caso para análise de possíveis 

intervenções pedagógicas‖ respectivamente, tem como objetivo detectar o avanço educacional 

das crianças com discalculia após as intervenções psicopedagógicas sendo o ultimo por meio 

de um estudo de caso especifico.  

Já Bernadi e Stobãus (2011) no trabalho ―Discalculia: conhecer para incluir‖ e Silva 

(2018) com o trabalho ― Ludicidade na educação: a ação lúdica sobre a discalculia‖ objetivam 

apresentar a importância do lúdico e como pode contribuir no processo de aprendizagem e 

auto estima do educando que sofre de discalculia. 

Enquanto Fernandes; Klumpp (2018) e Guedes; Blanco e Neto (2019) trazem em seus 

trabalhos de títulos ―Discalculia: revisão de literatura‖ e ―Discalculia: Uma revisão 

sistemática de literatura nas produções brasileiras‖ respectivamente, uma proposta de revisão 

de literatura sobre a discalculia basicamente utilizando os mesmos critérios sendo esta última, 

limitada as obras brasileiras. 

Romio; Paiva (2017) analisam e avaliam a eficácia de duas plataformas no processo de 

aprendizagem de Matemática de uma turma especifica. Por outro lado Siena (2018) tendem a 

conhecer e analisar a realidade dos jogos eletrônicos com a finalidade de construir um game 

digital de auxilio tanto para o professor quanto para o aluno como ferramenta de ensino e 

aprendizagem da Matemática através do protótipo do game Sinapsis. Enquanto Pimentel 

(2015) faz essa análise através de um teste diagnostico piloto aplicado nas series iniciais do 

ensino fundamental. 
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Rababah; Alghazo (2016) fazem um estudo experimental de um programa que 

trabalha a análise de dois grupos de estudantes, um grupo de controle de possível discalculia e 

outro grupo de tratamento. Já Lima (2018), propõe se forma clara discursões e propostas que 

possam auxiliar os professores que ensinam Matemática no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e sobre conhecimentos acerca do tema. 

Contudo é possível perceber que são reduzidas as pesquisas relacionadas ao docente 

que trabalha e está inserido no contexto da discalculia diariamente, sendo necessária uma 

contribuição de forma direta ao docente. 

Os trabalhos encontrados não apontam para um diagnostico e intervenção prévia da 

discalculia pelo docente, a grande maioria enfatiza sobre a importância de uma ferramenta 

digital para ensinar e exercitar o ensino da Matemática e avalia ferramentas existentes para 

esse fim. 

4. ANÁLISE DOS JOGOS E SOFTWARES EDUCACIONAIS RELACIONADOS AO 

ENSINO DE CRIANÇAS COM INDICIOS DE DISCALCULIA 

Na presente sessão objetiva-se uma comparação entre os aplicativos de jogos e 

softwares educacionais digitais que contribuem com o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Os jogos foram escolhidos por critérios considerados necessários, relacionados 

às competências e habilidades propostas pela BNCC. É o que trata na fala de Silva e Costa 

(2016): 

―No contexto do ensino da Matemática, a aprendizagem 

depende de ações que caracterizem experimentação, 

interpretação, visualização, indução, abstração, generalização e 

demonstração, as quais podem ser realizadas através da 

interação dos alunos com tecnologia de informação e 

comunicação (TICs), como os jogos digitais e os objetos de 

aprendizagem, considerados poderosas ferramentas de apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem‖ (SILVA e COSTA 2016, 

p.378). 

Na procura por jogos educativos, na loja de aplicativos do google play, que 

desenvolvam habilidades Matemáticas é possível localizar vários como jogo de tangram, 

palitos, memória entre outros, no entanto, a busca limita-se quando é analisado os descritores 

que são essenciais para esse fim, ou seja, esses jogos trabalham habilidades isoladas sendo 

necessários ter mais de um jogo disponível para as crianças.  

Com isso, considerou-se como filtro a sequência lógica de atividades que comtemplem 

diversas habilidades em uma única ferramenta. Dentre os jogos encontrados, é possível 

selecionar três deles que mais adequam-se a proposta, sendo eles elencados e caracterizados 

na subseção a seguir. 

4.1 Jogos Digitais como Ferramenta Tecnológica Mediadora da Aprendizagem 

Na busca por aplicativos digitais que colaborassem com o docente no diagnostico de 

alunos com indícios de discalculia, não foi possível localizar uma ferramenta que atendesse a 
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essa necessidade. No entanto, estão disponíveis na loja Google alguns aplicativos de jogos 

matemáticos que contribuem para o aprendizado da Matemática e podem ajudar os docentes 

que se deparam com a realidade da discalculia. 

Seguem algumas características dos aplicativos selecionados, que mais se adequaram a 

proposta da pesquisa. O objetivo desta seção é conhecer um pouco sobre esses aplicativos e 

logo em seguida, os avaliar tomando como base a ideia de elaborar uma ferramenta que ajude 

o professor a diagnosticar e intervir na aprendizagem de alunos discalcúlicos. 

4.1.1 Brincalc 

Projeto desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas, campus Arapiraca, visou à criação de um aplicativo gratuito de ensino da 

Matemática, destinado de 2º a 5º ano do ensino fundamental. O aplicativo disponível na 

versão ANDROID, gratuito, propõe atividades relacionadas a vários conteúdos curriculares 

que possibilitam ao aluno diversas habilidades cognitivas e educativas. As figuras 1.a e 1.b 

apresentam algumas telas no aplicativo Brincalc. 

Figura 1 - Telas do Aplicativo Brincalc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brincalc&hl=pt_BR&rdid=com.brincalc 

A Figura 1.a apresenta tela inicial do aplicativo, onde é possível o professor, pai, 

responsável ou a própria criança escolher a série/ano para serem direcionados às atividades. A 

Figura 1.b apresenta a tela de atividades do 3º ano trabalha adição e possibilita, de forma 

lúdica, resolver problemas matemáticos envolvendo somas e relacionando a junção de 

quantidades com a obtenção de um novo numeral. 

Trata-se de um jogo de questões aleatórias relacionados a muitos conteúdos 

curriculares, segue uma sequência logica de questões. Deixa a desejar na sequência de 

conteúdos curriculares, confundindo o usuário quando este tem dificuldade de relacionar o 

problema à operação aritmética a ser utilizada e não apresenta feedback em relação as 

questões respondidas erroneamente. Por outro lado, estimula e motiva quando há uma 

resposta correta. 
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4.1.2 Rei da Matemática Jr. 

Esta ferramenta propõe ao jogador um envolvimento cognitivo e uma motivação para 

jogar, pois a cada resposta correta o usuário ganha medalhas e outros incentivos que o 

possibilitam outras regalias durante o jogo como o aumento de estrelas em cada fase. É um 

jogo personalizado que trata o usuário pelo nome, possibilitando voltar ao desafio até 

completa-lo corretamente. Apresenta uma sequência lógica de questões, no entanto, a versão 

completa é paga . As Figuras 2a e 2b  apresentam algumas telas do aplicativo. 

Figura 2a -Jogador esolhe personagem             Figura 2b - Sequência lógica  

  

 

 

 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree 

4.1.3 Math Master Kids 

 O jogo matemático infantil chamado Math Master Kinds sugere várias atividades 

Matemáticas voltada para as crianças, envolve atividades das operações Matemáticas 

principais, testa a capacidade de contar na mente e desenvolver habilidades mentais como 

contar, comparar, assimilar, subtrair e multiplicar. Possui linguagem em inglês, espanhol, 

francês, japonês e chinês, sendo apropriado para crianças em fases iniciais de alfabetização, 

possibilitando ao usuário um feedback de erros e acertos. As telas do aplicativo podem ser 

visualizadas na Figura 3.  
 

Figura 3 -Telas Math Master Kinds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chokolovka.sonic.mathmasterkids&rdid=net.chok

olovka.sonic.mathmasterkids 
 

  Na tela inicial do aplicativo, também relacionado à adição,  é feita uma correspondência 

entre questões, de um lado o problema de forma numérica de outro de forma ilustrativa 

1247

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chokolovka.sonic.mathmasterkids&rdid=net.chokolovka.sonic.mathmasterkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chokolovka.sonic.mathmasterkids&rdid=net.chokolovka.sonic.mathmasterkids


 

O aplicativo Math Master Kids, assim como os demais é uma ferramenta de auxilio do 

ensino da Matemática, de fácil acesso, porém não está em língua portuguesa, fugindo da 

realidade de idioma inicial da criança. 

 

4.2 Avaliativo e Comparativo de Jogos e Softwares Educacionais para o ensino de 

alunos com indícios de discalculia 

 

Com base nos métodos de avaliação selecionados, a presente seção mostra uma proposta 

de comparação entre os aplicativos de jogos educacionais escolhidos levando em 

consideração inicial sua interface com o usuário como facilidade de navegação, designer de 

tela e apresentação da informação explicita e pelos critérios pedagógicos levando em conta os 

conteúdos curriculares trabalhados, bem como a filosofia pedagógica, o apoio dado ao 

docente quanto a intervenção, a valorização do erro, a sequência didática e o feedback ao 

usuário.  

A priori será apresentada uma análise avaliativa dos jogos pelos métodos e técnicas de 

avaliação cabíveis aos critérios selecionados, fundamentando a ideia de que não existe um 

método totalmente eficaz e completo que atenda aos objetivos da pesquisa. Logo depois será 

proposto o quadro comparativo entre os jogos após a avaliação. 

 

4.2.1 Avaliação dos jogos e softwares educacionais para o ensino de alunos com indícios 

de discalculia 

 

Dentre os vários métodos e técnicas de avaliação de softwares existentes, será apresentada 

a avaliação destes três aplicativos, por meio de dois métodos quais se tornam mais completos 

para esse fim, que são o método de Reeves e a técnica de Mucchielli. 

Segundo Reeves apud Campos (1989) os critérios são avaliados por meio de uma 

representação gráfica dimensional, a qual a qualidade do software em relação ao eixo recebe 

uma bolinha sobre uma seta, quanto mais para a direita, o software é considerado aceito. 

Mucchielli (1987 apud ANDRES; CYBIS, 200, p.7) propõe eixos gerais a serem 

avaliados por um checklist, onde os critérios selecionados são numerados de 1 (um) a 5 

(cinco) por sequência de qualidade em cada eixo avaliado. A avaliação resulta em um 

conjunto de barras numerando a qualidade do software em cada critério. 

Segue abaixo a avaliação seguindo dois critérios de avaliação: Interface com o usuário que 

atribui: facilidade de uso, navegação, design de tela e apresentação da informação. E 

curricular pedagógico que atribui: filosofia pedagógica, apoio docente, valorização do erro, 

sequência didática logica e feedback imediato. 

O Quadro 1 e a Tabela 3 apresentam o critério de avaliação Interface com o usuário. O 

Quadro 1 apresenta a avaliação pelo método de REEVES, contendo uma avaliação 

dimensional através de seta, quanto mais para a direita, mais satisfatório é considerado o 

software. A Tabela 3 apresenta Técnica de MUCCHIELLI, uma escala numérica de 1 a 5, 

sendo esta última considerada mais satisfatória. 

 
Quadro 1: Método de REEVES 

Aplicativo Facilidade de 

Uso 

Navegação Design de Tela Apresentação da Informação 

Brincalc     

Rei da 

Matematica 

    

Math Master 

Kids 
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Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 
Tabela 3: Técnica de MUCCHIELLI 

Aplicativo Facilidade de 

Uso 

Navegação Design de Tela Apresentação da Informação 

Brincalc 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Rei da 

Matematica 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Math Master 

Kids 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

O Quadro 2 e a Tabela 4 apresentam o critério de avaliação 2, referente a curricular 

pedagógica. O Quadro 2 apresenta a avaliação pelo método de REEVES, contendo uma 

avaliação dimensional através de seta, quanto mais para a direita, mais satisfatório é 

considerado o software. A Tabela 4 apresenta análise pela Técnica de MUCCHIELLI, uma 

escala numérica de 1 a 5, sendo esta última considerada mais satisfatória. 

 
Quadro 2: Método de REEVES 

Aplicativo Filosofia 

Pedagógica 

Apoio 

Docente 

Valorização do 

erro 

Sequencia didática 

lógica 

Feedback 

imediato 

Brincalc      

Rei da 

Matematica 

     

Math Master 

Kids 

     

Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 
Tabela 4: Técnica de MUCCHIELLI 

Aplicativo Filosofia 

Pedagógica 

Apoio 

Docente 

Valorização 

do erro 

Sequencia didática 

lógica 

Feedback 

imediato 

Brincalc 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Rei da 

Matemática 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Math Master 

Kids 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

Avaliando os três aplicativos selecionados, é possível perceber que todos abordam a 

mesma temática que é contribuir para o desenvolvimento das habilidades Matemáticas nas 

crianças e proporcionar o bom aprendizado desenvolvendo seu senso cognitivo e lógico da 

disciplina, porém em nenhum contempla apoio ao docente quando a intervenção de alunos 

com possível discalculia.  

Os jogos por si, já colaboram com o desenvolvimento do raciocínio de diversas maneiras, 

visto que o objetivo deste trabalho é propor um aplicativo digital que possibilite ao professor 

identificar os sintomas de discalculia e interver de forma eficaz quanto a seu desenvolvimento 

e posterior regresso escolar das crianças. 

 

4.2.2 Comparação dos jogos e softwares educacionais para o ensino de alunos com 

indícios de discalculia 
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Nesta seção faz-se um comparativo dos jogos avaliados como ferramenta de apoio ao 

docente na intervenção de alunos com sintomas de discalculia. A avaliação dar-se 

considerando os termos: Baixo (atende pouco as expectativas), Médio (atende razoavelmente 

as expectativas) Alto (Atende totalmente as expectativas), aos quadros em branco considera-

se que não se aplica. Os resultados são apresentados nos Quadros 3 e 4.  
Quadro 3: Atende aos conteúdos curriculares propostos pela BNCC? 

 BAIXO MÉDIO ALTO 

Brincalc    

Rei da Matemática    

Math Master Kids    
Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

Quadro 4: Proporciona ao docente alguma sugestão de intervenção? 

 BAIXO MÉDIO ALTO 

Brincalc    

Rei da Matemática    

Math Master Kids    
Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

Quadro 5: Desenvolve habilidades cognitivas e de raciocínio logico, contribuindo assim com sua 

autonomia? 

 BAIXO MÉDIO ALTO 

Brincalc    

Rei da Matemática    

Math Master Kids    
Fonte :Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

Diante do exposto, nota-se que nenhum dos jogos avaliados colabora integralmente no 

objetivo deste trabalho, portanto uma hipótese a ser considerada é a criação de um novo 

aplicativo digital que tenha o proposito de auxiliar no trabalho de identificação e intervenção 

docente, propondo atividades que realmente possam envolver as crianças de forma cognitiva, 

social e pedagogicamente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo realizou importante um estudo prévio de softwares e/ou outras 

ferramentas que pudessem contribuir com o docente que ensina Matemática e se depara com 

crianças na condição de discalculia. Muitas vezes, por não conhecerem o distúrbio 

completamente, a criança fica desassistida, e nesse contexto, fazer a avaliação dessas 

ferramentas para futuramente realizar a proposição de uma nova ferramenta que possa ajudar, 

de forma mais direta, aos professores. 

É satisfatório o resultado da pesquisa, pois poderá viabilizar a criação de uma nova 

ferramenta tecnológica para este fim, aportando-se nos trabalhos já mencionados, que 

serviram como base teórica e bibliográfica para a continuidade deste trabalho. Espera-se 

contribuir de forma significativa com os professores de ensino fundamental nas series iniciais 

que não sabem ou não conseguem trabalhar com o público discalcúlico. 
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RESUMO. A forma como cada pessoa aprende é chamada de estilo de aprendizagem. O docente deve                
atentar aos seus alunos a fim de verificar qual o estilo de aprendizagem que os mesmos estão inseridos.                  
Em somatória há as mídias que são partes significativas do processo de aprendizagem dos alunos, pois                
propiciam a construção do conhecimento juntamente com os conteúdos que serão explanados sobre             
determinado assunto. Este trabalho busca apresentar através do modelo Vac os diferentes estilos de              
aprendizagem e o uso das tecnologias e mídias na educação a distância - EaD. Por meio de uma                  
pesquisa descritiva e bibliográfica, notou-se que que a tecnologia possibilita a elaboração de mídias              
que atendam os tipos de estilos de aprendizagem dos alunos. Essa análise poderá contribuir para a                
atuação de profissionais da EaD, de modo a somar para o ensino, permitindo que seja mais abrangente                 
e acessível. 

 Palavras-chave: Estilos de Aprendizagem. Mídias. Educação a Distância 

 

Abstract. The way each person learns is called the learning style. The teacher must pay attention to                 
his students in order to verify what style of learning they are inserted. In sum there are the media that                    
are significant parts of the learning process of students, because they provide the construction of               
knowledge along with the contents that will be explained on a given subject. This paper presents                
through the Vac model the different learning styles and the use of technologies and media in distance                 
education - DE. Through a descriptive and bibliographical research, it was noted that technology              
enables the development of media that meet the types of learning styles of students. This analysis may                 
contribute to the performance of DE professionals, in order to add to the teaching, allowing it to be                  
more comprehensive and accessible. 
 

Keywords:  Learning Styles, Media, Distance Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

1253

mailto:afreitas@ifes.edu.br
mailto:michelemata.hl@gmail.com
mailto:daniellicarneiro@gmail.com
mailto:debinhalice@gmail.com
mailto:almeidamarcelina@gmail.com


 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com o passar dos anos, a globalização e o aumento dos recursos tecnológicos             
produziram mudanças significativas no processo ensino-aprendizagem, inclusive, atualmente,        
o ensino pode ser ofertado na modalidade a distância, proporcionando a muitas pessoas que              
antes não teriam acesso ao sistema educacional a oportunidade de estudar devido ao             
estreitamento da  distância entre ensino x aluno e a difusão  do conhecimento. 

Entretanto, a sociedade do século XXI tem exigido dos professores alterações em sua              
prática, entre elas, a revisão de métodos de ensino e a busca por novas metodologias e                
recursos didáticos, a fim de contemplar os conteúdos e alcançar os objetivos educacionais             
propostos.  

Para alcançar esses objetivos educacionais deve-se considerar que as pessoas são           
diferentes entre sim e cada indivíduo possui características únicas, ou seja, fazem parte de              
uma mesma sociedade, entretanto, são distintos em vários aspectos, como na forma de             
aprender.  

Além dessa distinção na forma de aprender, conhecida como estilo de aprendizagem,            
ao ensinar, o docente precisa estar atento à mídia que será utilizada para ministrar suas aulas,                
seja na modalidade presencial ou na modalidade a distância. 

Assim, um dos desafios do processo de ensino-aprendizagem é analisar como           
promover o ensino dos conteúdos disciplinares da melhor forma possível, respeitando os            
estilos de aprendizagem dos alunos? Diante desse questionamento surge a necessidade de            
identificar os desafios que as instituições de ensino, em especial as que ofertam cursos na               
modalidade a distância, enfrentam para desenvolver uma mídia que propicie e fomente uma             
educação que atenda aos diferentes estilos de aprendizagem dos educandos. 

Desse modo, com o intuito mostrar a questão dos estilos de aprendizagem e os              
elementos que permeiam esse processo com base em tecnologias e mídias para EaD, a              
pesquisa quanto aos objetivos é descritiva, e os estudos desenvolvidos referentes ao trabalho             
teórico, aqui delineado, estão estruturados em referenciais teóricos sobre o tema “estilos de             
aprendizagem e o uso das tecnologias e mídias na educação”.  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar por meio do modelo Vac os diferentes              
estilos de aprendizagem apresentados pelos alunos durante seu processo de aprendizado e o             
desenvolvimento intelectual do seu conhecimento, bem como esses estilos, aliados às           
tecnologias e mídias, podem ser mais bem aproveitados na EaD. 

Entre os objetivos específicos pretende-se analisar a teoria dos estilos de            
aprendizagem e sua relevância  em relação  ao uso da tecnologia e das mídias na educação.  

A hipótese central é que os elementos que possibilitam compreender o uso das             
tecnologias na educação podem ser justificados pela teoria de estilos de aprendizagem,            
considerando as características de diversidade e de flexibilidade.  

1. ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

Os estilos de aprendizagem podem ser descritos como maneiras pessoais de processar            
informação, os sentimentos e os comportamentos em situações de aprendizagem, pois o            
processo de aprendizagem é único para cada estudante, correspondendo, assim, às próprias            
características individuais.  
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Segundo Filatro (2018, p. 10) os estilos de aprendizagem se baseiam na ideia de que               
as pessoas aprendem de formas diferentes e podem ser agrupadas de acordo com             
seus diferentes modos de processar a informação e suas diversas maneiras de se             
comportar em relação ao processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, há diversas classificações para estilos de aprendizagem e cada uma            
delas prioriza uma ou outra característica do ser humano. Pensadas didaticamente, essas            
classificações podem ser organizadas em um continuum (Figura 1), que apresenta desde os             
estilos de aprendizagem determinados fisiologicamente até preferências de aprendizagem que          
são aprendidas culturalmente (FILATRO, 2018).  

 
Figura 1: Continuum de classificações para os estilos de aprendizagem 

 
Fonte: Filatro, 2018, p. 10 

Entre as diversas classificações para estilos de aprendizagem, duas se destacam: a            
Classificação de Vac ou Vak e o Inventário de estilos de aprendizagem de Kolb. 

A Classificação Vak (Figura 2) é um dos modelos mais conhecidos de estilos de              
aprendizagem e reconhece três estilos baseados nos canais da expressão humana,           
denominados modalidades. Os três estilos de aprendizagem são sintetizados na sigla VAC:            
visual, auditivo e  cinestésico (VAK, visual, auditory and kinesthetic).  

Essa classificação de estilos foi desenvolvida pelos teóricos Rita e Kenneth Dunn e             
explica as diferenças individuais fundamentadas em modalidade de percepção definidas          
fisiologicamente (Filatro, 2018, p.11). 
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Figura 2: Estilos de aprendizagem segundo a classificação VAC 

 

Fonte: Adaptado de Filatro (2018, p. 11) 

De acordo com Varandas (2009), há na internet diferentes versões do questionário            
VARK, sendo uma delas direcionada para jovens de 12 a 18 anos, disponibilizado também em               
português. 

Já o inventário de estilos de aprendizagem de Kolb (Figura 3) descreve o processo de               
aprendizagem tendo como base um ciclo contínuo de quatro estágios: Experiência Concreta            
(agir), Observação Reflexiva (refletir), Conceitualização Abstrata (conceitualizar) e        
Experimentação Ativa (aplicar). Ou seja, o ciclo de aprendizagem organiza-se pela           
experiência concreta, passa pela observação reflexiva, pela conceitualização abstrata e, por           
fim, pela experimentação ativa.  
Figura 3: Estilos de aprendizagem segundo Kolb 

 

Fonte: Filatro, 2015, p.15 
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Segundo Filatro (2018, p.13), "por apoiar-se na ideia de que os estilos são preferências              
aprendidas, a perspectiva de Kolb é muito mais flexível". Pressupõe que as pessoas podem              
aprender outras formas de aprender e que, certamente, a aprendizagem é um ciclo que deve               
passar pelas dimensões Sentir-Pensar e Observar-Fazer.  

De acordo com algumas outras teorias, como Universal Design for Learning ,           1

conhecer os diversos estilos de aprendizagem contribui para definir, identificar e empregar            
quais os melhores tipos de mídias e a linguagem mais adequada a cada aluno. Tudo isso visa                 
apresentar conteúdos e atividades de maneira múltipla, para alcançar a diversidade dos alunos.  

Somado a isso, a pirâmide da aprendizagem (Figura 4) proposta por Dule (1969)             
mostra que o ideal para aprendizagem é propiciar ao aluno atividades mais ativas por meio de                
práticas colaborativas. Isso propicia um melhor aprendizado e melhora a capacidade de reter             
informações. Contudo, embora seja possível questionar os percentuais apresentados, que nem           
sempre se aplicariam a todos os indivíduos, o modelo tem o mérito de classificar os diferentes                
tipos de atividades e de estilos de aprendizagem, podendo ser útil no momento de definir os                
tipos de recursos midiáticos que serão utilizados ao planejar uma disciplina e/ou curso a              
distância, pois ele deve disponibilizar caminhos alternativos para as diferentes formas de reter             
o conhecimento (SONDERMANN, 2014). 

 
Figura 4: Pirâmide de aprendizagem X Estilos de aprendizagem 

 
Fonte: Sondermann (2011) apud Dale (1950) 

Conhecer os diferentes estilos de aprendizagem pode contribuir significativamente         
com o processo de ensino-aprendizagem, pois possibilita definir de forma mais assertiva os             
recursos midiáticos que ficarão disponíveis para o aluno. 

1 É uma estrutura para melhorar e otimizar o ensino e a aprendizagem para todas as pessoas com base em 
insights científicos sobre como os seres humanos aprendem. Disponível em: <http://www.cast.org>. Acesso em: 
26 fev. 2018. 
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Segundo Barros (2007), o tipo de aprendizagem que a influência da tecnologia            
potencializa nos contextos atuais passa, necessariamente, por dois aspectos: primeiramente, a           
flexibilidade e a diversidade e, em seguida, os formatos. A aprendizagem do indivíduo a              
respeito de temas e assuntos do mundo deve ser realizada de maneira flexível, com              
diversidade de opções de línguas, ideologias e reflexões. 

 
2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade de educação ofertada por instituições             
que utilizam diversas tecnologias de comunicação visto que professores e alunos estão            
separados geograficamente. Na EaD existe uma separação geográfica e espacial entre o aluno             
e o professor, e mesmo entre os próprios alunos, ou seja, eles não estão presentes no mesmo                 
lugar, a exemplo do ensino presencial (MAIA; MATTAR, 2007). 

Atualmente, a EaD encontra-se cada vez mais apoiada em mídias e tecnologias digitais             
e isso é um forte contribuinte para as modificações metodológicas e tecnológicas efetuadas             
em todo o setor de educação e treinamento, ao possibilitar acesso ao conhecimento e à               
certificação profissional para pessoas que antes não tinham a possibilidade de se aperfeiçoar             
por serem portadores de necessidades especiais ou por residir longe dos grandes centros de              
estudos ou, ainda, por não ter condições econômicas para se dedicar aos estudos. Esses são,               
assim, alguns dos inúmeros benefícios oferecidos pela aprendizagem a distância (LITTO,           
2010).  

Outra importante constatação dos benefícios da educação à distância é que “Mais            
pessoas estão obtendo acesso mais facilmente e melhores recursos de aprendizagem do que             
podiam no passado, quando tinham de aceitar somente o que era oferecido localmente”             
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 21). 

Todas essas novas possibilidades de acesso à educação foram ampliadas com o            
desenvolvimento tecnológico e as novas mídias que oportunizam o aprendizado. Isso porque,            
segundo Portugal (2013, p. 46), “As transformações tecnológicas e suas consequências           
sociais, éticas, culturais, educacionais, ambientais, dentre outras, se processam em um ritmo            
célere, produzindo novas formas de comunicação, interação e experiência”. 

2.1 Tecnologias e Mídias para EaD 

Ao analisar sob um aspecto rigoroso, pode-se dizer que tecnologia e mídia não são              
sinônimas, apesar de comumente serem empregadas assim (MOORE; KEARSLEY, 2007, p.           
07). A tecnologia é o veículo que comunica as mensagens, ou seja, é um instrumento que                
propicia comunicação e produção e pode, no caso da educação, ser adequada a vários objetos               
educacionais (PORTUGAL, 2013).  

Considera-se que a tecnologia surgiu na sociedade, nos primórdios dos tempos,           
quando se criou uma roda, uma ferramenta, ou até mesmo uma estratégia de             
sobrevivência. A sociedade usufrui da tecnologia em todo momento. O que interfere            
em sua função é exatamente o homem, que definirá seus objetivos, se são adequados              
ou não e situações que envolvem ética, caráter e outros valores necessários            
(BATISTA, 2008, p.53).  

Para Tori (2010), a tecnologia pode ser dividida em: Eletrônica e Concreta. A             
Eletrônica pode ser subdividida em Digital e Analógica; já a tecnologia Concreta é             
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subdividida em Material e Corporal. O Quadro 1 a seguir mostra quais mídias podem ser               
utilizadas por cada uma dessas tecnologias.  

 

 
Quadro 1 - Classificação da mídia quanto à tecnologia utilizada 

 
Fonte: Tori (2010, p. 54)  

Enquanto a tecnologia é o veículo que comunica, a mídia é a representação das              
mensagens que se deseja comunicar. Há quatro tipos de mídias: texto, imagens (fixas e em               
movimento), sons e dispositivos (MOORE; KEARSLEY, 2007). Segundo Tori (2010), as           
mídias para a educação podem ser classificadas quanto à simbologia como estática (texto,             
imagens) e contínua (discurso, música, animação, performance e exercitação). O Quadro 2            
mostra de forma resumida a classificação proposta por Tori (2010).  

 
Quadro 2 – Classificação da mídia quanto à simbologia utilizada. 

SIMBOLOGIA   

ESTÁTICA 
Texto 
  
Imagem 

Exemplos: livro, apostila, partituras, transparências, lousa, chat de 
texto. 
 
Exemplos: desenho, pintura, fotografia, slides 

Discurso 
  
Música 
Animação 
Performance 
  
Exercitação 

Exemplos: palestra (sem imagem), audiobook, telefone, chat (de 
texto ou de voz) 
Exemplos: CD de áudio, MP3 player, áudio streaming 
Exemplos: desenho animado, expressão corporal, GIF animado 
Exemplos: palestra (com imagem em movimento), cinema, teatro, 
dança, show musical, vídeo, televisão 
Exemplos: simuladores, dinâmica de grupo, jogos, laboratórios, 
exercícios, provas 

Fonte: Tori (2010, p. 53) 
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Na EaD é possível utilizar várias tecnologias ao mesmo tempo, ou seja, a instituição              
de ensino pode utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e o Material Didático              
Impresso – MDI, pois utilizar um não inviabiliza o uso do outro. Contudo, a utilização deles                
deve ser planejada com objetivos claros para o público-alvo. Essa combinação de diferentes             
mídias estimula o uso de diferentes produtos, mas, cria inúmeros desafios para a             
aprendizagem a distância. Entre esses desafios, Batista (2008, p.40) destaca:  

● A capacitação do professor/autor, de modo a refletir e apresentar questões           
relativas ao seu novo papel;  

● O papel do professor, com mudança de postura, colocando-se no lugar do            
aluno, como o desenvolvimento de novas habilidades. Visualizar melhor o          
conteúdo de sua disciplina, saber transpô-la para um ambiente online, a           
utilização educativa de imagens, estar atualizado frente às novas tecnologias,          
ser um orientador, um guia do aluno no ambiente de aprendizagem;  

● O papel da instituição de ensino, que deve ter visão de futuro, fundamental             
na estruturação e no planejamento de cursos;  

● Questões administrativas relacionadas aos pontos chaves quantitativos,       
qualitativos e informativos, que o ambiente deve prover para suporte à           
equipe pedagógica.  

 

Na EAD, a mídia é designada como um “Suporte mediático, ou meio de veicular o               
saber e apoiar a aprendizagem, estabelecendo uma comunicação (em tempo real ou            
diferenciado) entre professores e alunos, ou alunos entre si” (FLORES; GAMEZ, 2005, p.26). 

Entre as diversas possibilidades tecnológicas disponíveis para dar suporte ao processo           
de ensino-aprendizagem está o Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem, também conhecidos como Learning         
Management System -LMS - ou sistema de gerenciamento de aprendizado, são softwares que              
disponibilizados na internet agregam ferramentas para a criação, para tutorial e gestão de             
atividades que, normalmente, se apresentam sob a forma de cursos (SILVA, 2011, p. 18). 

Independentemente do sistema de gerenciamento de conteúdo e aprendizagem, o          
objetivo é o gerenciamento eletrônico de cursos e de atividades de aprendizagem virtuais,             
podendo ser empregado em cursos a distância ou como apoio a atividades presenciais. A              
respeito  disto, Ferreira, Werneck e Santos (2016) nos diz: 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) vêm sendo usados há mais de uma             
década com o propósito específico de ensinar tópicos curriculares e/ou desenvolver           
determinadas competências, complementando o processo de ensino uma vez que é           
possível encontrar diversidade destes (p. 179).  

Segundo Tori (2010, p. 129-130), os principais recursos comumente encontrados em           
AVAs são: 

● gerenciamento de curso; 
● gerenciamento de conteúdo; 
● disco virtual; 
● correio eletrônico (e-mail); 
● mensagem instantânea; 
● sala de bate-papo ( chat room); 
● fórum de discussão; 
● quadro de avisos; 
● lousa virtual (whiteboard ); 
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● compartilhamento de recursos; 
● avaliação; 
● área de apresentação do aluno. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são suportes ao ensino presencial e também            
fundamentais para o ensino a distância. As características dos AVAs permitem que novos             
espaços de aprendizagem sejam criados ao estabelecerem novas relações com a informação,            
com a comunicação, em novos papéis, tanto do professor quanto do aluno e da instituição 

Segundo Filatro (2008, p. 120), os ambientes virtuais de aprendizagem permitem “A            
publicação, o armazenamento e a distribuição de materiais didáticos, assim como a            
comunicação entre alunos e equipe de suporte”. 

Outros recursos midiáticos também contribuem com a aprendizagem: 

● Animações: É a arte de capturar uma série de poses individuais e contínuas que,              
quando trocadas em uma sucessão rápida, dá a ilusão de movimento. Pode ser             
utilizada como forma de interação entre usuário e sistema, segundo  Portugal (2013). 

● Vídeo: O vídeo é uma ferramenta mais fácil de ser utilizada e reproduzida para fins               
educacionais devido à facilidade de produção por meio de aparatos tecnológicos,           
como iPad, celulares, câmeras digitais etc. O vídeo tem características únicas que o             
tornam mais rico, interessante e complexo do que as demais mídias. Para Filatro             
(2018, p.119), existem outros formatos de vídeos educacionais, como: 

○ Perguntas-respostas autênticas - O professor ou especialista responde a         
questões pré-gravadas feitas por alunos ou novatos sobre o tema do vídeo. 

○ Rotisserie de opiniões - professores e especialistas gravam depoimentos         
breves, compondo um leque de perspectivas sobre o tema do vídeo.  

○ Entrevista/Debate - um entrevistador/moderador procura extrair o máximo de         
informações de um ou mais professores ou especialistas sobre o tema do vídeo. 

○ Modelagem de comportamento - O professor ou especialista desempenha         
diante das câmeras um procedimento que ele domina, complementando com          
explicações textuais o tema do vídeo. 

● Áudio: É uma mídia ainda pouco explorada no contexto de sua expressividade            
conceitual na hipermídia. Mostra-se especialmente eficaz na transmissão de aspectos          
emocionais. Estimula processos cognitivos, como percepção, memória, linguagem,        
pensamento e outros etc.  

○ Podcast - podcast abreviação de poscasting, conforme Filatro (2018, p. 110)  
O podcast pode ser utilizado para diferentes propósitos educacionais, entre eles,           
pode-se citar: explicar tópicos de conteúdo; reproduzir sons da natureza, músicas,           
conversas em idioma estrangeiro, reportagens; dar instruções para uso de máquinas           
ou equipamentos; apresentar orientações em visitas técnicas e atividades de campo,           
etc. 

● Rádio/Televisão: O rádio tem a vantagem de ser uma mídia muito acessível e um              
aparelho receptor de baixo custo, permite enviar informações de e para qualquer parte             
do mundo. "A televisão, em comparação ao rádio, é muito mais onerosa e, ainda,              
tem-se a questão da televisão aberta e a televisão de canal fechado, limitada a seus               
assinantes" (SONDERMANN, 2014, p. 79).  

● Videoconferência e Webconferências: A videoconferência permite a transmissão de         
programas de EaD, com imagens televisadas via satélite ou cabo. Esse tipo de             
tecnologia favorece a interação entre os participantes e requer a presença física nos             
locais disponibilizados para a transmissão. Apresenta um alto custo devido aos           
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equipamentos e à necessidade de linhas para transmitir as conferências. Excelente           
recurso de comunicação instantânea, evita custos e deslocamento, "podem ser          
utilizadas por um computador pessoal com acesso a internet. Os alunos conseguem ver             
e ouvir cada participante, além de colaborar simultaneamente" (SONDERMANN,         
2014, p. 80). 

● Texto: O texto é uma das mídias mais utilizadas na EaD. Pode ser disponibilizado              
tanto impresso, quanto digital. O material textual disponibilizado no formato digital           
permite uma navegação não linear e a inserção de elementos multimídia (animações e             
vídeos). "Independente da forma de entrega do material textual, quando voltado para a             
modalidade a distância apresenta características diferentes dos livros-texto e a          
necessidade de uma linguagem dialogada, mais informal e próxima do aluno"           
(SONDERMANN, 2014, p. 76). 

○ Em meio a tantas opções de tecnologias e mídias, o Material Didático Impresso             
(MDI) ainda está presente em muitos cursos a distância oferecidos por           
instituições brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Isso porque em          
algumas situações esse pode ser o único material acessível ao aluno quando ele             
está fora do polo de apoio presencial. 

"A tecnologia não é, em si, uma solução; é, sim, uma ferramenta que pode nos ajudar                
a chegar a uma educação apropriada para os novo tempos e as novas gerações" (Filatro;               
Cavalcanti 2018, p. IX). 

Segundo Averbug (2003), é preciso mais do que ter acesso e utilizar as novas              
tecnologias na educação, tanto elas presenciais ou a distância. Além disso, pouco resultado             
será alcançado com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se o método de              
ensino for o mesmo e se professor e aluno não adotarem novas posturas e alterarem               
concepção de seus papéis no processo de ensino e aprendizagem. Os professores devem ser              
cada vez mais orientadores e incentivadores do estudo e os alunos cada vez mais              
pesquisadores e construtores do próprio conhecimento. 

 

3. MÉTODO  
 
A pesquisa é descritiva, intenta mostrar a questão dos estilos de aprendizagem e os              

elementos que permeiam esse processo por meio de tecnologias e mídias para EaD. Os              
estudos desenvolvidos para obter o trabalho teórico, aqui delineado, estão estruturados em            
referenciais teóricos sobre o tema estilos e o uso das tecnologias e mídias na educação.  

O objetivo geral deste estudo foi apresentar por meio do modelo VAK os diferentes              
estilos de aprendizagem apresentados pelos alunos durante seu processo de aprendizado e o             
desenvolvimento intelectual do seu conhecimento e como esses estilos, aliados às tecnologias            
e mídias, podem ser mais bem aproveitados na EaD.  

A hipótese central é a de que os elementos que possibilitam compreender o uso das               
tecnologias na educação podem ser justificados pela teoria de estilos de aprendizagem,            
considerando suas características de diversidade e de flexibilidade.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Está seção contempla o que pode ser feito considerando-se as principais           
características de cada estilo de aprendizagem e relacionando essas características com as            
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mídias citadas no texto, para demonstrar quais mídias podem ser exploradas com mais             
acuidade em cada estilo. 

Segundo as pesquisas bibliográficas realizadas para este estudo, a pessoa com o estilo             
de aprendizagem visual mais desenvolvido teria um melhor aproveitamento e mais facilidade            
de aprendizagem se utilizar as seguintes técnicas: copiar o que está no            
quadro/slides/vídeos/apresentações; essas anotações podem estar em forma de listas; grifar e           
desenhar as informações mais importantes e que precisam ser lembradas; fazer esquemas com             
as frases mais importantes; utilizar mapas mentais, e sublinhar, circular e até colorir palavras              
e anotações. 

Os recursos comumentemente utilizados na EaD e que podem auxiliar os alunos com             
esse estilo de aprendizagem são as animações, os vídeos, os textos, a televisão e até a                
videoconferência e webconferência, pois eles têm um apelo visual muito forte e permitem que              
os alunos possam utilizar as técnicas descritas anteriormente como forma de absorver melhor             
o conteúdo estudado e, com isso, melhorar o processo de ensino aprendizagem.  

Já os alunos com o estilo de aprendizagem auditivo tendem a utilizar as seguintes              
técnicas para facilitar sua aprendizagem: com os olhos fechados, ficar repetindo os conteúdos             
estudados em voz alta; fazer anotações e depois gravar os áudios; participar de discussões em               
grupo; assistir a vídeos; criar associações de palavras que contribuam para memorizar e             
gravar palestras.  

Na EaD, os recursos midiáticos utilizados e que podem auxiliar aos alunos com esse              
estilo de aprendizagem são os áudios. Atualmente, inclusive, é cada vez mais comum o uso               
do formato podcast. O rádio, já não tão utilizado, porém ainda um dos recursos de menor                
custo, alcança lugares com menos recursos econômicos, e também os vídeos, compostos,            
principalmente, pelo recurso visual, mas com áudio e legenda, que podem ser importantes             
para os alunos desse estilo.  

Os alunos com estilo de aprendizagem cinestésico tendem a utilizar as seguintes            
técnicas para desenvolver seu aprendizado: gostam de dar prioridade às aulas práticas;            
organizam-se para estudar em pequenos blocos de tempo; preferem estudar em grupo;            
sentem-se estimulados com viagens de estudo e usam jogos de memórias ou outras formas              
lúdicas para memorizar fatos. Os recursos utilizados para disponibilizar os conteúdos para os             
alunos com esse estilo de aprendizagem é um pouco mais complexo, pois muitas vezes              
acabam se restringindo aos encontros presenciais. Contudo, nem todos os cursos têm esse             
formato,com encontros presenciais.  

Dessa forma este estilo de aprendizagem pode-se dizer que é o mais difícil de ser               
contemplado na EaD, mas não impossível, uma vez que a tecnologia possibilita encontros             
virtuais síncronos, ou seja, os alunos podem fazer trabalhos em grupos com encontros virtuais              
e trabalhos em grupos com recursos do próprio AVA, como a Wiki, a revisão por pares e                 
outros. Ou seja, mesmo este que parece ser o estilo de aprendizagem mais difícil de ser                
atendido pela EaD, não é impossível com os recursos tecnológicos e as mídias disponíveis              
atualmente. 

Ademais, os cursos na modalidade a distância têm à disposição diversas mídias que             
facilitam o aprendizado dos alunos. Na EaD, a mídia atribui um “Suporte midiático, ou meio               
de veicular o saber e apoiar a aprendizagem, estabelecendo uma comunicação (em tempo real              
ou diferenciado) entre professores e alunos, ou alunos entre si” (FLORES; GAMEZ, 2005, p.              
26). 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1989) destaca que cabe ao professor(a) a tarefa de            
mediar a aprendizagem de conceitos por meio de instrumentos que sejam adequados e que              
ofereçam a possibilidade da transformação do aluno. Além disso, conforme já apresentado,            
os alunos têm estilos de aprendizagem diferentes, ou seja, é interessante, sempre que             
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possível, apresentar os conteúdos em formatos diferentes, para atender a esses diferentes            
estilos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modalidade de educação a distância não é recente, entretanto, o aumento dos             
recursos tecnológicos é significativo para seu crescimento e avanço. A expansão crescente de             
cursos ofertados na modalidade EaD, tanto por instituições privadas quanto por instituições            
públicas retrata a importância dessa modalidade de ensino para um número cada vez maior de               
alunos. 

Contudo, para atender de forma eficaz a essa demanda crescente são necessários            
profissionais capacitados e recursos corretos, entre esses, as mídias. Ao longo desta pesquisa,             
buscou-se apresentar os estilos de aprendizagem, com foco no modelo Vac, e as mídias              
utilizadas nessa modalidade de ensino. 

Diante do exposto é necessário que as instituições de ensino, os educadores e os              
alunos compreendam os diferentes estilos de aprendizagem e como utilizar os recursos e as              
ferramentas tecnológicas disponíveis, de forma a aproveitar e explorar o melhor dessas            
ferramentas para, assim, ofertar e  promover uma educação de qualidade. 

Esta pesquisa foi apenas o início da caminhada em direção às discussões que podem              
ser ainda mais bem exploradas com o intuito de estimular discussões sobre os estilos de               
aprendizagem e sua relação com as mídias utilizadas na EaD, de forma a facilitar o processo                
de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO. O presente artigo propõe uma reflexão sobre o uso do podcast como ferramenta de 

incentivo à leitura literária. Por meio da metodologia de pesquisa-ação com a aplicação de 

questionário, alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental de uma escola privada em Teresina-Piauí 

participaram da experiência de leitura de cinco poemas de Carlos Drummond de Andrade com a 

mediação do Podcast Caixa de Histórias. De acordo com o exposto por autores como Prensky (2010), 

Cruz (2009), Nascimento (2015), entre outros citados na fundamentação teórica deste trabalho, e pelas 

respostas dos alunos no questionário, conclui-se que o podcast pode tornar a leitura literária mais 

próxima aos alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Literatura mais 

dinâmico e atraente. 

 Palavras-chave: Leitura literária. Literatura. Nativos digitais. Podcast. TDICs. 
 

ABSTRACT. Podcast as a tool for encouraging literary reading: an experience with 9th graders. 

This article proposes a reflection on the use of podcast as a tool to encourage literary reading. Through 

the action research methodology with the application of a questionnaire, 9th Grade Elementary School 

students from a private school in Teresina-Piauí participated in the reading experience of five poems 

by Carlos Drummond de Andrade through mediation of Caixa de Histórias Podcast. According what 

was exposed by authors, such as Prensky (2010), Cruz (2009), Nascimento (2015), among others 

mentioned in the theoretical basis of this work, and by the students' answers in the questionnaire, it is 

concluded that the podcast can make literary reading closer to students, making the teaching-learning 

process of the literature discipline more dynamic and attractive.  

Keywords: Literary reading. Literature. Digital natives. Podcast. DICTs. 
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1. INTRODUÇÃO 

A revolução industrial trouxe grandes impactos na sociedade ao colocar as máquinas 

como substitutas de muitos serviços exercidos pelo homem. Fábricas se modernizaram e 

alguns empregos desapareceram. Percebeu-se que, no serviço repetitivo, manual, braçal, cuja 

finalidade era a produção em larga escala, elas eram melhores que os operários. Em evoluções 

sucessivas das tecnologias, o mundo assistiu ao surgimento e ao fim de diversas máquinas, 

meios de transporte e meios de comunicação. Na fase contemporânea da Revolução 

Industrial, houve o surgimento da Internet que provocou uma verdadeira revolução na nossa 

comunicação e impactou todos os setores da sociedade. Computadores trouxeram à tona um 

termo até então desconhecido: inteligência artificial, que por ora é o ápice do quanto podemos 

ser substituídos pelas máquinas. Da máquina a vapor aos robôs, tudo teve a inteligência 

humana por trás a criar e desenvolver esses sistemas para melhorar a própria vida humana. 

Assim, o trabalho intelectual passou a ser cada vez mais valorizado e requisitado nessa 

sociedade tecnológica em que vivemos.  

Por isso, é necessário que a escola se adapte a esse novo contexto de evolução 

tecnológica, pois todo o restante do mundo já foi alterado pelas novas tecnologias. Desde o 

lazer com o consumo de vídeos sob demanda como a Netflix, ao serviço de transporte como o 

Uber e o pagamento de boletos e demais transações bancárias por aplicativo. Enfim, toda a 

nossa vida está envolta de aparatos tecnológicos e com os estudos não poderia ser diferente. 

Por isso, a tendência é que cada vez mais os professores se capacitem para utilizar as novas 

tecnologias em sua prática docente. Afinal, é praticamente uma questão de sobrevivência da 

própria profissão.  

Embora, em muitos casos os alunos dominem mais a tecnologia do que o professor, a 

questão fundamental é que nesse novo contexto de Internet, onde as informações estão 

disponíveis na rede, falta quem organize para o aluno essas informações, mostrando o que 

nesse universo de conteúdo é realmente relevante. E isso só quem tem habilidade na sala de 

aula para fazer é professor, pois tem a maturidade científica e a experiência de vida que o 

aluno não tem. Além disso, muitos jovens estão acostumados a usar jogos e aplicativos para 

entretenimento e não sabem o potencial desses meios tecnológicos para os estudos. 

Vivemos em uma sociedade tecnológica, na qual todos o que têm acesso à Internet têm 

acesso ao conhecimento, e nas escolas os professores devem usar as tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) no ensino de suas disciplinas, incorporando-as em sua 

prática docente o quanto antes, pois assim falarão a mesma língua dos alunos e conseguirão 

de forma mais efetiva incentivá-los à pesquisa e à autonomia nos estudos de forma prazerosa. 

O objetivo deve ser colocar a tecnologia como um instrumento de atividade não 

centralizadora, na qual o aluno seja o protagonista, favorecendo espaços de construção, a 

chamada cultura maker.  

Nesse contexto atual em que o trabalho intelectual está cada vez mais valorizado, é 

necessário que haja uma formação escolar à altura. Uma das habilidades mais importantes 

para um bom desempenho na vida profissional é a leitura. É importante que a escola procure 

meios de incentivar os alunos a terem esse hábito. As TDICs podem ser utilizadas como 

ferramentas nesse processo de motivar os alunos à leitura. Uma dessas TDICs é o podcast que 

pode ser utilizado com alunos do Ensino Fundamental em uma proposta pedagógica para o 

incentivo à leitura de obras literárias. 
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A realidade comum das salas de aula do Ensino Fundamental no Brasil é encontrar 

alunos que não têm muita motivação para ler obras literárias. De forma geral, os adolescentes 

costumam considerar esse tipo de leitura enfadonha. Um dos motivos alegados é que a 

linguagem e o conteúdo lhes parecem distantes de seu cotidiano. A situação costuma 

complicar quando falamos de poesia, nesse caso o desinteresse costuma ser ainda maior.  

Sabe-se que a Literatura tem a capacidade de ampliar a visão de mundo do ser 

humano, levando-o a conhecer novos horizontes. Portanto, tal comportamento por parte dos 

alunos é bastante prejudicial, pois a leitura de obras literárias é de fundamental importância 

para que possam desenvolver habilidades tão necessárias no mundo de hoje, como a 

criatividade e o senso crítico da realidade.  

Entendemos que o professor de Língua Portuguesa deve procurar auxílio nas TDICs 

para melhorar o desempenho de leitura literária dos alunos, por isso resolvemos realizar essa 

pesquisa. 

Dito isto, partimos do seguinte problema de pesquisa: como o uso do podcast pode 

incentivar a leitura de obras literárias por alunos do 9º ano Fundamental?  

A pesquisa teve o seguinte objetivo geral: analisar como o podcast pode ser usado de 

modo a contribuir no incentivo à leitura de obras literárias por alunos do 9ºano Fundamental. 

E como objetivos específicos: 1) Apresentar aos alunos a tecnologia Podcast como opção de 

acesso a obras literárias; 2) Utilizar o Podcast em sala de aula como uma ferramenta 

mediadora na prática da leitura literária; 3) Verificar as impressões e opiniões dos alunos 

sobre a experiência literária com o uso do podcast. 

A pesquisa justifica-se pela relevância da questão do uso das TDICs no ensino-

aprendizagem da Literatura e por apresentar a tecnologia podcast, aos docentes da área que 

trabalham com o Ensino Fundamental, como uma proposta de uso pedagógico para motivar os 

alunos a terem um maior contato com as obras literárias. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Mark Prensky (2010) defende que hoje se faz necessária uma educação voltada não 

mais para a acumulação de conhecimento, mas sim para as habilidades. Segundo ele, somente 

assim os alunos poderão sobreviver às incertezas do mundo do século XXI. De fato, se 

pensarmos que os computadores armazenam mais informações do que o cérebro humano e 

que o tempo todo recorremos ao Google para responder nossas dúvidas mais simples, 

veremos que esse raciocínio faz todo sentido.  

Nesse novo modelo educacional, as TDICs são fundamentais. Uma das vertentes 

teóricas pedagógicas que defende o seu uso é a chamada educomunicação que propõe educar 

com os meios de comunicação, isto é, apoia a inclusão das mídias no espaço escolar, tanto no 

aspecto educacional, como no comunicacional. A ideia é atender aos anseios dos estudantes, 

que por serem nativos digitais, isto é, por já terem nascido num mundo tecnológico, não se 

adaptam ao modo transmissivo de conhecimento, totalmente tradicional e centrado na figura 

do professor.  

Contudo, Mark Prensky (2010), que é o próprio criador do conceito “nativos digitais”, 

enfatiza que para que o ensino-aprendizagem com nativos digitais seja produtivo não basta 

inserir tecnologias nas escolas. Segundo ele, o uso de tecnologias na sala de aula não melhora 

o aprendizado automaticamente, pois a tecnologia dá apoio à pedagogia, e não o contrário. E 

ressalta que os professores precisam primeiro mudar o jeito de dar aula, pois a tecnologia não 
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serve de apoio para a velha aula expositiva, a não ser da forma mais trivial, como passar fotos 

e filmes. Ou seja, é necessário haver um preparo e planejamento do uso das TDICs por parte 

dos professores.  

Esse pensamento também é defendido por Chiofi e Oliveira (2014). Segundo eles, o 

uso de tecnologias educacionais liga-se à qualidade do ensino, desde que seja utilizado com 

propostas bem planejadas e de acordo com as concepções filosóficas e educacionais. Assim, 

enfatizam que os benefícios e malefícios do uso da tecnologia devem ser levados em conta, 

cabendo ao profissional desenvolver o processo de planejamento e ação em favor da 

aprendizagem significativa dos alunos. 

 

2.1 Podcast e Leitura Literária 

O termo Podcast deriva da junção das palavras iPod (leitor multimídia da Apple) e 

Broadcasting (transmissão de conteúdos digitais, significado em inglês). Os podcasts são 

breves programas de rádio temáticos, que se dirigem a um público específico que o acessa 

através da Internet. Conforme Cruz e Carvalho apud Matos e Lima (2009, p.309), o podcast é 

“um ficheiro digital, constituído por áudio e/ou vídeo, disponível, via Internet, para ser 

acedido e/ou armazenado, quando e onde se desejar, em qualquer suporte digital, pelo aluno 

ou pelo professor”. O processo de gravar ou divulgar os ficheiros de áudio na Web chama-se 

podcasting e a pessoa que produz os ficheiros é chamada de podcaster.  

Dias (2009) faz um relato de experiência com o Projeto Era uma vez, voltado para 

crianças, educadores e professores do pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, em Portugal, no 

qual gravavam podcasts para narrar histórias e pequenos contos de autores portugueses, 

funcionando como uma ferramenta educativa para a aquisição de competências na área da 

Língua Portuguesa.  

Como ferramenta educativa, o podcasting não é só uma excelente forma de fazer os 

conteúdos transpor as paredes da sala de aulas. É também uma excelente ferramenta 

de diagnóstico das capacidades de leitura e expressão para os próprios alunos. Além 

disso, no caso dos podcasts de contos, esta tecnologia permite aos ouvintes o acesso 

a variadas formas de expressão oral, normalmente mais ricas do que aquelas a que 

têm acesso na sala de aula ou em casa. Essa variedade e qualidade ajuda à aquisição 

de competências na leitura expressiva e na compreensão dos textos (DIAS, 2009, 

p.84). 

A produção de podcasts é um processo viável por apresentar baixos custos e por 

estimular os alunos a desempenharem um papel ativo na construção do saber. Ao gravarem os 

programas, os alunos ficam motivados em saber que o conteúdo produzido por eles será 

compartilhado com várias pessoas através da Internet. Eles saem da posição de meros 

expectadores e consumidores e passam a ser produtores de informação na Web. Além disso, a 

criação dos podcasts pelos alunos demanda um trabalho colaborativo, o que é algo muito 

bem-vindo no processo de aprendizagem.  

Cruz (2009) destaca que o uso do podcast possibilita que os alunos estudem tanto 

dentro como fora da escola, pois através de dispositivos móveis como MP3/MP4 e 

smartphones, eles podem ouvir o conteúdo tantas vezes tenham necessidade para 

compreender melhor, cada um em seu ritmo de aprendizagem.  

Quando é dada a oportunidade aos alunos de serem eles próprios a gravarem 

episódios, a aprendizagem torna-se muito mais significativa uma vez que a pesquisa 

e a construção de um texto para gravar no podcast exige-lhes maior preocupação 

uma vez que o resultado publicado estará ao escrutínio de todos, logo, torna-se mais 
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motivante do que o simples acto de ler (além de competências como a escrita e 

oralidade podem ser desenvolvidas) (CRUZ, 2009, p.77-78).  

A evolução tecnológica provocou mudanças nos suportes que apoiam os modos de 

transmissão de conhecimentos, isso pode ser observado no caso da leitura. Antes ler 

significava decodificar as letras escritas em um papel. Hoje a leitura pode ser feita com o 

auxílio de aparelhos tecnológicos como tablets e com a exploração do sentido auditivo com o 

uso dos audiobooks e podcasts. Portanto, cabe ao professor aproveitar a afinidade tecnológica 

dos alunos para desenvolver estratégias pedagógicas com o uso das TDIC, procurando atender 

as necessidades de aprendizagem desses alunos que são nativos digitais.  

As transformações nas formas de comunicação e de intercâmbio de conhecimentos, 

desencadeadas pelo uso generalizado das tecnologias digitais nos distintos âmbitos 

da sociedade contemporânea, demandam uma reformulação das relações de ensino e 

aprendizagem, tanto no que diz respeito ao que é feito nas escolas, quanto a como é 

feito. Precisamos então começar a pensar no que realmente pode ser feito a partir da 

utilização dessas novas tecnologias, particularmente da Internet, no processo 

educativo. Para isso, é necessário compreender quais são suas especificidades 

técnicas e seu potencial pedagógico (OLIVEIRA, apud FARIAS e VITALLI, 2018, 

p.381).  

Entendemos, conforme Nascimento (2015), que é interessante utilizar as tecnologias 

da comunicação no contexto escolar, nas práticas de leitura, como parte integrante da aula, 

tendo em vista que elas estão muito presentes no dia-a-dia do aluno. Dessa forma, a leitura 

literária será encarada pelos alunos como algo mais lúdico, e a aula se tornará mais dinâmica e 

em sintonia com o tempo e meio em que vive o leitor. Como bem enfatiza Nascimento 

(2015), o podcast pode cumprir muito bem esse papel dinamizador na disciplina de Literatura, 

principalmente em virtude da explosão do uso das redes sociais, que tornou a gravação e 

socialização de gravações de áudio uma ação muito comum entre esses jovens aprendizes.  

Souza (2002, p.5) falando sobre os problemas de aprendizagem, explica que ao invés 

de perguntar “por que esta criança ou este adolescente não aprende?” é necessário 

deslocarmos esse questionamento: para: “que situações e relações vividas no dia a dia escolar 

são produtoras do não aprendizado desta criança ou deste adolescente?”. Da mesma forma, 

entendemos que esse entendimento se aplica aos alunos que não gostam de ler obras literárias.  

A mudança da natureza dessa pergunta é importante para provocar uma mudança de 

comportamento por parte dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (professor, 

escola, família). Pois exigirá uma mudança nos instrumentos utilizados para compreender esse 

conjunto de ações. Conduzindo à necessidade de se conhecer a história escolar dessa criança e 

como essa história vem sendo construída nas relações escolares com o corpo diretivo, 

professores e colegas. Portanto, mudar a forma de fazer a pergunta acaba retirando a 

exclusividade do problema no aluno e dividindo-o com todos os envolvidos nesse processo, 

de modo que cada um possa dar sua parcela de contribuição para o pleno desenvolvimento 

escolar da criança. Nesse sentido, entendemos que o uso de podcasts no incentivo à leitura 

literária se insere nesse contexto de mudança nos instrumentos didáticos utilizados na aula de 

Literatura, em busca de um melhor aproveitamento do aluno. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação. Tripp (2005, p.447) define 

pesquisa-ação como “uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. 

Isso posto, embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue 

claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue claramente da 

pesquisa científica tradicional, principalmente porque a pesquisaação ao mesmo 

tempo altera o que está sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da 

prática. A questão é que a pesquisa-ação requer ação tanto nas áreas da prática 

quanto da pesquisa, de modo que, em maior ou menor medida, terá características 

tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica (TRIPP, 2005, p.447).  

Para a realização da pesquisa seguimos os seguintes passos metodológicos: 1) 

Apresentação do formato podcast aos alunos do 9º ano da escola; 2) Exposição de um 

episódio do Podcast Caixa de Histórias para desenvolver atividade de leitura em sala de aula 

utilizando o áudio do podcast; 3) Entrega de questionário aos alunos para avaliarem a 

experiência da leitura literária com o uso do podcast. 

O podcast literário escolhido para ser utilizado na pesquisa-ação foi o Caixa de 

Histórias, que é uma realização da produtora B9, sendo apresentado pelo ator Paulo Carvalho. 

O episódio que foi exposto em sala de aula para os alunos do nono ano tratou sobre a vida e 

poesia de Carlos Drumond de Andrade. Nele o apresentador leu alguns poemas do referido 

escritor. A ideia foi que os alunos pudessem fazer a leitura desses mesmos poemas em uma 

fotocopiada enquanto escutavam a narração do apresentador. 

A pesquisa foi feita em uma instituição de ensino particular em Teresina – Piauí. Os 

participantes da pesquisa foram os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental dessa escola. A 

execução da pesquisa, envolvendo apresentação, exposição do podcast, entrega e devolução 

dos questionários, aconteceu no mês de abril do presente ano. 

Os alunos foram expostos ao áudio do episódio Poesia 1 do Podcast Caixa de 

Histórias. O referido episódio tratou sobre a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. 

Com a duração de 15 minutos, no áudio o apresentador falou trechos importantes da biografia 

do escritor e leu os seguintes poemas: “Confidência do Itabirano”, “No meio do caminho 

tinha uma pedra”, “O que viveu meia hora”, “Sentimental” e “Poema de sete faces”.  

Participaram da atividade de escuta do podcast seis alunos, isto é, a totalidade da 

turma do 9º Ano da escola. Após ouvirem o podcast e acompanharem a leitura dos poemas na 

aula de Literatura, os alunos foram convidados a responderem um questionário de 12 questões 

com perguntas abertas e fechadas. O objetivo principal desse questionário foi verificar as 

impressões dos alunos sobre o uso do podcast na aula de Literatura e se eles consideram que 

essa tecnologia pode ajudá-los na leitura e conhecimento de obras literárias. Por motivos 

éticos, os alunos serão identificados no texto dessa pesquisa como alunos A, B, C, D, E e F. 

A primeira questão do questionário perguntava se o aluno já conhecia o formato 

podcast. Diante dessa pergunta, apenas um dos seis alunos respondeu que sim, porém não 

indicou os podcasts que conhecia ou costumava ouvir. Na segunda questão, os alunos 

precisavam responder se gostavam ou não de ler obras literárias. Nesse ponto, dois 

responderam que sim e quatro responderam que não. Na terceira questão, questionados se 
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costumam ler obras literárias além das que são indicadas como paradidáticos pela escola, dois 

responderam que não e quatro alunos responderam que sim. No Quadro 01, podemos ver os 

livros que os alunos citaram.  

 
Quadro 1 – Exemplos de livros lidos pelos alunos. 

Alunos Respostas 

Aluno C “Percy Jackson, no ano passado.” 

Aluno D “Extraordinário, Diário de um Banana, Megera domada, Dinossauros.”  

Aluno E “Animais fantásticos e onde habitam.”  

Aluno F  “Diário de um Banana, Turma da Mônica.” 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

A quarta questão apresentava aos alunos seis dificuldades que podem ser sentidas na 

hora da leitura de obras literárias e pedia que eles marcassem aquela(s) mais sentida(s) por 

eles, deixando claro que poderiam marcar mais de uma opção. No Quadro 02 podemos ver 

quais são essas dificuldades apresentadas pelos alunos e a respectiva quantidade de alunos que 

marcou cada uma delas. 

Observamos que a maioria dos alunos acha a linguagem complicada e a leitura 

cansativa. Conteúdo difícil, distante do cotidiano ou desinteressante e histórias muito longas 

são as dificuldades que despontam na sequência. Por fim, aparecem como menor incidência a 

falta de tempo para a leitura e a consideração de que os livros são caros.  

 
Quadro 2 – Dificuldades sentidas pelos alunos quando precisam ler obras literárias. 

Dificuldade Quantidade de alunos que marcou a opção 

Acha a linguagem complicada (3) (Alunos B, E e F) 

Leitura cansativa (3) (Alunos A, C e D) 

Conteúdo difícil, distante do cotidiano ou 

desinteressante. 

(2) (Alunos B e F) 

Histórias muito longas (2) (Alunos C e D) 

Falta de tempo  (1) (Aluno C) 

Os livros são caros  (1) (Aluno D) 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Sobre a motivação para a leitura dos livros indicados na disciplina de Literatura, cinco 

alunos responderam que leem por obrigação escolar e apenas um respondeu que o faz por 

gostar de ler. Essa foi a resposta da quinta questão. A sexta questão perguntava aos alunos se 

eles preferiam ler o resumo ao invés da obra literária inteira e pedia que justificassem sua 

resposta. Quatro alunos responderam que sim e dois responderam que não. No Quadro 03, 

podemos ver as justificativas. Os alunos que responderam preferir ler o resumo ao invés da 
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obra inteira apontaram como motivação a rapidez e a facilidade no entendimento do assunto 

tratado pelo livro. Já o aluno que respondeu preferir ler a obra inteira justificou dizendo que a 

leitura apenas do resumo não é satisfatória para que ele consiga depois sem dificuldade 

explicar o enredo do livro ou fazer uma prova a respeito.  

 
Quadro 3 – Você prefere ler o resumo ao invés da obra literária inteira? Por quê? 

Alunos Respostas 

Aluno B Sim. Porque é mais rápido na compreensão de um 

determinado assunto. 

Aluno D Sim. Porque fica mais fácil de entender. 

Aluno E Sim. (Não justificou) 

Aluno F Sim. Porque algumas vezes o resumo faz eu 

compreender as histórias. 

Aluno A Não. (Não justificou) 

Aluno C Não. Porque quando vai explicar ou fazer uma prova 

não faz direito.  

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Essa questão revela a prática recorrente adotada por muitos alunos de nível 

fundamental de lerem apenas os resumos das obras literárias em detrimento da riqueza de 

detalhes e conhecimento que apenas a leitura da obra como um todo poderia dar. As próximas 

questões do questionário procuraram verificar a opinião dos alunos sobre a experiência feita 

em sala de aula da leitura literária com o uso do podcast.  

 
Quadro 4 – O que você achou da experiência da aula de Literatura com o uso do Podcast? 

Alunos Respostas 

Aluno A Mais ou menos, porque às vezes a aula fica cansativa e pode dispersar a atenção 

do aluno. 

Aluno B Achei importante para o incentivo à leitura e ao conhecimento detalhado de obras 

literárias. 

Aluno C Que seria uma boa com uma aula interativa. 

Aluno D (Não respondeu). 

Aluno E Pode fazer com que o estudo fique mais divertido para entender os assuntos de 

Literatura. 

Aluno F Achei divertido porque em vez de eu ler posso só escutar e também a pessoa que 

tá lendo, ele fala um pouco da história do criador do livro. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
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O Quadro 04 mostra a pergunta feita na sétima questão, na qual os alunos deveriam 

expor suas opiniões sobre a experiência de leitura literária com o uso do podcast durante a 

aula de Literatura. Observamos que o Aluno D não respondeu. O Aluno A considerou que na 

escuta do áudio a aula pode ficar cansativa. Sobre isso, relembramos o que Mark Prensky 

(2010) defende que é necessário haver um preparo e planejamento do uso das TDICs por parte 

dos professores. Já os outros quatro alunos restantes consideraram que a experiência foi 

positiva. Os alunos que gostaram da experiência responderam que o podcast pode tornar a 

prática da leitura de obras literárias algo mais divertido e ser um incentivo ao estudo na 

disciplina de Literatura.  

 

Quadro 5 – Os podcasts podem ser um incentivo para a leitura de obras literárias? Por quê? 

Alunos Respostas 

Aluno A Sim, porque quando estivermos fazendo alguma coisa que não der tempo de ler 

podemos escutar. 

Aluno B Sim, porque nos faz observar o quanto uma obra literária beneficia na 

aprendizagem. 

Aluno C Sim que tudo que ouve sente vontade de ler pelo menos minha opinião. 

Aluno D Sim. Porque dá interesse na leitura a partir do áudio. 

Aluno E Sim, porque faz com que as pessoas fiquem com conhecimento da Literatura. 

Aluno F Sim, porque em vez de eu ler e ao mesmo tempo gaguejar vou só ouvir o narrador. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

O Quadro 05 refere-se à oitava questão do questionário aplicado. Os seis alunos que 

participaram da pesquisa concordam que os podcasts podem ser um incentivo para a leitura de 

obras literárias. O Aluno A destaca a possibilidade de escutar o áudio do podcast enquanto 

executa alguma outra atividade.  

De fato, a mídia sonora apresenta essa vantagem em comparação com o livro (mídia 

impressa) que demanda uma atenção total. Já o Aluno F destaca que preferiria escutar o 

podcast, porque gagueja quando lê. Assim, observamos que os Alunos A e F entendem a 

escuta do podcast como um novo tipo de leitura. Por outro lado, o Aluno C disse que tudo o 

que ouve sente vontade de ler, demonstrando que a escuta do podcast não excluiria a leitura 

da obra em si, assim como o Aluno D que respondeu que a partir do áudio surge o interesse 

pela leitura. Já os alunos B e E destacaram que o conteúdo do podcast pode trazer muito 

conhecimento sobre uma obra literária, facilitando a aprendizagem. 

A nona questão do questionário era fechada e fazia a seguinte indagação: Você acha 

que os podcasts podem ajudar você na leitura e conhecimento de obras literárias? A essa 

pergunta, os seis alunos responderam que sim. Na sequência, a décima questão, que era 

aberta, perguntava como o formato podcast pode ser útil no estudo de obras literárias. No 

Quadro 06 podemos ver as respostas dos alunos para essa questão. 
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Quadro 6 – Em sua opinião, como os podcasts podem ser úteis no estudo de obras literárias? 

Alunos Respostas 

Aluno A Ele pode ajudar as pessoas que não querem ler. E querem apenas ouvir. 

Aluno B Pode ser útil em relação aos poemas que vai nos fazer criar uma forma de 

compreendê-lo e nos estimular a criarmos nossos próprios podcasts. 

Aluno C Sim, porque quem tem dificuldade de ler pode ouvir. 

Aluno D Sim. Porque é divertido e legal. 

Aluno E Faz com que as pessoas comecem a gostar de ler e faz com que continue gostando 

da sala de aula. 

Aluno F Que ele lê e ao mesmo tempo fala sobre a vida do criador do livro.  

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Podemos observar que os alunos A e C destacam que os podcasts, através da 

possibilidade de escuta, tornam a Literatura acessível para aquelas pessoas que não sabem ou 

têm dificuldade de ler. Embora não seja o foco desse trabalho, tais respostas lançam luzes 

para a realidade do ensino de Literatura para alunos cegos, por exemplo, para quem a mídia 

sonora pode ajudar na acessibilidade e inclusão. O Aluno F destaca que além da narração do 

livro, o podcast também pode apresentar informações biográficas do autor da obra. Os alunos 

D e E consideram que o podcast pode ser útil no estudo de obras literárias, porque deixam 

esse estudo mais atraente e divertido. E o Aluno B destaca que além de facilitar a 

compreensão dos textos literários, a atividade de escuta estimula os alunos a criarem seus 

próprios podcasts. A resposta do aluno B condiz com o que é defendido por Dias (2009) de 

que a gravação de podcasts, o chamado podcasting, ajuda os alunos na aquisição de 

competências na leitura expressiva e na compreensão dos textos. 

Na décima primeira questão, questionados se o podcast pode ser uma forma de estudar 

obras literárias fora da sala de aula, os seis alunos participantes da pesquisa responderam sim. 

Essa opinião dos alunos condiz com o posicionamento de Dias (2009) e Cruz (2009) que 

defendem que o podcast possibilita que o conteúdo escolar extrapole os muros da escola, uma 

vez que os alunos podem estudar ouvindo o áudio em seus smartphones quantas vezes 

acharem necessário. Por fim, na décima segunda questão, todos os alunos demonstraram 

interesse em gravar seus próprios podcasts literários orientados pela professora de Literatura.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto concluímos que a experiência realizada com os alunos do 9º Ano 

Fundamental foi bastante satisfatória e serviu para mostrar que a inserção de podcasts durante 

a aula de Literatura pode ser um caminho para incentivar os alunos à leitura de obras 

literárias. O uso dessa TDIC se demonstrou como algo novo para os alunos, atraindo assim 

sua atenção. O acompanhamento dos poemas de Drummond com o uso do podcast foi 

bastante útil para mostrar aos alunos a importância da entonação e demais recursos de 

oralidade na hora da leitura desse tipo de gênero textual. 

Analisando as respostas dos alunos no questionário foi possível perceber que eles 

consideraram o uso do podcast na aula de Literatura como algo interessante e se sentiram 

motivados a criarem seus próprios podcasts. Essa resposta positiva nos indicou a possibilidade 

de empreendermos futuramente novas fases dessa pesquisa junto a essa turma de alunos. 

Assim como os autores que dão sustentação teórica a esse artigo defendem, esse trabalho de 

colocar a mão na massa seria o mais interessante. Contudo, entendemos que essa pesquisa 

preliminar serviu para apresentar aos alunos esse formato de mídia, bem como suas 

possiblidades de auxílio da leitura literária, representando o primeiro passo para futuras 

produções.  

Ver que os alunos não se interessam pela leitura literária de fato é um grande problema 

a ser resolvido. Entendemos que o podcast pode desempenhar o papel de aproximar a leitura 

literária desses jovens leitores, tornando o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de 

Literatura mais dinâmico e atraente, criando-se novas situações no dia a dia escolar que 

favoreçam a autonomia desse aluno leitor, por meio da inserção dessa tecnologia. 
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O USO DE IMAGENS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
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RESUMO. A sociedade em que vivemos se transforma por meio das inovações ao longo dos anos, e o 

processo de ensinar e aprender também passou por mudanças, tornando-se receptivo às novas 

ferramentas e recursos midiáticos que visem potencializar a aprendizagem dos alunos; o objetivo do 

presente trabalho foi analisar a utilização das imagens presentes no recurso midiático disponibilizado 

para o processo de ensino-aprendizagem de alunos matriculados em um curso da modalidade a distância 

- EaD, bem como verificar as propriedades instrucionais, além de averiguar se o recurso midiático atende 

aos estilos de aprendizagem dos discentes. Através de uma pesquisa qualitativa e de caráter exploratório, 

foi possível analisar as imagens do fascículo disponibilizado em um curso ofertado na modalidade EaD 

e obter dados relevantes a respeito da importância da utilização das imagens alinhadas a textos como 

forma de potencializar os estilos de aprendizagem dos discentes.  

Palavras-chave: Imagens. Inovações. Midiático. Aprendizagem. Instrucional.  

 

ABSTRACT.  The society we live in is transformed through innovations over the years, and the process 

of teaching and learning has also undergone changes, becoming receptive to new media tools and 

resources aimed at enhancing student learning; The objective of the present work was to analyze the 

use of the images present in the media resource available for the teaching-learning process of students 

enrolled in a distance learning course - DE, as well as to verify the instructional properties, as well as 

to verify if the media resource meets student learning styles. Through a qualitative and exploratory 

research, it was possible to analyze the images of the issue available in a course offered in distance 

education and obtain relevant data about the importance of using text-aligned images as a way to 

enhance the learning styles of students . 

Keywords: Images. Innovations Media Learning. Instructional. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os tempos atuais trouxeram para a humanidade a adaptabilidade, além das mudanças 

comportamentais, intelectuais e sentimentais, que acompanham o ritmo de transformação da 

nova sociedade. Essas mudanças são possíveis, pois o homem consegue se comunicar e passar 

adiante, ou seja, para as próximas gerações, o conhecimento adquirido.  

Uma das maneiras de comunicação e de transferência do que foi aprendido, ou seja, 

ensinar o que se sabe, é realizado pela utilização das imagens. A respeito deste assunto, Lacerda 

et al. (2014, p. 187) completa: “Uma imagem pode evocar a compreensão de vários elementos 

de um determinado tempo histórico, e, nesse sentido, evocar significados sem a presença de 

qualquer texto escrito”.  

As imagens podem exercer funções instrucionais, enquanto recursos educacionais, a 

serem utilizadas pelos professores como meios de potencializar o processo de ensino-

aprendizagem, visto que pode ser mais atrativas e dinâmicas, a fim de atender as expectativas 

dos alunos que na atualidade vivem em uma sociedade midiática, conforme explana Roam 

(2013, p. 36) “[...] esse é o verdadeiro problema que enfrentamos hoje em dia: palavras demais 

com significados de menos vindas para nós rápido demais”. 

E este novo cenário tem exigido que os professores deixem as formas tradicionais de 

lecionar suas aulas, e passem a buscar novas maneiras de transmitir os conteúdos e de alcançar 

os objetivos educacionais, investindo tempo e dedicação em capacitação e adquirindo 

conhecimentos novos. Em consonância, deve-se atentar para os estilos de aprendizagem, ou 

seja, verificar como as pessoas aprendem, pois cada indivíduo possui uma forma única de 

compreender o mundo a sua volta. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a utilização das imagens 

presentes no recurso midiático disponibilizado para o processo de ensino-aprendizagem de 

alunos matriculados em um curso ofertado na modalidade a distância, com objetivos específicos 

de verificar se estas imagens possuem propriedades instrucionais, além de verificar se o recurso 

midiático atende aos estilos de aprendizagem dos discentes.  

É visto que a pesquisa é relevante, uma vez que a modalidade de educação a distância, 

é uma das adaptabilidades que os dias atuais trouxeram para a sociedade. E para atender os 

objetivos supracitados, foram analisadas as 24 imagens presentes no fascículo intitulado 

“DESIGNER INSTRUCIONAL EM FOCO: Instruções e reflexões sobre um novo campo de 

ensinar e de saber” que foi disponibilizado no curso de Formação de Designer Instrucional, 

oferecido pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância - Cefor do 

Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes.  

2. AS IMAGENS NA EDUCAÇÃO 

Para explanar os motivos que levam a humanidade a utilizar imagens, trazemos as ideias 

e obras de Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) que foi um importante estudioso na área 

da psicologia e fez relevantes contribuições no âmbito da educação. 

De acordo com Vygotsky (1991), o indivíduo nasce em um meio social que possui uma 

determinada cultura. E aos poucos, ou seja, a medida que vai se desenvolvendo, este indivíduo 

vai aprendendo e assimilando as informações desta cultura onde ele está inserido.  

E os autores Navarro e Dominguez (2009, p. 2) salientam que a imagem é um 

instrumento que proporciona a aprendizagem e a interação dos alunos com o meio cultural onde 

vive. 
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A imagem, portanto, torna-se uma importante ferramenta pedagógica no processo de 

significação do meio social, ajudando não somente as crianças a visualizar o que não 

se pode trazer para a sala de aula, mas também criar um maior acervo visual de 

representações, a partir das interações feitas com a imagem, sejam elas artísticas, 

realistas ou simbólicas, vindas da ciência ou demais áreas do conhecimento.  

Em concordância Chopyak (2015, p. 12) explana que as imagens utilizadas no processo 

de ensino-aprendizagem são essenciais, pois tem a função de “conectar imagens, texturas, 

sentimentos, cores e formas a palavras”. Esse processo se deve ao fato das imagens utilizadas 

em livros serem coloridas e compreensíveis, o que facilita a conexão com a linguagem e a 

cultura onde a pessoa está inserida. 

Adentrando a respeito da importância da utilização das imagens no processo de ensino-

aprendizagem, salienta-se que os autores Gray, Brown e Macanufo (2012) destacam que 

consideráveis descobertas a respeito do mundo aconteceram com a contribuição das imagens. 

Um exemplo são os mapas desenhados (Figura 01) para que pudesse guiar os grandes 

navegadores, como o caso de Cristóvão Colombo (1451-1506) que em uma de suas viagens de 

exploração estabeleceu as rotas para o continente Americano. 

Os mapas nos permitem determinar uma estratégia de aquisição e representação do 

conhecimento. Eles se baseiam nas representações mentais, no encadeamento de 

conceitos, que resultam numa maneira de estabelecer os passos lógicos (TEIXEIRA, 

2018, p. 66). 

 
Figura 01: Mapa de Colombo  

 
Fonte: Bibliothèque National de France1 

Para Sofiato e Reily (2014) as imagens são reconhecidos como recursos instrucionais e 

ilustrativos valiosos que servem para o ensino. Em concordância Santaella (2012) destaca que 

o ser humano opta em utilizar as imagens, pelo fato das mesmas transmitirem amplo 

entendimento e melhor assimilação do que pretende-se informar. 

A respeito da utilização das imagens nos produtos educacionais, Dunlosky et al (2013) 

relatam que um estudo que foi realizado por pesquisadores de quatro universidades 

estadunidense e que foi publicado no Jornal da Association For Psychological Science, onde 

foram avaliados dez métodos de estudos que sejam eficientes e ajudem os alunos a aprender o 

conteúdo explanado, dentre estas, está a utilização de imagens, conforme expõe “Em particular, 

                                                 
1 Disponível em: 

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?action=public_formsearch_catalogue.  Acesso em: 20 Mar 

2019. 
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é evidente que o uso de imagens pode melhorar a aprendizagem e a compreensão de uma grande 

variedade de materiais” (DUNLOSKY et al, 2013, p. 21). 

Estes produtos educacionais podem ser representados pelos livros, guias didáticos, 

cartilhas, sites, esquemas, mapas, revistas, vídeoaulas entre outros. Desta forma, Filatro e Cairo 

(2015, p. 241) defendem que as imagens “são os primeiros elementos a chamar atenção do leitor 

em um conteúdo educacional”. 

Em somatória, Santaella (2012, p. 14) enfatiza que há ainda outras formas que trazem 

as imagens para nosso cotidiano, que podem ser utilizados pelos educadores nas explicações de 

suas aulas: 

[...] desde a invenção da fotografia, depois seguida de uma série de meios imagéticos 

- cinema, televisão, vídeo e agora em plena efervescência dos meios digitais, com suas 

variadas interfaces - computadores desktops, iPhones, iPads, o ser humano está 

rodeado de imagens por todos os lados, em cada canto e minuto do seu cotidiano [...]. 

Ou seja, é cada vez mais urgente e notória a necessidade e importância de aliar o uso de 

imagens ao processo de ensino-aprendizagem, o que se torna ainda mais claro ao entendermos 

sobre aprendizagem multimídia e estilos de aprendizagem.   

2.1 A Aprendizagem Multimídia 

A respeito da aprendizagem que envolve o uso de texto e imagem, Mayer (2001)  relata 

como sendo uma aprendizagem multimídia.  

No mundo moderno, palavras e imagens coexistem nos mesmos espaços, sejam este 

gráficos, lembretes autoadesivos, quadros brancos ou mapas de ideias. Este 

desenvolvimento é, em muito, apoiado e amplificado pelas comunicações multimídia 

que estamos todos aprendendo a gostar (SIBBET, 2013, p. xxi).    

Para Chopyak (2015) a combinação de elementos verbais com imagens colabora para 

que o cérebro possa compreender as informações ao nosso redor e resolver problemas do 

cotidiano. 

E de acordo com Filatro (2018) para fazer o uso desse potencial que a multimídia 

oferece, é preciso considerar que a memória de trabalho do ser humano é composta por 

inúmeros processadores que funcionarão com maior eficácia quando a pessoa for colocada em 

contato com a junção do texto com a representação visual, pois utilizará dois ou mais canais de 

processamento da memórias.  

Mayer (2001) explica que quando uma pessoa faz a leitura de um texto ou visualiza uma 

imagem, ela faz uso da memória sensorial, ou seja, está em contato com o meio. Em seguida, 

quando consegue reter apenas pequenas porções sobre as informações contidas no texto e/ou 

imagens, coloca em uso os dados que julga serem importantes, passa a utilizar a memória de 

longo prazo, pois irá armazenar as informações para que possam ser utilizadas posteriormente. 

A mente humana  processa as imagens, produz e manuseia os símbolos, e concebe uma 

relação entre eles; o que facilitará a comunicação, pois a mente organizará a recepção e o 

processamento das novas informações; ressaltando o valor cognitivo das mesmas (FILATRO; 

CAIRO, 2015). A respeito disto Sibbet (2013, p. xvi) relata: 

Os pesquisadores em aprendizado e inteligência cognitiva sabem agora que seres 

humanos processam a informação de formas diferentes, e que o pensamento visual é 

uma parte grande do que fazemos. Parece que nossos cérebros são maciçamente 

desenvolvidos para processar informação visual, alguns sugerem até 80% de nossas 

células cerebrais estão envolvidas nisso.  
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Em concordância, Mayer (2001) relata que para tornar o processo de ensino-

aprendizagem eficiente com a utilização das imagens alinhadas ao texto, é preciso que o 

discente efetue cinco procedimentos cognitivos (Figura 02), que são:  

 
Figura 02: Pressupostos da Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia 
 

 

Fonte:  Adaptado de Mayer (2001, p. 8). 

 

1) triagem das palavras fundamentais para o processamento na memória operacional 

verbal;  

2) apuração das imagens pertinentes para a organização na memória operacional visual;  

3) ordenação das palavras selecionadas em um modelo verbal;  

4) arrumação das imagens selecionadas em um modelo visual;  

5) junção das representações verbais e visuais com um conhecimento prévio.  

Salienta-se que estes procedimentos não ocorrem necessariamente nesta ordem 

sequencial, ademais ser necessário que o discente coordene e acompanhe os cinco processos 

para que a aprendizagem ocorra. 

Entretanto é necessário considerar que nem toda imagem e/ou texto-imagem são sempre 

eficientes para  propiciar o ensino-aprendizagem, visto que este processo de aprendizagem não 

se dá ao fato de apenas adicionar imagem e texto, pois de acordo Filatro (2018), é necessário 

que os canais de processamento sejam utilizados de forma adequada com a finalidade de 

contribuir com a computação e armazenamento da informação, uma vez que estes canais 

somam-se, ou seja, um completa o outro. 

A respeito desta aprendizagem, Filatro (2018) relata que a mesma apresenta dois 

importantes aspectos que são: ‘interatividade’, sendo explicada como a capacidade que um 

recurso possui de interagir com os conteúdos abordados; e o ‘movimento’, que é explicado pela 

técnica de equilibrar o tempo e de exibir uma continuidade de ações e/ou eventos. 

2.2 Os Estilos de Aprendizagem  

Conhecer os diferentes estilos de aprendizagem pode contribuir muito com o processo 

de ensino-aprendizagem, pois com isso é possível definir de forma mais assertiva os recursos 

midiáticos que estarão disponíveis para o aluno. 

Segundo Filatro (2018, p. 10) os estilos de aprendizagem se baseiam na ideia de que 

as pessoas aprendem de formas diferentes e podem ser agrupadas de acordo com seus 

diferentes modos de processar a informação e suas diversas maneiras de se comportar 

em relação ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Existem diferentes classificações para estilos de aprendizagem e cada uma delas prioriza 

distintas características do ser humano. Didaticamente, essas classificações podem ser 

organizadas em um continuum, que segundo FILATRO (2018) apresenta desde os estilos de 

aprendizagem determinados fisiologicamente até preferências de aprendizagem que são 

aprendidas culturalmente.  

Entre as diversas classificações para estilos de aprendizagem podemos destacar a 

Classificação de Vac ou Vak (Figura 03) que é um dos modelos mais conhecidos de estilos de 

aprendizagem e reconhece três estilos, com base nos canais da expressão humana, chamados 

modalidades. Os três estilos de aprendizagem são sintetizados na sigla VAC: visual, auditivo e  

cinestésico (VAK, visual, auditory and kinesthetic).  

Figura 03: Estilos de aprendizagem segundo a classificação VAC 

 

Fonte: Adaptado de Filatro (2018, p. 11). 

Está classificação de estilos foi desenvolvida pelos teóricos Rita e Kenneth Dunn e 

explica as diferenças individuais com base em modalidade de percepção definidas 

fisiologicamente (Filatro, 2018, p.11). 

Outra importante classificação de estilos de aprendizagem é denominada  inventário de 

estilos de aprendizagem de Kolb (Figura 04), ela descreve o processo de aprendizagem tendo 

como base um ciclo de aprendizagem que se organiza pela experiência concreta, passando pela 

observação reflexiva, pela conceitualização abstrata e, por fim, pela experimentação ativa.  
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Figura 04: Estilos de aprendizagem segundo Kolb 

 

Fonte: Filatro, 2015, p.15 

Segundo Filatro (2018) a perspectiva de Kolb é muito mais flexível, pois apoia-se na 

ideia de que os estilos são preferências aprendidas, ou seja, pressupõe que as pessoas podem 

aprender outras formas de aprender e que, na verdade, a aprendizagem é um ciclo que deve 

passar pelas dimensões Sentir-Pensar e Observar-Fazer.  

3. MÉTODO 

Considerando que os recursos midiáticos são as representações das mensagens que se 

deseja comunicar e dentre as mídias existem quatro tipos: texto, imagens (fixas e em 

movimento), sons e dispositivos (MOORE; KEARSLEY, 2007), a finalidade desta pesquisa foi 

analisar a utilização das imagens presentes no recurso midiático disponibilizado para o processo 

de ensino-aprendizagem de alunos matriculados em um curso ofertado na modalidade a 

distância. A pesquisa foi de abordagem predominantemente qualitativa que foca na 

compreensão dos fenômenos pela ótica do sujeito, pois de acordo com Flick (2009, p. 37) “[...] 

a pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos concretos em suas peculiaridades “[...]”, o 

que respalda o aprofundamento da pesquisa com a finalidade de verificar as propriedades das 

imagens utilizadas no recurso midiático com mapeamento e análise do mesmo. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa foi descritiva de caráter exploratório, que está em consonância com 

Gerhard e Silveira (2009) onde relatam “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. Quanto ao procedimento técnico utilizado esta pesquisa foi uma pesquisa 

documental, que segundo Malheiros (2011, p.86) é “[...] utilizada quando existe a necessidade 

de se analisar, criticar, rever ou ainda compreender um fenômeno específico ou alguma 

consideração que seja viável com base na análise de documentos”. 

Salienta-se que a pesquisa documental possui quatro etapas, a saber: definição do 

problema; identificação dos documentos; análise dos documentos e produção do relatório final. 

Aqui tivemos como problema a seguinte questão: o recursos midiático disponibilizado no curso 

de Formação de Designer Instrucional, envolve a utilização de texto com imagens com 

propriedades instrucionais? 

Foi analisado o fascículo “DESIGNER INSTRUCIONAL EM FOCO: Instruções e 
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reflexões sobre um novo campo de ensinar e de saber” que foi disponibilizado no curso de 

Formação de Designer Instrucional, oferecido pelo Centro de Referência em Formação e em 

Educação a Distância - Cefor do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes.  

Inicialmente foi verificado se no recurso midiático continha imagens. Posteriormente as 

24 imagens encontradas no fascículo passaram por uma nova análise onde verificou-se as 

demais propriedades de cada uma.  

3.1 Questões da Pesquisa 

O objetivo deste estudo foi verificar se o recurso midiático utilizado no curso de 

Formação de Designer Instrucional, abarca a utilização de texto e imagens com propriedade 

instrucionais. 

Algumas das questões para as quais se buscam respostas são:  

Q1: Quais as características das imagens? 

Q2: Quais as funções das imagens? 

Q3: Em qual categoria as imagens estão inseridas?  

Estas questões foram formuladas para que a partir desta análise fosse possível verificar 

a utilização das imagens no recurso midiático disponibilizado para este curso. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Após a realização da primeira análise do fascículo, onde foi identificado que o mesmo 

possui 24 imagens. Passou-se então para a segunda análise a fim de verificar a Q1: “Quais as 

características das imagens?” e, que de acordo com Filatro e Cairo (2015) podem ser: 

fotografias, ícones, cartuns, telas capturadas, imagens holo/infográficas (imagens 

computacionais), gravuras, ilustrações. Verificou-se (gráfico 01) que nas imagens presentes no 

fascículo há predominância da característica de imagens computacionais (50%), que também 

são chamadas de imagens holo/infográficas, o que demonstra que as imagens foram criadas 

para o produto educacional que foi utilizado no curso de Formação de Designer Instrucional.  

Gráfico 01: Imagens quanto as características 

 

Fonte: Gerado pelas autoras. 

Observa-se que as telas capturadas (16,7%) teve considerável utilização, bem como as 

gravuras (12,5%) e ícones (12,5%), o que demonstra que o fascículo contou com imagens de 

características distintas, trazendo ao leitor a interatividade dos conteúdos e o envolvimento de  

texto e imagens proporcionando uma aprendizagem multimídia, tornando a leitura mais 

dinâmica e acolhendo os estilos de aprendizagem dos discentes. 

1285



 
 

 

 

A respeito das mídias texto e imagem, verificou-se que há várias pesquisas realizadas 

por Mayer e outros colaboradores, que relatam e demonstram que o aluno aprende de forma 

mais efetiva quando há o agrupamento de palavras e imagens (MAYER e GALLINI, 1990; 

MAYER e ANDERSON, 1991; MAYER, 2001).  

A terceira análise das propriedades das imagens, foi para responder a Q2: “Quais as 

funções das imagens?”, a fim de identificar quais as funções que as mesmas desempenham. A 

respeito deste assunto, Filatro e Cairo (2015) consentem, quando nos dizem que as imagens 

podem representar funções de comunicação, dentre elas:  

● Ludicidade: quando alegram o observador; 

● Expressivas: quando exprimem emoções; 

● Estéticas: quando alertam para fatores artísticos; 

● Metalinguísticas: quando a imagem explica a própria imagem. 

Gráfico 02: Imagens quanto as funções 

Fonte: Gerado pelas autoras. 

No Gráfico 02, observa-se que a função em maior evidência foi a estética (41,7%), esse 

dado atesta que para elaborar o recurso midiático, foi pensado cada detalhe de forma minuciosa 

e teve-se a intenção e cuidado de criar leituras das imagens que fossem  mais densas e poéticas 

para o leitor. 

A segunda função em evidência, é a ludicidade (25%), o que demonstra que o fascículo 

forneceu ao leitor, ou seja, o aluno deste curso, o entretenimento, a alegria e o prazer da leitura, 

favorecendo o Sentir-Pensar. 

E para a análise a respeito da Q3: “Em qual categoria as imagens estão inseridas?”, 

iniciaremos com uma uma explicação a respeito das quatro categorias propostas por Mayer 

(2001) que são:  

● Decorativas: são as representações visuais que visam entreter e atrair o leitor. 

Entretanto, não acrescentam informação ao texto apresentado; 

● Representacionais: são aquelas que exprimem um único elemento tal como ele é. 

● Organizacionais: são aquelas que descrevem as relações entre os elementos 

apresentados. 

● Explicativas: são aquelas que esclarecem o funcionamento do que está sendo 

demonstrado. 

Mayer (2001) relata que as categorias organizacionais e explicativas, possuem grande 

utilização nos produtos educacionais. Do contrário as imagens decorativas e representacionais, 

não são muito utilizadas em recursos midiáticos, visto que as mesmas não possuem valor 
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didático. Sobre estas categorias, Santaella explica (2012, p. 110)  “[...] quando as imagens 

possuem uma função meramente decorativa e, dessa forma, desviam-se do conteúdo do texto, 

podem diminuir a capacidade de memorização” 

Dentro das categorias há outras três propriedades das imagens que devem ser verificadas 

quando falamos da utilização das imagens nos recursos midiáticos, a saber: 

● Coerência: busca tornar as imagens mais claras possíveis, ou seja, retira qualquer 

informação que não seja relevante, pois de acordo com Teixeira (2018, p. 56) “[...] 

muitas vezes MENOS elementos comunicam MELHOR”.  

● Sinalização: visa direcionar a atenção do leitor, pois desta forma as informações 

importantes são melhor selecionadas para organização na memória de longo prazo 

(MAYER, 2001). 

● Contiguidade: destina-se a proporcionar que imagens e palavras equivalentes estejam o 

mais próximas uma da outra, ou seja, no mesmo quadrante, com intuito de facilitar a 

leitura do material apresentado. 

Gráfico 03: Imagens quanto as propriedades - Explicativas 

Fonte: Gerado pelas autoras. 

Ao observar o Gráfico 03, é visto que na categoria explicativas, as imagens presentes 

no fascículo analisado, possuem maior sinalização (45,8%), o que ratifica a importância do 

recurso midiático ser bem elaborado e envolver a utilização de texto e imagem, pois ajuda o 

discente na organização do conteúdo em sua memória de longo prazo. 

Já na  categoria organizacionais (Gráfico 04), as imagens do fascículo possuem maior 

contiguidade (16,7%), o que corrobora com o aprendizado do discente, uma vez que visa tornar 

a leitura mais facilitada, visto que preconiza que texto e imagens relacionados devem estar perto 

uns dos outros, ou seja, ao serem mostrados, que corrobora com o estilo de aprendizagem visual. 

Observa-se que tanto na categoria explicativa quanto na organizacional, as imagens 

foram bem elaboradas, o que demonstra que o recurso midiático analisado foi desenvolvido 

para o processo de ensino-aprendizagem.  
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Gráfico 04: Imagens quanto as propriedades - Organizacionais 

 

Fonte: Gerado pelas autoras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ensinar não é uma tarefa simples, pois nem sempre o docente consegue identificar qual 

a melhor forma que os alunos aprendem. Por isso a necessidade do(a) professor(a) buscar 

conhecer os estilos de aprendizagem, pois tanto nas modalidade de ensino presencial como a 

distância, é preciso respeitar as especificidades de cada aluno(a). A partir do momento que o 

docente identifica o estilo de aprendizagem dos alunos, passa-se para outra tarefa que é 

delimitar qual(is) o(s) recurso(s) midiático(s) será(ão) utilizado(s). 

Há vários recursos que podem ser utilizados para tornar as aulas mais atrativas e para 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem dos discentes. Dentre estes recursos há as 

imagens, que alinhadas ao texto, pode desenvolver a aprendizagem multimídia (Mayer, 2001). 

Ao longo desta pesquisa que foi pautada no fascículo disponibilizado no curso de Formação de 

Designer Instrucional que foi ofertado na modalidade a distância,  buscou-se verificar a 

utilização de texto com imagens bem como se as imagens possuem propriedades instrucionais. 

A análise deste fascículo trouxe significativas contribuições acerca da utilização de 

imagens em recursos midiáticos, pois apresentou propriedades instrucionais, visto que foi 

moldado e confeccionado e organizado para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que apresentou interatividade, sinalização e organização dos conteúdos, pelo fato de  

ajudar o discente na organização do conteúdo em sua memória de longo prazo. 

Evidencia-se ainda que o fascículo analisado apresentou a contiguidade, que busca 

delimitar que imagens e texto estejam no mesmo quadrante, com intuito de facilitar a leitura; 

fornecendo ao discente, o prazer da leitura com entretenimento e alegria, favorecendo o Sentir-

Pensar do(a) aluno(a), proporcionando reflexões que o ajude a construir o saber científico.  

 

 

 

 

 

1288



 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CHOPYAK, Christine. Desenhe sua estratégia de negócios: Transforme decisões com o poder 

dos elementos visuais. ‘Tradução de’ Sieben Gruppe. São Paulo: DVS Editora, 2015. 

DUNLOSKY, John et al. Improving students’ learning with effective learning techniques: 

promising directions from cognitive and educational psychology. Association For 

Psychological Science, v. 14, p.4-58, 2013.  

Disponível em: http://www.indiana.edu/~pcl/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf.  

Acesso em: 18 Abr 2019. 

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2008. 

__________. Como preparar conteúdos para EAD. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

FILATRO, Andrea; CAIRO, Sabrina. Produção de conteúdos educacionais. São Paulo: Saraiva, 

2015.  

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. ‘Tradução de’ Joice Elias Costa. – 3. ed. – 

Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GERHARDT, Tatiana E; SILVEIRA, Denise T (Org.). Métodos de pesquisa. Universidade 

Aberta do Brasil – UAB/UFRGS - Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão 

para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS.Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

GRAY, Dave; BROWN, Sunni; MACANUFO, James. Gamestorming: Jogos corporativos 

para mudar, inovar e quebrar regras. ‘Tradução de’ Luciane Camargo. São Paulo: Alta Books, 

2012. 

LACERDA, Cristina B. F. de et al. Estratégias metodológicas para o ensino de alunos 

surdos. In: LACERDA, Cristina B. F; SANTOS, Lara F. (Org.). Tenho um aluno, agora? 

Introdução à Libras e educação de surdos. São Carlos, SP: EduFSCar, 2014. 

MAYER, Richard E; GALLINI, Joan. K. When is an illustration worth ten thousand words? 

Journal of Educational Psychology, v. 82, p. 715-726, 1990. 

MAYER, Richard E; ANDERSON, Richard, B. The instructive animation: helping students 

build connections between words and pictures in multimedia learning. Journal of Educational 

Psychology, v. 84, p. 444-452,  1992. 

MAYER, Richard E. Multimedia learning. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.  

NAVARRO, Talita E.  M;  DOMINGUEZ, Celi R. C.  O uso da imagem como recurso 

didático no ensino de Ciências na educação infantil. In: Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências, 7, 2009, Florianópolis. Disponível em: 

http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1410.pdf. Acesso em: 14 Mar 2019. 

1289

http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1410.pdf


 
 

 

 

ROAM, Dan. Blá blá blá: O que fazer quando palavras não funcionam. ‘Tradução de’ Elisa 

Nakaguma. Rio de Janeiro - RJ: Alta Books, 2013. 

SANTAELLA, Lucia. Leitura de imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. 

SIBBET, David. Reuniões visuais: como gráficos, lembretes autoadesivos, e mapeamento de 

ideias podem transformar a produtividade de um grupo. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2013. 

SOFIATO , Cássia G; REILY, Lucia. Dicionários e manuais de língua de sinais.  In: 

LACERDA, Cristina B. F; SANTOS, Lara F. (Org.). Tenho um aluno, agora? Introdução à 

Libras e educação de surdos. São Carlos, SP: EduFSCar, 2014 

TEIXEIRA, J. M. Gestão visual de projetos: utilizando informação para inovar. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2018. 

VIGOSTKI, Lev S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança 

anormal. ‘Traduzido de’’ Denise Regina Sales et al.  v 34. n 4. São Paulo: Educação e Pesquisa, 

2011. 

 

1290



 

USO DO YOUTUBE COMO MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS 
AULAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA  

 

Leandro Barbosa do Amaral Guimarães (leandro.guimaraes@ifma.edu.br, IFMA/UFPI) 

Iara Jaíne Rambo (iarajainerambo@gmail.com, UFPI) 

 Liana Silva do Amaral (liana_s_a@hotmail.com, UESPI) 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar canais do youtube em relação aos principais conteúdos               
de cálculo diferencial do Ensino Superior a distância do curso de licenciatura plena em matemática. E                
teve como motivação a seguinte problemática: É possível utilizar aulas do youtube como material              
complementar para as aulas de cálculo diferencial no Ensino Superior à distância do curso de               
licenciatura em matemática? Na pesquisa, buscou-se analisar quatro canais do youtube para verificar a              
viabilidade da utilização deles como material complementar para os estudos da disciplina de cálculo              
diferencial. O resultado é que é possível utilizar canais do youtube como material complementar para               
as aulas de cálculo diferencial no curso de licenciatura em matemática no ensino superior à distância.  

Palavras-chave: Cálculo. Youtube. Matemática. Playlist 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to analyze youtube channels in relation to the main                
differential calculus contents of Higher Education at distance of full degree course in mathematics.              
And its motivation was the following problem: Is it possible to use youtube classes as supplementary                
material for the differential calculus classes in distance learning higher education course in             
mathematics? The research sought to analyze four youtube channels to verify the feasibility of using as                
a complementary material for the studies of the discipline of differential calculus. The result is that                
youtube channels can be used as supplementary material for differential calculus classes in the              
distance learning math degree course. . 

Keywords: Calculus. Youtube. Mathematics. Playlist.  
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1 INTRODUÇÃO  

As tecnologias digitais estão cada vez mais tomando espaço na sociedade, sejam na             
forma para facilitar a comunicação, na forma de ofertar serviços ou nas transmissões de              
conteúdos. A forma de interação com os conteúdos digitais é uma realidade contemporânea,             
ou seja, pedimos transporte, realizamos transações bancárias, lemos e estudamos com o            
auxílio de tecnologias digitais, a tendência é que as atividades que nos cercam sejam              
realizadas com o auxílio de um aplicativo, reunindo diversos serviços no qual podemos             
escolher e aproveitar. 

Na educação, existem diversas tecnologias digitais que podem servir para o auxílio do             
professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem, podemos citar o exemplo de             
aplicativos para cálculos de distância, aplicativos sobre geometria, plataformas de vídeos,           
lousas digitais, entre outras nas quais podemos utilizar com o auxílio do computador ou do               
celular. 

No curso de licenciatura em matemática na modalidade à distância, em relação às             
disciplinas específicas, os conteúdos são predominantemente teóricos, daí é essencial que           
definições, teoremas, as manipulações das ferramentas matemáticas, bem como os exercícios           
das questões relacionadas, devem ser o foco de cada tópico de cada disciplina. Porém, para               
chegar à etapa da manipulação e aplicações nas resoluções dos exercícios, deve-se ter uma              
boa base teórica das definições, teoremas e propriedades apresentadas. 

O aluno tem à disposição livros, apostilas e as explicações do professor, o             
acompanhamento do tutor à distância e do tutor presencial, cada um com suas funções              
específicas, mas os conteúdos dos livros e apostilas requerem que sejam apresentados de             
forma completa, apresentando riqueza de conceitos, demonstrações e exemplos para fixação,           
dentro do plano de disciplina e do plano de curso. 

Nesse sentido, devido à densidade de informação apresentada, o aluno pode apresentar            
dificuldades em aprender o que foi apresentado durante as aulas, prejudicando o            
encadeamento dos demais conteúdos. 

Para o presente trabalho, levantou-se a seguinte problemática: É possível utilizar aulas            
do youtube como material complementar para as aulas de cálculo diferencial no Ensino             
Superior a distância do curso de licenciatura em matemática ? 

A pesquisa teve como objetivo analisar quatro canais do youtube em relação aos             
principais conteúdos de cálculo diferencial do Ensino Superior à distância do curso de             
licenciatura plena em matemática.  

A utilização de aulas do youtube como material complementar se torna uma opção             
para material de apoio ao aluno, visto que além das aulas e orientações do professor e dos                 
tutores, o aluno pode revisar e entender pontos do material didático repassados na plataforma              
do sistema EaD no qual tem acesso. É importante completar que essas aulas não devem ser                
substitutivas, ou seja, o aluno não deve dar prioridade às aulas da plataforma de vídeo em                
detrimento as aulas do professor da disciplina. 

O critério para a seleção dos canais, em português, foi selecionar no próprio buscador              
do youtube sobre cálculo diferencial e filtrar por playlist e a classificação por contagem de               
visualizações, assim obtivemos a lista dos seguintes canais: Ferreto Matemática, UNIVESP,           
Professor Aquino e Canal USP. 
 

1292



 

Buscou-se analisar em cada canal a quantidade de vídeos disponíveis para o curso de              
cálculo, um intervalo de tempo em relação a duração dos vídeos, classificar a forma de               
exposição dos conteúdos (quadro, tela do computador, folha de papel, entre outras possíveis             
formas) e a clareza apresentada nas explicações. 

2 DESENVOLVIMENTO 

A disciplina de cálculo é uma das mais importantes matérias do ensino superior dos              
cursos de exatas, em particular do curso de licenciatura em matemática, e serve como base               
para diversas aplicações matemáticas, assim como para dar prosseguimento aos estudos em            
outras disciplinas. Não por menos, uma grande base do pré-cálculo é visto no ensino médio.               
No primeiro ano do ensino médio, quase toda a disciplina de matemática é voltada para o                
estudo dos conjuntos e funções. No segundo ano, são apresentadas as funções trigonométricas             
e no terceiro ano, temos a geometria análitica, que apesar de ser mais próxima da álgebra                
linear, tem sua fundamental importância para o cálculo diferencial e integral de várias             
variáveis. 

Em relação à importância das disciplinas de cálculo Rafael e Escher (2015, p.2)             
quando afirmam que: 

A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral está inserida em diferentes cursos do             
Ensino Superior, dentre eles, o curso de Matemática, os cursos de Engenharia,            
Ciências contábeis, Economia e Administração, entre outros e, devido a sua           
importância para a formação do estudante, tornou-se objeto de estudo entre os            
pesquisadores. (RAFAEL; ESCHER, 2015, p.2) 

Assim, uma das características que chamam atenção entre os pesquisadores, é o            
grande índice de reprovação, pois por ser uma disciplina extensa e na maioria dos cursos são                
pré-requisitos para outras disciplinas importantes, por exemplo, aprender análise real depende           
de aprender cálculo integral, que depende de aprender cálculo diferencial, assim como            
aprender equações diferenciais ordinárias depende do aprendizagem do cálculo, assim como           
também, aprender o cálculo de várias variáveis e variáveis complexas, depende dos primeiros             
cálculos. 

Rafael e Escher (2015, p.3), afirmam que: “Esse fracasso na disciplina, por vezes, leva              
ao abandono do curso e até mesmo influencia na decisão de não se matricular em um curso de                  
graduação no qual a disciplina seja obrigatória”.  

A realidade não é diferente para os cursos de EaD, conforme relata Santos (2014, p.8)               
“A evasão na EaD parece tornar-se mais problemática quando materializa-se no contexto de             
um curso de matemática. É fato que o número de estudantes que se formam neste curso, tanto                 
a distância quanto presencial, é bem reduzido em cada semestre.” Gabler (2011 apud Santos,              
2013) coloca que a evasão nos cursos a distâncias é uma realidade tanto no Brasil, quanto no                 
exterior, como por exemplo na Inglaterra. 

No contexto da Educação à Distância, é importante que não somente o apoio do              
professor e dos tutores sejam qualificados, como também o material adotado seja viável ao              
aprendizado dos alunos. Nesse sentido, propõe-se como material complementar adotado pelos           
professores da disciplina de cálculo diferencial, vídeo aulas de canais do youtube para             
acompanhamento de um segundo olhar da disciplina, sem o intuito de substituir a figura do               
professor ou dos tutores de apoio, visando, como já afirmado, um caráter complementar ao              
aprendizado da disciplina. 
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Nesse sentido, Moran (1995 apud Silva e Vieira, 2018, p.2) afirma que: 

Os vídeos são ferramentas utilizadas frequentemente no ensino, devido a seu fácil            
acesso em plataformas gratuitas na internet. Entretanto, alguns autores tratam da           
importância de se atentar para que este recurso não seja inserido como um suporte,              
atividade sem contextos ou como um “tapa buraco”. (MORAN,1995 apud SILVA;           
VIEIRA, 2018, p.2) 

Em uma pesquisa realizada pela empresa Google, Marinho (2008, p.3) afirma que “9             
em cada 10 pessoas no Brasil, usam o youtube para estudar”, então é muito provável que o                 
aluno de cálculo diferencial, em qualquer modalidade, realiza a procura de vídeos no youtube              
para complementar seus estudos na disciplina. Mas existem diversas fontes de estudos, por             
isso a importância do professor adotar uma ou mais referências de estudos para que o aluno                
possa seguir e que sejam próximos dos objetivos da disciplina, conforme planejado pelo             
professor. 

Bittencourt e Albino (2017, p.209) reforçam a importância das mídias digitais e da             
escola acompanhar digitalmente esse processo, colocando que: 

A utilização cada vez maior, das mídias digitais no ambiente acadêmico e            
corporativo como estratégia, com um público cada vez mais envolvido com a            
tecnologia, trazem para as instituições várias opções de recursos didáticos para lhes            
dar a oportunidade de responder às diferenças individuais e às múltiplas facetas da             
aprendizagem. Há algum tempo as mídias digitais estão disponíveis para a utilização            
em vários locais, como: empresas, supermercados, em casa, em terminais de agência            
bancária, para compra de ingressos de shows, teatros e cinema e tantos outros.             
Provavelmente um dos locais em que menos se utiliza as mídias digitais seriam as              
escolas, principalmente pelos docentes no ensino-aprendizagem e no processo         
educacional. (BITTENCOURT; ALBINO, 2017, P.209) 

Sendo o Youtube uma plataforma predominantemente gratuita de vídeos,         
encontram-se nessa plataforma, diversos vídeos, tratando de diversos temas e assuntos. Uma            
modalidade popular nesse meio digital são as vídeos aulas gravadas por professores sobre             
diversas matérias e conteúdos, assim, diversos colaboradores, em particular relacionados à           
matemática, contribuem com explicação da teoria, demonstrações e exercícios. E          
considerando a dificuldade e o trabalho dado para realizar as gravações e edições, tem-se              
nesse repositório de vídeos materiais com bastante qualidade, seja do ponto de vista de edição               
de vídeo, seja do ponto de vista da qualidade dos conteúdos apresentados. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo exploratória, com abordagem quali-quantitativa, onde buscou-se           
analisar quatro canais do youtube para verificar a viabilidade da utilização deles como             
material complementar para os estudos da disciplina de cálculo diferencial no curso de             
Licenciatura em Matemática na modalidade à distância. Os critérios para seleção dos canais             
foram: Inserir no buscador da própria plataforma o termo cálculo diferencial, realizar a             
filtragem por playlist e por contagens de visualizações, ou seja, das playlists consideradas,             
analisamos a melhores colocadas em termos de número de visualizações e que fossem em              
português. 

Dessa forma, os canais selecionados foram: Ferreto Matemática, UNIVESP, Professor          
Aquino - Matemática e Canal USP. No presente trabalho, analisamos o número de vídeos              
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dedicados aos conteúdos de cálculo diferencial, os tópicos tratados em cada playlist, o             
intervalo de tempo de duração dos vídeos da playlist, investigamos se a playlist possui vídeos               
exemplos e exercícios e o intervalo de duração dos vídeos relacionados aos exemplos e              
exercícios. 

Não foi objeto da pesquisa analisar se um canal seria melhor do que outro, ou qual                
professor ou canal aborda a melhor metodologia para servir de apoio a disciplina de cálculo               
diferencial. Por motivos metodológicos, adotou-se a filtragem, com as condições citadas, para            
seleção dos objetos de investigação. É importante colocar que existem outras opções de             
canais, ficando a cargo do professor responsável pela disciplina analisar qual a opção que              
melhor se adequa aos objetivos do plano de disciplina. 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para a elaboração dos resultados, buscamos organizar os dados em forma de tabela             
para descrever quali-quantitativamente os dados principais relacionados à playlist, referentes          
aos assuntos de cálculo diferencial. 

Em relação aos canais selecionados, os resultados do buscador do Youtube geraram,            
segundo as condições definidas de busca, os seguintes resultados: A pesquisa pelo termo             
cálculo diferencial e nas filtragens do buscador foram selecionadas as opções por tipo -              
playlist e nas classificações por contagem de visualizações. Os resultados foram pesquisados            
em 15 de agosto de 2019 e atualizados em primeiro de setembro do mesmo ano. 

Em resumo, seguimos o seguinte caminho para a filtragem dos canais: busca por             
cálculo diferencial, tipo Playlist e classificações por Contagem de visualizações. 

Na figura 1, estão os canais selecionados com o respectivo número de seguidores e              
com resultados atualizados em primeiro de setembro de 2019.  

 
Figura 1 – Nomes dos Canais das playlist selecionadas com seus respectivo número de seguidores 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada". Caso adaptado, citar a origem e referir                
adaptado de youtube.com  

Dos resultados obtidos, buscou-se aqueles que são ministradas em língua portuguesa e            
obtivemos os canais: Ferreto Matemática, UNIVESP, Professor Aquino - Matemática e Canal            
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USP. De acordo com o próprio canal do youtube, atualizado em primeiro de setembro de               
2019, as playlists dos canais selecionados, tiveram os seguintes números de visualizações: O             
canal Ferreto com 4.007.134 visualizações, a playlist do canal UNIVESP com 1.821.951            
visualizações, a playlist do canal Professor Aquino - Matemática com 674.402 visualizações e             
a playlist do Canal USP com 172.679 visualizações. 

É importante salientar que nos resultados das pesquisa obtivemos as playlist dos            
canais Matemática Rio com prof. Rafael Procopio e a playlist do canal Me Salva, com               
respectivamente 242.763 e 205.938 visualizações, mas como o primeiro tinha apenas 6 vídeos             
e o segundo 17 vídeos sobre o assunto e, analisando as playlists, concluímos que os conteúdos                
não seriam adequados para serem adotados como material complementar para um curso            
superior, pois no primeiro caso, a playlist contém apenas 6 vídeos, com conteúdos de noções               
básicas de cálculo e no segundo caso os conteúdos abordados são elaborados em vídeos curtos               
com no máximo 10 minutos, não aprofundando os tópicos e também sem abordar os              
conteúdos com uma maior formalidade. 

Na tabela 1, temos a seleção dos canais analisados, com o nome do professor, a               
quantidade de vídeos, o intervalo de duração dos vídeos, a forma de exposição dos conteúdos               
e se os canais abordam a teoria, de modo um pouco mais formal e com exposição de                 
exemplos e exercícios. 

 
Tabela 1 – Características das Playlists relacionadas a disciplina de cálculo diferencial por canal 

Canal Professor Quantidade 
de Vídeos 

Intervalo de 
Duração do 

conteúdo 
teórico 

Forma de 
Exposição 

Teoria Exemplos e 
Exercícios 

Ferreto 
Matemática 

Professor 
Ferreto 

70(70)  ~ 2 min a 55 
min 

Tela do 
Computador 

Sim Sim 

UNIVESP Professor 
Renato Pedrosa 

55(35) ~ 35 min a 50 
min 

Quadro em 
sala de aula 

Sim Sim 

Professor 
Aquino - 

Matemática 

Luiz Aquino 43(23) ~ 5 min a 15 
min 

Tela do 
Computador 

Sim Sim 

Canal USP Alexandre 
Lymberopoulos 

102(72) ~ 17 min a 40 
min 

Quadro em 
Sala de Aula 

Sim Sim 

       
Fonte: Elaborada pelo Autor com Base na Pesquisa Realizada 

Observa-se que na terceira coluna, no item quantidade de vídeos, temos que fora do              
parêntese a playlist contém vídeos que vão além dos conteúdos de cálculo diferencial e dentro               
dos parênteses indicam os conteúdos que são referentes ao assunto pesquisa, ou seja, o cálculo               
diferencial. 

O que o professor deve analisar é se os assuntos abordados no canal escolhido estarão               
de acordo com o material base no qual os alunos terão disponíveis, sejam eles: Livros,               
apostilas ou outro material no qual o professor e os alunos terão como bibliografia principal. 

É importante observar que as aulas dos canais não devem possuir caráter substitutivo,             
ou seja, o aluno não deve ser estimulado a deixar de acompanhar as explicações do professor                
titular da disciplina para acompanhar as aulas dos professores no youtube, visto que quem              
organiza, planeja, seleciona materiais e media todo o andamento da disciplina é o professor do               
curso, sendo assim, reforça-se o caráter complementar dos canais selecionados.  

1296



 

Entre os 4 canais selecionados, podemos perceber que os canais da UNIVESP e Canal              
USP, são apresentados em sala de aula com a presença de alunos, tendo a apresentação dos                
conteúdos de forma equivalente a uma aula tradicional, sendo a exposição dos conteúdos com              
quadro de giz, os conteúdos abordados acompanham praticamente todo curso de cálculo            
diferencial do ensino superior. 

Em particular, o curso ministrado na UNIVESP pelo professor Renato Pedrosa           
incluem o tópicos de limites, funções contínuas, derivadas, regras de derivação, derivadas das             
funções elementares, taxas relacionadas, derivada de funções implícitas, Teorema do Valor           
médio, regra de L´Hôspital, sendo cada aula com duração aproximada de 35 minutos, com              
variação conforme a Tabela 1. Em relação aos exercícios, não são tratados separadamente nos              
vídeos, ou seja, a exposição dos exemplos e exercícios está exposta junto com os vídeos da                
explicação teórica. 

Na playlist de Cálculo 1 da UNIVESP, cada vídeo é subdividido em partes, como por               
exemplo o Teorema do Valor médio é dividido em duas partes, sendo a primeira parte com 47                 
minutos de duração e a segunda com 44 minutos, aproximadamente. 

No canal USP, a disciplina de cálculo diferencial, ministrada pelo professor Alexandre            
Lymberopoulos, é a playlist mais ampla em relação aos conteúdos abordados no cálculo I,              
trabalhando desde limites, continuidade, regras de derivação, regras de derivação, derivada           
das funções elementares, taxas relacionadas, aproximações e diferenciais, teorema do valor           
intermediário, teorema de Weierstrass, Teorema de Fermat, Teorema de Rolle e do Valor             
Médio, Teste da primeira derivada, Teste da Segunda Derivada, Esboço de gráficos, máximos             
e mínimos, Problemas de Otimização, Polinômios de Taylor e aplicações das derivadas. Na             
playlist do Canal USP, os exemplos e exercícios são realizadas em vídeos à parte,              
normalmente após cada tópico apresentado, com intervalo aproximado de duração conforme a            
tabela 2. 

No canal do Professor Ferreto, o conteúdos são expostos de maneira distinta dos             
canais UNIVESP e Canal USP, sendo apresentados na própria tela, como em uma espécie de               
transparência, onde o professor expõe as definições, teoremas, propriedades, exemplos e           
exercícios, realizando os apontamentos, cálculos e observações necessárias. 

Os conteúdos tratados nos 70 vídeos de explicações são: Limites, continuidade,           
teorema do valor intermediário, derivada, regras de derivação, derivada das funções           
elementares, com vídeos separados para trabalhar a teoria e vídeos para explicar exemplos e              
exercícios.  

No canal “Professor Aquino – Matemática”, são apresentados os conteúdos de cálculo            
diferencial em 24 vídeos e os conteúdos envolvem: Limites, taxa de variação, continuidade,             
derivada, regras de derivação, derivada de funções elementares, aproximações lineares e           
diferenciais, máximo e mínimos de funções, teste da primeira e segunda derivadas, construção             
de gráficos, regra de L'Hôpital. Na divisão dos vídeos na playlist, não tem uma separação para                
as explicações da teoria e dos exercícios, mas o professor Aquino apresenta exercícios em              
seus vídeos para reforçar a teoria. 

Na tabela 2, apresentamos a metodologia de apresentação dos exemplos e exercícios            
na playlist de cada canal.  
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Tabela 2 – Características dos vídeos com exercícios e exemplos por canal 

Canal Professor Quantidade de vídeos 
de exercícios 
(Separados) 

Intervalo de 
Duração dos 

Exercícios 
Ferreto Matemática Professor Ferreto 41 ~ 5 min - 45 min  

UNIVESP Professor Renato 
Pedrosa 

Não Tem - 

Professor Aquino - Matemática Luiz Aquino Não Tem - 
Canal USP Alexandre 

Lymberopoulos 
19 ~24 min - 35 min 

    
Fonte: Elaborada pelo Autor com Base na Pesquisa Realizada 
 

Observando a Tabela 2, da qual foram extraídas a forma de apresentação dos             
exercícios na playlist, podemos observar que os canais Ferreto Matemática e Canal USP,             
possuem explícitos na sua playlist quais os vídeos que serão tratados especificamente de             
exercícios, em particular, no Canal USP, são apresentadas vídeos onde se deixa explícito que              
serão tratados de exemplos para ilustrar a teoria, sendo nesse caso 10 vídeos apresentados. 

Isso não significa dizer que os canais Professor Aquino - Matemática e UNIVESP não              
possuam exercícios e exemplos, o que ocorre é que, em ambos canais, os exercícios e               
exemplos são tratados nos vídeos nos quais os professores abordam a teoria.  

Entende-se que a distinção dos vídeos em teoria, exemplos e exercícios, se torna, em              
termos de usabilidade, mais amigável ao aluno e permite a ele buscar a informação de forma                
mais eficiente. Nesse sentido, Guedes (2010, p.26) afirma que: “Em se tratando da interface              
interativa, refere-se àquela que propicia ao indivíduo controlar as atividades dos sistemas de             
computação, de forma fácil e ágil, e também de maneiras variadas, sem provocar erros no               
momento do uso”. Sendo assim, a identificação por parte do aluno dessa divisão colabora, em               
um ambiente virtual, com a agilidade no qual o aluno encontra a informação aumentando o               
nível de satisfação do usuário e contribuindo com o engajamento em relação aos vídeos no               
qual o aluno está tendo contato. 

Conforme aborda Guedes (2010, p.26), é importante observar que: 

Ao contrário da educação presencial, que reúne professores e alunos num mesmo            
espaço físico, a maioria das ações da EaD pode se dar mediante outras formas de               
contato humano, através de um ambiente virtual de aprendizagem com usabilidade           
adequada à tarefa do usuário. (GUEDES, 2010, p.26) 

Nesse sentido, o professor da disciplina deve observar a apresentação dos conteúdos,            
organização dos tópicos tratados nos vídeos e se os tópicos dos vídeos estão de acordo com o                 
plano de disciplina, buscando escolher um canal, vídeo, ou playlist adequados aos conteúdos             
programáticos, metodologia e objetivos da disciplina. Dessa forma o professor amplia a            
mediação na qual se dará os assuntos e possibilita alternativas para o reforço da              
aprendizagem. 

Conforme Coscarelli (2002, p. 13 apud SILVA; VIEIRA, 2018, p.2), “[...] é            
interessante que o mediador amplie suas estratégias de ensino e é neste ponto que surge a                
proposta de “fazer o uso potencial educativo das tecnologias” aumentando as probabilidades            
de atingir esta diversidade”. 
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No presente trabalho, não buscamos classificar qual o melhor canal, qual o mais             
propício para aprendizagem, ou indicar, entre os quatro canais selecionados, o canal ideal para              
para apoio didático e material complementar, pois essa é a tarefa da análise do professor da                
disciplina.  

5 CONCLUSÃO 

A partir da análise dos quatro canais de matemática do youtube, selecionados segundo             
a metodologia adotada (Ferreto Matemática, Professor Aquino - Matemática, UNIVESP e           
Canal USP), considerando a playlist de cálculo diferencial, entendemos ser cabível a adoção             
de tal material como material complementar na disciplina de cálculo I ou cálculo diferencial,              
visto que o material dos vídeos engloba uma série de conteúdos que são abordados na               
disciplina citada. Dois dos canais abordam aulas regulares de matemática, logo, a metodologia             
das aulas são equivalentes a aulas regulares. Já o canal Professor Aquino - Matemática e               
Ferreto Matemática adotam uma metodologia distinta dos dois primeiros, onde ambos adotam            
um formato mais digital, no qual exploram conceitos, definições, propriedades, exercícios e            
apontamentos que são apresentados na tela do vídeos. 

Daí, a seleção do canal, das playlists e conteúdos devem ficar a cargo do professor               
titular da disciplina, visto que o objetivo do presente trabalho não foi selecionar o melhor               
canal ou a melhor metodologia. O professor responsável da disciplina deve selecionar o             
material complementar, em particular os canais descritos, de acordo com os objetivos e             
metodologia do plano de disciplina e em hipótese nenhuma deve ser um substituto das aulas               
de orientações do docente.  

Portanto, as playlist podem ser utilizadas como material complementar para auxiliar o            
aluno no processo de ensino-aprendizagem e por apresentar uma outra forma de expor e              
explicar o conteúdo, dando mais opções e condições para que o aluno possa aprender.  
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RESUMO. Este artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa em andamento, intitulado 
“Inclusão digital em contextos educativos escolares: um estudo sobre a rede municipal de ensino de 
Florianópolis/SC”. O objetivo principal da pesquisa é investigar as relações teórico-práticas dos 
processos de inclusão digital em espaços educativos escolares da rede municipal de ensino de 
Florianópolis/SC, a partir de uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória. Além de uma 
pesquisa bibliográfica sobre os principais eixos teóricos que sustentam nossas análises (estado da arte), 
estamos desenvolvendo uma pesquisa de campo em 14 escolas da rede municipal de ensino de 
Florianópolis/SC, realizada por meio de pesquisa documental, observações simples e entrevistas 
estruturadas.  

Palavras-chave: Inclusão Digital. Rede Municipal de Ensino. Contextos escolares. 
ABSTRACT.  A study on digital inclusion processes in school educational. This article presents 
the results of an ongoing research project entitled “Digital Inclusion in School Educational Contexts: a 
study about the municipal school system of Florianópolis/SC”. The main objective of the research is to 
investigate the theoretical-practical relations of the digital inclusion processes in school educational 
spaces of the municipal school system of Florianópolis/SC, from a qualitative, exploratory approach. 
In addition to a bibliographic research on the main theoretical axes that support our analyzes (state of 
the art), we are conducting a field research in 14 schools of Florianópolis/SC, carried out through 
documentary research, simple observations and interviews structured. 

Keywords: Digital inclusion. Municipal Education Network. School contexts. 
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1. INTRODUÇÃO: A PESQUISA  

Este artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida 
na Universidade do Estado de Santa Catarina, pelo Centro de Educação a Distânciai, a qual 
tem o objetivo principal de investigar as relações teórico-práticas dos processos de inclusão 
digital em espaços educativos escolares da rede municipal de ensino de Florianópolis/SC. 
Esse estudo surge da necessidade de acompanhar as discussões sobre processos de inclusão 
digital em contextos escolares, tema que já vinha sendo pesquisado em projetos anteriores 
MARCON, 2008, 2015). Ainda, sentia-se a necessidade de conhecer os processos de inclusão 
digital da rede municipal de ensino de Florianópolis, buscando considerar a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, bem como na aproximação da Universidade com a Escola. 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de responder ao seguinte problema de 
pesquisa: de que forma estão acontecendo os processos de inclusão digital nos espaços 
educativos escolares da rede municipal de ensino de Florianópolis/SC? Outros 
questionamentos surgiram a partir do problema central da pesquisa: Como é concebido, pela 
equipe docente e gestora das escolas, o conceito de inclusão digital? Existem práticas 
pedagógicas envolvendo outras tecnologias digitais (celulares, smartphones, tablets, 
notebooks)? 

Ao elaborar o projeto tínhamos como hipóteses que os processos de apropriação das 
tecnologias digitais nas escolas podem estar acontecendo de três formas: Na primeira as 
práticas pedagógicas docentes acontecem de forma autoral e participativa/colaborativa, na 
qual os alunos têm se apropriado das tecnologias em situações educacionais que propiciem e 
exploram características que, em nossa opinião, são inerentes ao nosso contexto social 
contemporâneo como a participação, autoria, criatividade e coletividade. Tais atividades 
podem envolver recursos como blog, redes sociais, computação nas nuvens, softwares de 
criação e produção de textos, áudios, vídeos, entre outros.  

A segunda forma seria de lazer/recreação, na qual os educandos podem estar 
utilizando o espaço da sala de informática com atividades sem finalidades pedagógicas 
intencionais. Nessa hipótese a sala informatizada poderia estar sendo utilizada para a 
ocupação de tempos ociosos, na falta de professores/as, por exemplo. 

A terceira e última hipótese de como a apropriação das tecnologias poderia estar 
acontecendo nas unidades educativas é a de consumo/produção. Pressupomos que os alunos 
possam estar se apropriando das tecnologias digitais na lógica da reprodução e do consumo, 
sem vivenciar práticas autorais e colaborativas. Ou seja, neste caso, as tecnologias vêm sendo 
utilizadas como meio de consumo de informações, ou como instrumentos de pesquisa, 
prevalecendo atividades instrucionais, como a digitação de textos, leitura, entre outras. 

Ressaltamos que essas três hipóteses podem estar acontecendo concomitantemente em 
uma mesma instituição, e todas, de certo modo, são importantes para pensarmos a inclusão 
digital. Entretanto, entendemos que processos de inclusão digital precisam pressupor, além da 
fluência tecnológica, o exercício da cidadania em rede, e para que ela aconteça, a apropriação 
autoral, crítica, criativa, participativa e colaborativa das tecnologias digitais. 

Ao admitir a importância da inclusão digital no cenário educativo formal, assim como 
a urgência de se refletir sobre como vem acontecendo o processo de inclusão digital em 
contextos escolares, a pesquisa tem um caráter importante ao desvelar as práticas pedagógicas 
envolvendo tecnologias digitais na educação básica. 
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2. INCLUSÃO DIGITAL: TRÊS EIXOS 

Processos de inclusão digital pressupõem movimentos coletivos e descentralizados, 
nos quais cada sujeito é potencialmente um nó que pode inferir, transformar e dar novas 
perspectivas para o fluxo da rede. Nesse cenário, a interatividade, a inteligência coletiva, a 
diversidade e a necessidade de assumir-se como sujeito protagonista e produtor de conteúdos 
potencializa o exercício da cidadania na rede e invalida o modelo de reprodução e consumo. 

A situação de conectividade e proximidade possibilitadas pelas tecnologias digitais de 
rede (TDR) podem potencializar processos de aprendizagem, “entendidos como vivências 
baseadas na interação, na comunicação social e na reflexão compartilhada sobre o objeto de 
estudo e, principalmente, com aqueles que se dispõem a conhecê-lo” (MARCON, 2008, p. 
37). A coexistência das tecnologias nos processos educativos contemporâneos pode ser 
favorável ao desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, desde que estimule o 
raciocínio, a criatividade, a comunicação e a expressão, além de exercer uma função política 
essencial na vida contemporânea. 

Pensamos que os projetos, conceitos e ações de inclusão digital precisam superar a 
concepção simplista de acesso e de instrumentalização às tecnologias. Acreditamos que a 
utilização das tecnologias precisa estimular o envolvimento, a criatividade, a curiosidade, 
elementos que possibilitam ao sujeito a busca e a construção do próprio conhecimento. Assim, 
argumentamos a favor do necessário imbricamento das tecnologias digitais de rede nos 
processos educativos e em prol da criação de estratégias que permitam essa apropriação 
tecnológica criativa e participativa. 

Bonilla assinala a necessidade de se repensar os processos de apropriação tecnológica: 
Romper com essa perspectiva implica extrapolar o reducionismo feito ao conceito de inclusão 
digital e abordá-lo na perspectiva da participação ativa, da produção de cultura e 
conhecimento, o que implica políticas públicas que invistam efetivamente na capacitação dos 
professores, oportunizando-lhes condições para questionar, produzir, decidir, transformar, 
participar da dinâmica social em todas as suas instâncias, bem como trabalhar com seus alunos 
nessa perspectiva (2004, p. 01). 

Para a autora, é necessário que se supere a visão trivial de inclusão digital como mera 
utilização das tecnologias. Inclusão digital sugere a intensa participação do sujeito na rede e o 
posicionamento como ser produtor de cultura e de conhecimento. A pesquisadora acredita que 
é urgente pensar na democratização do uso, permitindo aos sujeitos que aprendam com essas 
tecnologias, que promovam serviços, informações e conhecimentos, e que, principalmente, 
articulem redes de produção (BONILLA, 2004). A articulação dessas redes de produção 
reflete a dinâmica de compartilhamento e cooperação que é potencializada pelas tecnologias. 
Neste contexto, Pretto aponta que 

O fortalecimento de um conjunto de ações mais continuadas com o uso de tecnologias 
contemporâneas de comunicação e informação no cotidiano da escola tem que se dar a partir da 
articulação intensa de ações com a perspectiva de associar a montagem da rede tanto no sentido 
físico como no sentido teórico [...] (2006, p. 01). 

O autor acredita que a rede possui características hipertextuais e interativas, e que 
haveria uma evolução nos processos educativos se essas características fossem exploradas em 
sua essência. A rede é moldada a partir do movimento dos pares, é descentralizada, horizontal 
e distribuída, porém só funciona efetivamente se o sujeito se sentir pertencente e participativo 
nesse espaço. 

Lemos entende que “o acesso à internet configura-se como um valor fundamental para 
o desenvolvimento social, econômico e cultural do país” (2011, p. 15). Ao refletir sobre 
políticas de inclusão digital, avalia que   
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[...] a inclusão digital não é alcançada apenas quando se dá computadores ou acesso à internet, 
mas quando o indivíduo é colocado em um processo mais amplo de exercício pleno de sua 
cidadania. A inclusão digital deve, consequentemente, ser pensada de forma complexa, a partir 
do enriquecimento de quatro capitais básicos: social, cultural, intelectual e técnico. [...] Esses 
capitais devem ser estimulados, no caso da inclusão ao universo digital, pela educação de 
qualidade, pela facilidade de acesso aos computadores (e/ou similares) e à rede mundial de 
computadores, pela geração de empregos, ou seja, pela transformação das condições de 
existência (LEMOS, 2011, p. 16). 

Esses fundamentos trazidos por Lemos são propostos por Lévy (2003) como os quatro 
capitais da inteligência coletiva. Lemos aponta que o capital social “valoriza a dimensão 
identitária e comunitária, os laços sociais e a ação política”. O capital cultural “remete à 
história e aos bens simbólicos de um grupo social, ao seu passado, às suas conquistas, à sua 
arte”. O capital técnico “é o da potência da ação e da comunicação. É ele que permite que um 
grupo social ou um indivíduo possa agir sobre o mundo e se comunicar de forma livre e 
autônoma”. Já o capital intelectual “é o da formação da pessoa, do crescimento intelectual 
individual com a aprendizagem, a troca de saberes e o acúmulo de experiências de primeiro e 
segundo grau”. Por fim, “incluir é, assim, em qualquer área dos sentidos, possibilitar o 
crescimento dos quatro capitais. Incluir, na e para a sociedade da informação, significa usar as 
TIC como meios de expandir esses capitais” (LEMOS, 2011, p. 17). 

Acreditamos ser extremamente pertinente pensar a inclusão digital nesse viés. Ao 
possibilitar o crescimento, a expansão dos quatro capitais, tal como propõe Lemos, estaremos 
alimentando, no âmbito social, o sentido de pertencimento a um grupo e as ações políticas 
cujo foco é a transformação do próprio contexto. No sentido cultural, estaremos valorizando a 
historicidade e a própria vida do sujeito. De uma forma técnica, serão potencializadas a ação e 
a comunicação, o estímulo à interação livre. Em um contexto intelectual, será incitada a 
aprendizagem individual e coletiva, a troca de saberes. Ao atingirmos esses quatro capitais 
certamente estaremos tratando de processos profícuos e plenos de inclusão digital. Para 
Lemos, 

[...] mais do que dar acesso às tecnologias (uma condição técnica imprescindível e básica para 
qualquer projeto de inclusão digital), o desafio maior da inclusão cidadã à cultura digital é 
fazer com que os indivíduos possam produzir conteúdos próprios e distribuí-los livremente 
mantendo-se senhor de seus dados pessoais, garantindo-se a privacidade e o anonimato (2011, 
p. 19).  

Em outras palavras, processos de inclusão digital devem supor uma apropriação 
produtiva das tecnologias digitais de rede, ou seja, que o sujeito empodere-se desses 
instrumentos como autor, criador e produtor de conhecimento e de cultura, tendo como 
garantia as premissas de privacidade e de anonimato quando julgar necessário. Essa, em nossa 
opinião, também é uma concepção importante de inclusão digital. 

Nesse contexto, entendidos como mais que apenas acesso a artefatos tecnológicos 
pertencentes a cultura digital, processos de inclusão digital pressupõe, para além do acesso, 
empoderamento, fluência, autoria, exercício da cidadania em rede. Assim sendo, durante toda 
a pesquisa temos utilizado o conceito de inclusão digital previamente proposto por Marcon 
(2015) para subsidiar nossas análises, onde inclusão digital é vista como 

[...] um processo que fomenta apropriações tecnológicas nas quais os sujeitos são 
compreendidos como produtores ativos de conhecimento e de cultura, em uma 
dinâmica reticular que privilegia a vivência de características nucleares na sociedade 
contemporânea, como a interação, a autoria e a colaboração. Inclusão digital 
pressupõe o empoderamento por meio das tecnologias, a garantia à equidade social e 
à valorização da diversidade, suprindo necessidades individuais e coletivas, visando 
à transformação das próprias condições de existência e o exercício da cidadania na 
rede (MARCON, 2015, p. 99). 
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Esse conceito perpassa três eixos, que auxiliam a compreensão do conceito de inclusão 

digital, sendo eles:  

1) Apropriação/Fluência/Empoderamento Tecnológico;  
2) Produção/Autoria individual/coletiva de conhecimento e de cultura; 

3) Exercício da cidadania na rede.  
O eixo 1 – Apropriação/Fluência/Empoderamento Tecnológico – diz respeito ao 

acesso, à apropriação, ao domínio e à fluência tecnológica, elementos necessários para 
reconhecer e transitar pela linguagem hipermidiática, condutora da cultura digital. É nesse 
eixo que dialogamos com os diferentes níveis de apropriação tecnológica e letramento digital, 
reconhecendo a necessidade de se assegurar a equidade de acesso, bem como oportunizar o 
empoderamento dos sujeitos por meio das tecnologias digitais de rede, reconhecendo seu 
potencial comunicacional, educativo e político (MARCON, 2015). 

O eixo 2 – Produção/Autoria individual/coletiva de conhecimento e cultura – 
compreende os sujeitos como autores e produtores ativos de conhecimento e de cultura. As 
TDR potencializam a vivência de processos comunicacionais interativos, autorais e 
colaborativos. Com a abertura dos polos de emissão, a cibercultura autoriza o sujeito a se 
expressar, interagir e participar. Supera-se a comunicação unidirecional e os limites temporais 
e espaciais, privilegia-se a interação todos-todos. É nesse eixo que correlacionamos a inclusão 
digital com a apropriação crítica e criativa das tecnologias digitais de rede, na qual os sujeitos, 
além de consumidores, são autorizados a criar, produzir e compartilhar informações, 
conhecimentos e cultura (MARCON, 2015). 

O eixo 3 – Exercício da cidadania na rede – refere-se à garantia de participação 
política dos sujeitos no ciberespaço e à valorização da diversidade social. Reconhecemos que 
a apropriação tecnológica pode acontecer de acordo com a realidade e interesses de cada 
sujeito, isso é, cada um apropria-se das tecnologias de acordo com as suas necessidades 
individuais, coletivas ou comunitárias. Nesse eixo, fazemos uma interlocução com propostas 
que objetivam o reconhecimento das TDR como propulsoras de transformação das próprias 
condições de existência e do exercício da cidadania na rede (MARCON, 2015). 

Ou seja, são palavras chaves do primeiro eixo: acesso, apropriação, domínio e fluência 
tecnológica. Entram neste eixo assuntos referentes a diferentes níveis de apropriação 
tecnológica, letramento digital e a oportunidade de acesso. Com relação ao segundo eixo 
temos que os sujeitos além de consumidores tem oportunidade de exercer autoria crítica e 
criativa nas tecnologias digitais de rede, onde podem produzir e compartilhar informações, 
conhecimentos e cultura. Já no terceiro eixo temos a garantia da participação política dos 
sujeitos no ciberespaço, assim como o reconhecimento de que as tecnologias digitais de rede 
podem impulsionar transformações relacionadas à condição de existência e da cidadania em 
rede do sujeito. 

Através destes três eixos é possível reconhecer “[...] o potencial das tecnologias 
digitais de rede para a concretização de processos educativos autorais, criativos e 
colaborativos” (MARCON, 2015, p. 100), além da perspectiva política que envolve a 
apropriação das tecnologias digitais. Ainda, esses eixos nos auxiliam a analisar os dados que 
estão sendo coletados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, pois são constituintes dos 
olhares dos pesquisadores que desenvolvem a mesma.  
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3. FASES DA PESQUISA 

Como forma de atingir nosso objetivo, a pesquisa foi dividida em 5 fases: 1) Revisão 
De Literatura sobre o conceito de Inclusão Digital; 2) Elaboração dos instrumentos de coleta 
de dados; 3) Pesquisa Documental dos Projetos Político Pedagógicos (PPP) das escolas; 4) 
Pesquisa de Campo: Coleta de Dados nas escolas e 5) Categorização e Análise dos Dados.  

A fase 1, revisão da literatura sobre o conceito de Inclusão Digital, foi pensada de 
modo a diagnosticar e desvelar as concepções por trás deste conceito. Foram pesquisados 
artigos publicados em teses, dissertações e anais de congressos, buscando compreender de que 
forma o conceito de inclusão digital vem sendo concebido em trabalhos científicos da área, 
objetivando desenvolver um estado da arte sobre o conceito de inclusão digital. Em pesquisa 
de anterior, Marcon (2015) estudou teses e dissertações a fim de identificar os conceitos de 
inclusão digital trazidos nestes estudos, utilizando trabalhos da Biblioteca Brasileira de Teses 
e Dissertações (BDTD) e do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), 
considerando os anos de 2011 a 2014. Como continuidade a este trabalho, nesta pesquisa em 
andamento estamos analisando o conceito de inclusão digital em teses e dissertações da 
Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), em artigos tanto do Workshop de 
Informática na Escola (WIE) e do Seminário Nacional de Inclusão Digital (SENID), 
compreendendo os anos de 2015 e 2016. 

Com relação aos avanços nesta fase, temos 23 artigos do Workshop de Informática na 
Escola (WIE) analisados e finalizados. No segundo semestre de 2018 assim como no início do 
primeiro semestre de 2019, realizamos o estudo de 23 teses e dissertações da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), assim como demos início a parte final 
desta fase, que diz respeito ao fichamento e análise de 29 artigos do 4º Seminário Nacional de 
Inclusão Digital (SENID 2016). Os três eixos mencionados anteriormente foram e são de 
grande importância para a metodologia utilizada para o estudo desses trabalhos, onde buscou-
se observar nas teses, dissertações e artigos estudados, quais eixos eram abarcados em cada 
trabalho, analisando assim o conceito de inclusão digital, quando presente. Ao realizar esses 
estudos é possível encontrar entre os trabalhos analisados, concordâncias ou divergências 
sobre o tema inclusão digital. 

Com relação à segunda fase, a elaboração dos instrumentos de coleta de dados foi 
concluída já no ano de 2017. Foram elaborados 5 protocolos de coleta de dados: um para a 
análise dos PPPs (Projeto Político Pedagógico) das instituições, um para observação simples, 
outro questionário voltado para a gestão escolar, e por fim 2 instrumentos para as entrevistas 
estruturadas com: professor/a da sala informatizada e professor/a de turma. Após a elaboração 
dos instrumentos de coleta de dados o projeto foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP) da Universidade do Estado de Santa Catarina. Após aprovação do 
CEP, a pesquisa foi enviada à Gerência de Educação Continuada da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que autorizou a realização da pesquisa 
nas escolas e disponibilizou os ofícios de encaminhamento a cada unidade educativa. 

O desenvolvimento da terceira fase que diz respeito a Pesquisa Documental dos 
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e ainda está em andamento, entretanto temos poucos 
documentos recebidos para este fim, pois muitos PPP não estão disponíveis online ou não 
foram enviados pelas Escolas. 

Em relação ao desenvolvimento da quarta fase, Pesquisa de Campo, para a coleta de 
dados nas instituições, iniciou-se as visitas às escolas selecionadas em agosto de 2017 para 
coleta dos dados, hoje temos, de um total de 14 unidades, 8 coletas de dados realizadas. A 
escolha das 14 unidades se deu através de uma seleção por meio de amostragem intencional, 
em função da grande quantidade de unidades educativas (27) que compõem a unidade de 
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estudo de caso. As escolas escolhidas na amostragem foram selecionadas a partir de sua 
localização geográfica, visto que buscou-se atender às regiões norte, sul, central, oeste e leste 
da ilha de Florianópolis/SC, bem como o continente. As observações simples da aula no 
ambiente da sala de informática se deram, com o 4° ou 5° ano do ensino fundamental. 

Os dados já coletados nas escolas foram transcritos para o banco de dados da pesquisa 
e estão em processo de análise, caracterizando também a fase 5 do projeto. Nesta última fase, 
é onde poderemos cruzar a teoria estudada no estado da arte com a prática buscada pelas 
entrevistas e observações feitas nas unidades educativas, o que nos dará um grande aporte de 
material para discutirmos sobre como vem acontecendo a inclusão digital nas escolas 
municipais de Florianópolis/SC. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 
Com relação a primeira fase da pesquisa, o Estado da Arte, no WIE (Workshop de 

Informática na Escola), dentre os artigos estudados, alguns abordaram a integração de redes 
sociais na educação, assim como, a socialização em redes sociais. Estudamos também, 
trabalhos que abordam a apropriação de tecnologias por professores e alunos, artigos que 
trazem exemplos de atividades que proporcionam processos de inclusão digital, assim como 
práticas de formação continuada envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), bem como, artigos que tratam sobre políticas públicas na área da 
inclusão digital, e também trabalhos que exploram a utilização de aplicativos. 

Já no BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), as 23 teses e 
dissertações abordam diferentes perspectivas, assim como os artigos do WIE, dentre elas: 
tecnologias educacionais, redes sociais na educação, apropriação de tecnologias por 
educandos e educadores, tecnologias móveis na escola, formação inicial e continuada de 
professores, conceitos de inclusão e exclusão social, letramento digital, perspectivas históricas 
da inclusão digital no Brasil e estudos sobre cibercultura. 

Logo, o que temos notado a partir dos estudos já finalizados do WIE e do BDTD é que 
são poucos os textos que efetivamente discutem o conceito de inclusão digital, em sua maioria 
são trabalhos que trazem experiências no campo da utilização de tecnologias educacionais em 
contextos educativos. Em relação ao SENID (Seminário Nacional de Inclusão Digital), estudo 
ainda em construção, percebemos que os artigos caminham na mesma abordagem dos estudos 
citados anteriormente, trabalhando as possibilidades do uso das redes sociais digitais e outras 
tecnologias de informação e comunicação no campo escolar. Quando abordado o tema da 
inclusão digital em alguns trabalhos, é abordado no campo do acesso e da fluência com as 
tecnologias. Em uma minoria dos trabalhos estudados, encontramos concepções de 
apropriação tecnológica ou discussões conceituais que perpassam pela concepção de inclusão 
digital no âmbito autoral e de transformação da própria realidade. 

Já com relação aos aspectos que foi possível notar a partir dos dados já computados da 
pesquisa de campo realizada em 8 escolas que já participaram da pesquisa, foi observado que 
há um planejamento intencional para o uso da sala de informática, onde os professores/as 
elaboram as atividades e auxiliam os alunos o tempo todo no desenvolvimento das mesmas. 
Em todas as escolas visitadas foi observado o planejamento prévio da aula no ambiente da 
sala informatizada, apenas em uma instituição não foi possível identificar o objetivo da 
atividade proposta. A maioria os planejamentos acontece no início do ano, elaborados por 
professores da sala informatizada e, em alguns casos, apresentados aos professores regentes e 
gestão escolar.  Em todas elas, o/a professor/a da sala informatizada conduziu e orientou os 
alunos nas atividades. As práticas pedagógicas acontecem de forma colaborativa na maioria 
das as escolas, sendo as atividades realizadas individualmente ou em duplas e trios. 
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Com relação as tecnologias utilizadas na realização da aula observada, além do 

computador e internet, em duas escolas também foi utilizado o projetor de imagens para 
instruir os alunos sobre a atividade proposta. As ferramentas de computador e internet 
acessadas foram os web sites para pesquisa e jogos, Google Imagens, Google Drive, Google 
Maps, E-mail, Word, (pacote LibreOffice), PowerPoint e Publisher. 

No que diz respeito as dimensões do conceito de inclusão digital observadas nas 
atividades, temos visto que a internet é utilizada enquanto fonte de informação pelos alunos 
que fazem pesquisa e produzem conteúdos. Percebe-se que os alunos já possuem uma certa 
intimidade com os recursos tecnológicos e os professores se preocupam em ensinar como 
utilizar algumas ferramentas para auxiliar na produção das atividades. Os alunos de 2 escolas 
utilizaram o recurso de compartilhamento, sendo que em uma delas tal compartilhamento foi 
feito apenas ao professor. Os alunos dessa mesma escola comunicam entre si durante a aula 
através de um chat.  

Têm se notado uma dinâmica de interação no planejamento entre o professor/a regente 
e o professor/a da sala informatizada, isto nos casos em que ambos estiveram juntos no 
momento de observação. Considerando que realizamos coleta de dados em unidades onde o 
planejamento se dava dentre o professor da sala informatizada e o professor regente, assim 
como realizamos coleta em instituições (quatro escolas) onde este espaço era usado para 
cobrir a hora atividade dos professores, ficando o planejamento por conta do professor da sala 
informatizada. Em entrevista com a gestão escolar das unidades, quando questionados sobre a 
existência de alguma política específica para o uso da sala informatizada, as respostas 
variaram entre a política de uso que o município coloca, relacionada a hora atividade dos 
professores regentes e o agendamento prévio da sala informatizada, apresentando um projeto. 
Em algumas escolas há aulas fixas na sala informatizada para os anos iniciais. Outras escolas 
pedem a elaboração de projetos para se utilizar a sala informatizada. Nas instituições onde 
tanto o professor regente quanto o de informática estavam em sala, ambos os professores 
possuíam autoridade dentro de sala, sendo que o/a professor/a da sala informatizada, além de 
ajudar na logística da aula, auxiliava também na parte técnica da atividade, orientando sobre a 
utilização das tecnologias.  

Presenciamos em uma unidade o computador sendo utilizado apenas como ferramenta 
de apoio para a cópia da pesquisa que estava sendo realizada pelos alunos, assim como a 
internet utilizada como fonte de informação, os alunos apenas copiavam informações de um 
site específico em seus cadernos. Em uma outra instituição, a professora da sala informatizada 
relatou a necessidade de usar o computador para outras finalidades, que não somente a 
pesquisa, propondo atividades como edição de vídeo ou música, por exemplo. 

A maioria dos professores responsáveis pela sala informatizada possuem graduação 
em Pedagogia com especialização na área de informática. Foi observado também professores 
formados em Ciências da Computação e Licenciatura em Informática. Em todas as 8 escolas 
pesquisadas até o momento houve relatos da falta de estrutura tecnológica. Assim como 
tivemos em todas as escolas respostas que inclinavam para nos dizer que a inclusão digital é 
importante, em 3 das 8 instituições pesquisadas, segundo relato de alguns profissionais, a 
inclusão digital apareceu apenas como oportunidade de acesso a tecnologias e conhecimentos 
das ferramentas de rede. Destacaram ainda, ser importante, a inclusão digital, pois a 
tecnologia está inserida na vida das crianças, sendo um atrativo para o ambiente da escola e 
uma potencialidade de aprendizagem por meios diferentes do usual. A importância de 
aprender os limites na internet também foram destaques nas respostas observadas. 

Em grande maioria os professores responderam que entendem a inclusão digital como 
um processo de apropriação crítica das tecnologias, onde é necessário ter fluência e análise 

1308



 
crítica dos conteúdos compartilhados em rede. Nas respostas observadas os professores 
destacam a necessidade de se ter ética, responsabilidade, conhecimento de direitos e deveres 
em rede.  Em três escolas as respostas dão ênfase ao entendimento de inclusão digital como 
oportunidade de acesso às tecnologias e internet e conhecimento das ferramentas da rede. 

Quando questionados sobre quais as atividades geralmente são desenvolvidas com as 
crianças na sala informatizada, os professores responsáveis por este ambiente destacaram com 
relação ao 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, que as atividades ocorrem em torno da 
alfabetização, letramento e ambientação na sala informatizada. São utilizados jogos 
educativos que trabalham com essas questões e o exercício de escrita por meio de ferramentas 
no computador (Word, barra de pesquisa, entre outros). As atividades planejadas para os 
demais anos perpassam por projetos de pesquisa e, em sua maioria, os professores destacam a 
utilização de internet para pesquisa e elaboração de apresentações com as ferramentas do 
Google. Os jogos educativos são mencionados para se trabalhar em todos os anos, são citados 
os seguintes sites: Racha Cuca, Luz do Saber, Escola Games, Alô Escola.  

Com relação a outras práticas pedagógicas utilizando outros recursos como o tablets e 
smartphones, há registros sobre problemas na infraestrutura tecnológica de algumas escolas, 
que relataram problemas com internet, fiação, problemas com carregamentos de aparelho e 
falta de manutenção de software dos aparelhos distribuídos (tablets). As escolas que haviam 
recebido os chromebooks relataram a utilização, em grande parte, pelos professores ou eram 
utilizados pelos alunos como apoio, para pesquisas. É importante destacar que a quantidade de 
tablets e chromebooks distribuídos nas escolas variam e algumas não receberam tablets. As 
playtable’s foram distribuídas recentemente e encontramos, em 3 escolas, em duas seu uso era 
relacionado a utilização com alunos que apresentam necessidades especiais, e um outra 
instituição ficavam em uma sala de jogos. Em relação ao uso de smartphones, a internet e o 
controle dos alunos foram problemas destacados para a não utilização. Apenas em uma 
instituição foi nos declarado que os anos finais do ensino médio podiam utilizar seus 
smartphones pessoais para pesquisas, visto que, na fala da profissional que nos atendeu, estes 
eram melhores que os tablets que a escola disponibilizava.  

Os professores da sala de informática mencionam em suas respostas o grande interesse 
das crianças pelas tecnologias digitais.  Em maioria foi relatado que essa interesse gira em 
torno da possibilidade de jogar na sala informatizada e que esse seria um dos desafios para o 
trabalho docente: conscientizar os alunos sobre as outras possibilidades de uso da sala 
informatizada.  

Ainda, geralmente a sala informatizada pode ser usada por todos os alunos e 
servidores. Algumas escolas relatam que a comunidade pode usar com agendamento prévio, 
apesar de não existir demanda. As reações positivas sobre a presença das tecnologias nos 
espaços escolares fazem referência a interdisciplinaridade entre os professores e a elaboração 
de projetos, quando este momento se faz possível, pois como vimos não é em toda instituição 
que a sala fica livre para marcação de horários. Em relação aos pontos negativos foram 
destacados que existem professores com receio de usar a sala informatizada, as vezes por falta 
de fluência tecnológica. Tivemos como pontos positivos, segundo os relatos da gestão das 
instituições, a utilização deste espaço no ato de ensino-aprendizagem os fatos de: a sala 
permite fugir do tradicional, ter um ensino com ferramentas atrativas e dinâmicas, 
diversificando as aulas e desenvolvendo interdisciplinaridade.  Com relação a pontos 
negativos, estes variaram entre a falta de estrutura, não elaboração de projetos, e o cuidado 
com o conteúdo que os alunos acessam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda há muito o que fazer para que possamos ter pontos realmente conclusivos 
acerca dos objetivos previstos, visto que a pesquisa ainda não se concluiu. Mas é possível 
notar alguns aspectos a partir do que já foi possível avançar. Levando em conta as 8 
instituições cuja a visitação já aconteceu, e os dados que já foram catalogados, conseguimos 
desenhar algumas considerações finais, tendo em vista os objetivos previstos por esta 
pesquisa, sobre como os processos de inclusão digital vem acontecendo nos espaços 
educativos, como estes vem sendo concebido pela equipe docente e gestora das escolas e se 
existem práticas pedagógicas envolvendo outras tecnologias digitais (celulares, smartphones, 
tablets, notebooks). 

Foi possível identificar que há utilização de computadores, smartphones, tablets e 
chromebooks nas escolas. A depender do professor, e do seu entendimento sobre a inclusão 
digital, a utilização das tecnologias presentes no ambiente da sala de informática envolve 
tecnologias colaborativas, com atividades que pressupõe autoria e coautoria na produção de 
conteúdos.  É possível ver que, pelo fato de parecer estarmos em um momento de transição e 
de entendermos o real papel deste espaço nas unidades educativas, seja atendendo a toda 
unidade, ou cobrindo hora atividade, o espaço é importante e constitui-se fundamental hoje 
nos processos educativos contemporâneos. 
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RESUMO. O estudo parte da seguinte problema de pesquisa: como o uso do Edmodo pode facilitar 

o processo de aprendizado dos alunos de Ensino Médio nas escolas públicas? O objetivo é mostrar 

possibilidades de inovação tecnológica a baixo custo. Por meio da realização de uma pesquisa 

bibliográfica, promove-se uma discussão entre autores que tratam da temática da inovação 

tecnológica nas práticas de ensino, como Libâneo (1994, 2001, 2004, 2011), Gabriel (2014), entre 

outros. Conclui-se que a plataforma gratuita Edmodo é uma ferramenta didática de fácil manuseio 

que pode contribuir para que os alunos do Ensino Médio das escolas públicas tenham um 

aprendizado mais sólido e que os prepare para ingressar no ensino superior com mais maturidade e 

autonomia nos estudos. 

 

Palavras-chave: Tecnologia educacional. Didática. AVA. 

 

ABSTRACT. The use of Edmodo: free digital education platform as a tool for strengthening 

critical teaching in high school. The study starts from the following research problem: How can 

the use of Edmodo facilitate the learning process of high school students in public schools? The 

objective is to show possibilities of technological innovation at low cost. Through a bibliographic 

research, a discussion is promoted among authors who deal with the theme of technological 

innovation in teaching practices, such as Libâneo (1994, 2001, 2004, 2011), Gabriel (2014), among 

others. It is concluded that the free Edmodo platform is an easy-to-use teaching tool that can help 

public high school students to have a more solid learning and prepare them to enter higher 

education with more maturity and autonomy in their studies. 

 

Keywords: Educational technology. Didactics. AVA. 
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1. INTRODUÇÃO  

As escolas públicas necessitam inovar suas metodologias de ensino, de modo que 

incentivem e efetivem o aprendizado crítico dos aprendentes. Essa questão passa pela 

inovação nas metodologias de ensino e aprendizagem e inserção e uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICS), como ferramentas de auxílio no processo 

de ensino para os alunos que já estão no ensino médio. 

Por essa razão, as escolas de ensino médio da rede pública precisam adotar, ao 

menos, plataformas gratuitas para que os alunos não continuem no tradicional livro-

professor. É necessário acrescentar algo para que ele seja o promotor de seu aprendizado e 

se comporte na posição de produtor do saber. Diante disso, defende-se o uso dos ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVAs) gratuitos. 

Face a tais argumentos, surge a indagação: Como o Edmodo, enquanto plataforma 

digital gratuita, pode facilitar o processo de aprendizado dos alunos de Ensino Médio nas 

escolas públicas? Com isso, essa pesquisa objetiva primeiramente apresentar o Edmodo, 

uma ferramenta de fácil manuseio, que pode ser acessada por meio da página da web ou do 

App. 

De forma mais específica, este estudo aponta a inovação tecnológica a baixo custo 

para a rede pública de ensino, e mostra que com muito pouco é possível realizar um ensino 

em que, além do aprendizado, passa-se maturidade para os aprendentes das escolas 

mantidas pelo governo, visto que o uso de plataformas digitais também exige compromisso 

da parte do educando e, por ser um método atraente, este passa a ter um envolvimento 

maior com o processo de aprendizagem. 

Para a realização deste trabalho, foi necessário fazer um levantamento literário de 

autores que defendem a inovação da didática educacional como Libâneo (1994,2001, 2004, 

2011), Gabriel (2014), entre outros autores devidamente referenciados nesta pesquisa. 

Metodologicamente falando, esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sobre 

isso, Gerhardt e Silveira (2009, p.32) explicam que “a pesquisa qualitativa preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. Conforme classificação 

proposta por Gil (2008), acerca dos objetivos das pesquisas científicas, o presente estudo 
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caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. Segundo o autor (2008, p.27), “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”. Quanto aos procedimentos, optou-se pela 

realização de uma pesquisa bibliográfica. Que conforme Gil (2008, p.50) explica “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. O autor enfatiza que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é 

que a mesma permite ao pesquisador investigar uma ampla gama de fenômenos. 

O estudo traz uma breve explanação da evolução da tecnologia no espaço 

educacional, em seguida, apresenta as tecnologias e como utilizá-las no momento certo. No 

capítulo seguinte, aborda-se a realidade da escola pública no Brasil, a defesa do uso da 

plataforma de ensino Edmodo e por último são apresentadas as considerações finais. 

 

2. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

Entende-se por inovação tecnológica tudo aquilo que foi desenvolvido para 

melhorar a realização de uma determinada atividade, como exemplo, a evolução do quadro 

negro, com a escrita a giz, para o quadro de acrílico em que agora o professor usa o pincel 

com tecnologia exclusiva para se escrever nele, e com essa evolução o profissional ganhou 

qualidade de vida, haja vista que o giz de pó usado outrora causava danos a saúde dos 

educadores; a evolução do uso da máquina de escrever e do mimeógrafo para o computador 

com impressora, tornando o trabalho mais hábil e com o conforto de não mais ouvir o 

barulho das teclas de datilografar e de se expor por longas horas ao álcool e ao carbono. 

O boom dessa evolução tecnológica deu-se em meados da segunda guerra mundial 

com o surgimento de armamento bélico, surgimento de novos aviões, novas descobertas na 

medicina, surgimento do computador, bomba atômica, dentre outros. Todas essas 

descobertas contribuíram para a necessidade de uma informação mais acessível, bem como 

na mudança de comportamento da sociedade. 

Toda essa mudança tem exigido dos profissionais estratégias para se utilizarem de 

informações e tecnologias que melhor condizem com suas atividades, para dessa forma 

inovarem suas metodologias didáticas em sala de aula, pois, de lá para cá, tem surgido 

novas ferramentas que facilitam o modo de vida das pessoas e as novas gerações já crescem 

se utilizando delas, o que motiva uma aula enriquecida com esses meios, pois, segundo 

afirma Gabriel (2014), 
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os impactos das tecnologias digitais em nossa vida são sem precedentes na 

história da humanidade, pois, diferentemente de qualquer outra revolução 

tecnológica do passado, a atual tem causado uma modificação acentuada da 

velocidade da informação e desenvolvimento tecnológico acelerando em um 

ritmo vertiginoso o ambiente em que vivemos (GABRIEL, 2014, p.03). 

Essa velocidade da informação apresentada pela autora reforça ainda mais a 

necessidade de inovar as metodologias de ensino, principalmente porque 

Vivemos na era da informação, em que a velocidade de produção e 

compartilhamento do conhecimento é incrivelmente alta. Em virtude desta 

rapidez, as formas de ensinar e aprender têm se modificado, tornando-se cada vez 

mais desafiadoras e complexas. Na era da informação, a internet ganha um 

destaque especial, pois é ela quem subsidia grande parte dos meios para 

compartilhar o conhecimento. A internet possibilita ferramentas que podem ser 

importantes contributos para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. (COSTA, [201-]) 

Porém, em diversos espaços educacionais ainda há quem resista ao uso da 

tecnologia, como recurso inovador na dinâmica educacional, bem como às mudanças de 

metodologias de ensino, dificultando a adesão às novas práticas didáticas. Ainda há espaços 

em que embora todos tendo a oportunidade de acesso às inovações ocorridas no mundo 

moderno, deixam de explorar as novas ferramentas didáticas de ensino, haja vista que há 

docentes mais dedicados a concluir o livro didático. Porém, Libâneo (1994), afirma ser 

desnecessário concluir o livro didático, sendo necessário apenas que os alunos assimilem o 

aprendizado. 

O mesmo autor ainda defende que o ensino precisa ser dinâmico, variado e, dessa 

forma, os espaços educacionais deveriam defender a inovação metodológica. Porém, ainda 

há quem resista ao uso de recursos modernos no processo de ensino. 

Gabriel (2014, p.07) afirma que “é de se esperar que, nesta nova estrutura 

sociotecnológica, as expectativas e os relacionamentos educacionais sofram as mesmas 

modificações significativas e perceptíveis que têm ocorrido em nossas vidas cotidianas.” 

Por essa razão, é de suma importância que professor esteja alinhado a essas mudanças para 

que a sala de aula não seja um espaço enfadonho, com métodos ultrapassados na percepção 

do aluno. 

A adequação e uso do ensino com mais de uma metodologia, torna-o atrativo, 

dinâmico, híbrido, que para Bacich e Moran (2015, p.45): 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi 

misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, 

metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a 

conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. 
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É visível que o autor defende algo além dos livros didáticos. Uma mistura de 

recursos didáticos fortalece o processo de ensino e aprendizagem, e com isso ocorre a 

educação propriamente dita. Para ele, educação em seu amplo sentido é aprender e auxiliar 

o outro a fazê-lo através da comunicação e do compartilhamento. 

Durante o ensino médio, a educação deve ser aplicada com mais efetividade e 

colocar os aprendentes para ensinar, trocar saberes, pois compartilhar conhecimentos 

contribui para seu amadurecimento intelectual, além de contribuir para a sua autoestima 

devido a estarem constantemente sendo estimulados pelos professores a inovarem e a 

pesquisarem mais. Ou seja, o desafio da pesquisa estimula o saber. 

 

3. O USO DAS TDICs NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Os professores que assumiram a sala de aula quando a tecnologia era um 

retroprojetor, com certeza tiveram ou têm certa resistência e/ou dificuldade em manusear 

um datashow, elaborar uma pesquisa guiada no laboratório de informática, selecionar e 

baixar um filme do Youtube e associá-lo ao processo de fixação de um determinado 

conteúdo, ou incentivar debates. Não é perda de tempo levar para sala de aula filmes e a 

própria LDB recomenda em seu Art. 26, § 8º: “A exibição de filmes de produção nacional 

constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da 

escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.” 

Usar os ciberespaços para auxiliar e fortalecer o processo de ensino e aprendizado é 

útil e atraente. Inovar o modo de repassar os conteúdos é necessário e indispensável para a 

geração moderna que já nasceu contexto tecnológico. Para Giraffa, Machado e Moraes 

(2014, p. 20): 

O ciberespaço potencializou uma nova forma de nos comunicarmos, ensinarmos, 

aprendermos e disseminarmos o conhecimento. Suas múltiplas possibilidades de 

linguagem e de interação oferecem uma velocidade acelerada de informações, 

potencializam o ambiente digital com uma efervescência cultural e proporcionam 

um contexto de novidades, de emergências. 

Para adotar o método de ensino por meio de AVA, a escola e o professor precisam 

estar dispostos a inovar e abraçar a tecnologia, o que torna um impasse principalmente aos 

professores que não têm habilidades com uso de certas tecnologias. Esse impasse é mais 

comum nos professores que já estão há bastante tempo em sala de aula e que em sua 
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formação as tecnologias digitais não eram tão presentes como são no atual contexto em que 

elas invadiram o mundo. Com isso, os autores Vieira e Restivo (2014, p. 05) afirmam que: 

As novas tecnologias invadiram todos os níveis de ensino e ditaram uma nova 

forma de estar no espaço educativo. Essa alteração coincidiu com a emergência 

de um novo paradigma de ensino centrado no estudante e na promoção de 

estratégias que procuram torná-lo um aprendente cada vez mais autónomo. 

Diante disso, todos os profissionais da educação precisam ter consciência da 

necessidade de buscar formação na área tecnológica, para que assim também ocorra a 

inovação no modo de repassar os conteúdos. Voltar para a posição de aprendente e inovar 

em formação de multimeio didático já é um excelente ponto de partida, pois, conforme 

assevera Gabriel (2014, p. 07) “não adianta investir em ferramentas e automação antes de 

capacitar as pessoas, [...] os resultados podem ser desastrosos. Tecnologia não é diferencial, 

mas o modo como a utilizamos, sim”. 

Buscar renovar o seu saber traz benefícios, didaticamente falando isso reflete na sala 

de aula, assim como ficar no ócio traz suas consequências nessa geração movida pela 

tecnologia e de aprendentes cada vez mais exigentes no sentido de inovação. A esse 

respeito (GATTI, 2016, p. 165) afirma que: 

Nesta sociedade que se delineia como informáticocibernética a educação é 

chamada a priorizar o domínio de certas habilidades a ela relacionadas e, os que 

não possuem as habilidades para tratar a informação, ou não têm os 

conhecimentos que as redes valorizam, ficam totalmente excluídos. 

Nesse sentido, Piva Júnior (2014) afirma que a sociedade vive um período de muita 

transição, denominada de “Era da Informação”, em que o computador e todos os recursos 

são aliados. Por isso, saber planejar e lecionar usando as TDICs de forma que façam parte 

do aprendizado traz como resultado uma aula dinamizada e evita que o professor seja 

taxado de retrógrado. Nesse contexto, o aprendente é incluído no meio educacional como o 

protagonista do processo de aprendizagem, sendo o professor apenas um mediador. Além 

de ser atraente, é também uma ferramenta que facilita o trabalho docente e fomenta o 

aprendizado discente de maneira prática, visto que isso lhes dá autonomia para aprender.  

Serafim e Sousa (2011) comentam que os impactos dos avanços tecnológicos 

resultam em motivação favorável ao processo de ensino e aprendizagem dos aprendentes 

nas disciplinas escolares. Com relação ao planejamento educacional usando a tecnologia, 

Araújo (2012, p. 84.) afirma que 
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Com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com 

interesse didático-pedagógico, como: intercâmbio de dados científicos e culturais 

de diversas naturezas; […] elaboração de jornais inter-escola, permitindo 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos 

alunos […].  

Nesse fortalecimento do aprendizado, na autonomia repassada aos alunos de criar 

uma intercomunicação entre os ambientes educacionais, o professor poderia, com um único 

momento, trabalhar os diversos conhecimentos disciplinares de sala de aula se utilizando de 

uma plataforma gratuita de ensino, visto que é possível, por meios de ambientes virtuais 

gratuitos, os AVAS, sair um pouco do livro físico e ir em direção a novos métodos de 

ensino e aprendizado crítico, visto que 

Os AVAs surgem como espaços possíveis da construção de redes utilizadas para 

apoiar o processo de ensino e aprendizagem na educação presencial e a distância. 

Propicia espaços multirreferenciais de aprendizagem nos quais a construção 

coletiva de conhecimento é potencializada (GIRAFA; MACHADO; MORAES, 

2014, p. 21). 

Adotar outras ferramentas de ensino como a plataforma digital, propor um tema 

para debate e incentivar a exposição de opiniões acerca do tema exposto  desperta no aluno 

autonomia e o instiga a pensar de forma crítica. Assim, há uma potencialização do 

conhecimento, formando um cidadão por completo, pois, segundo Piva Júnior (2014, p.06) 

a tecnologia entre outras coisas “pode facilitar muitas pesquisas individuais e em grupo, o 

intercâmbio de informações, as experiências, o esclarecimento de dúvidas, a simulação de 

ambientes reais, a aplicação prática de toda a teoria aprendida”. 

Por isso, que o presente estudo sugere o uso da plataforma digital Edmodo, em 

especial com alunos do ensino médio, haja vista que esse público está se preparando para o 

ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho, e desenvolver o raciocínio crítico é 

de extrema importância e necessário nesse processo educativo. 

O uso de outras ferramentas de ensino que não sejam somente o livro didático e o 

professor é conhecido como estudo ativo, em que além das aulas expositivas são realizadas 

atividades que incentivam o desenvolvimento mental dos aprendentes, porém, para isso, 

conforme Libâneo (1994, p. 108) é necessário “planejamento, organização e controle”. 

Com o incentivo do ensino, os aprendentes passam a perceber a necessidade e importância 

dos estudos. 

Por exemplo, o professor de história e o professor de geografia podem juntos usar o 

mapa físico de uma determinada época e usando o Google Maps avaliarem as diversas 
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mudanças ocorridas no espaço visualizado. Por esses exemplos de interdisciplinaridade 

ocorre o ensino omnilateral, em que o aprendente é levado a refletir e pensar. Dessa forma 

ocorre o ensino por completo. Essa é uma das missões da tecnologia educacional. Em 

relação ao ensino omnilateral Ciavatta (2014, p. 190) destaca que 

[...] preservou-se, no âmbito do convencimento e da luta política, o denso 

significado da “educação politécnica” como educação omnilateral ou formação 

em todos os aspectos da vida humana – física, intelectual, estética, moral e para o 

trabalho, integrando a formação geral e a educação profissional (CIAVATTA, 

2014, p. 190-191). 

A tecnologia educacional também é bem-vinda como recurso didático quando 

disponibiliza de materiais/livros em PDF. Esses livros contribuem positivamente de duas 

formas: a primeira delas é a contribuição intelectual, a segunda, financeira. Por meio das 

obras digitalizadas é possível ter acesso ao conhecimento com apenas um clique e diante 

dessa facilidade é importante destacar a plataforma Edmodo que tem como uma das 

ferramentas a biblioteca virtual em que livros podem ser anexados para pesquisa. 

Para Restivo e Vieira (2014, p.6) “A atividade de ensino continua a depender do 

professor criativo e ambicioso na sua vontade de proporcionar aos estudantes um ambiente 

de aprendizagem que os cative e os faça querer a continuar a aprender.” Diante disso, é 

importante enfatizar que a tecnologia é uma ferramenta que agiliza e dinamiza o 

aprendizado e não uma arma de substituição ao professor e a escola deve incentivar o uso 

dos recursos de forma que haja aprendizado nos aprendentes.  

Ao adotar a plataforma Edmodo, por exemplo, o professor estaria dinamizando o 

aprendizado, inserindo mais uma atividade, ao dia a dia dos aprendentes, por meio de chats, 

fóruns, e atividade com prazo fixo para encerrar a postagem, forçando dessa forma a 

responsabilidade com o aprendizado por parte dos alunos. A esse respeito, Gomes (2014, 

p.20) corrobora com o seguinte pensamento: 

O ambiente escolar deverá incentivar o professor a manter esta experimentação 

permanente, dando ao aluno a noção de que a escola é um lugar aberto à 

modernidade tecnológica, sem atingir um deslumbramento que cegue a realidade 

permanente de que a aprendizagem exige trabalho reflexivo, disciplina e 

perseverança, e nunca se poderá reduzir a um jogo para entretenimento. 

De acordo com o autor supracitado, compreende-se a importância de um ambiente 

educacional que favoreça e incentive a inovação didática. Quando se fala nesse tipo de 

inovação, fala-se do conforto da atuação docente. Nesse sentido, Serafim e Sousa (2011) a 

partir de uma visão do percurso histórico, comentam que os impactos dos avanços 
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tecnológicos resultam em motivação favorável ao processo de ensino e aprendizagem dos 

aprendentes nas disciplinas escolares. 

 

4. A ESCOLA PÚBLICA DE NÍVEL MÉDIO E O USO DO EDMODO 

 

A rede pública de ensino é marcada pela defasagem de pesquisa realizada pelos 

alunos, porém, não somente os alunos, mas a rede de ensino não fomenta isso, sempre sob a 

alegação da falta de recursos, e isso não deve ser o empecilho para o sucesso educacional, 

em especial para os alunos do ensino médio que precisam de uma formação de qualidade 

para terem uma progressão profissional garantida. O próprio PCN+ afirma que “A 

expansão exponencial do ensino médio brasileiro é outra razão pela qual esse nível de 

escolarização demanda transformações de qualidade, para adequar-se à promoção humana 

de seu público atual” (BRASIL, 2002, p. 08). 

As escolas de nível médio da atualidade trazem em sua bagagem a responsabilidade 

de preparar o jovem para o ingresso na universidade e no mercado de trabalho, e isso vem 

ocorrendo devido às transformações ocorridas na sociedade. 

A forma de trabalhar e planejar mudou e isso também é reconhecido pelo PCN+ 

quando relata em seu trabalho a seguinte afirmação: 

Os objetivos da nova educação pretendida são certamente mais amplos do que os 

do velho projeto pedagógico. Antes se desejava transmitir conhecimentos 

disciplinares padronizados, na forma de informações e procedimentos estanques; 

agora se deseja promover competências gerais, que articulem conhecimentos, 

sejam estes disciplinares ou não. (PCN+, 2002, p.12) 

O professor dominando bem a tecnologia, com muito pouco é capaz de produzir 

excelentes resultados, pois a grande maioria dos alunos possuem celulares, tablets, 

computadores e etc. 

Diante da potencialização dos ciberespaços, a tecnologia tornou tão presente que 

passa a exigir o acompanhamento dela e uma forma de acompanhar e inovar o ensino é usar 

plataformas gratuitas como por exemplo o Edmodo, uma plataforma de ensino que possui 

um layout parecido a página do facebook, porém com fins de uso educativo, em que podem 

ser postas propostas para debates, atividades a serem solucionadas, arquivos tais como 

livros para leitura complementar, links de vídeos para posterior debates além de inserção de 

atividades reflexivas com perguntas e respostas. 
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O Edmodo foi criado por Nic Borg, Jeff O‟Hara e Crystal Hutter e lançado em 

2008, com o apoio das empresas: Index Ventures, Benchmark, Greylock Partners, Learn 

Capital, New Enterprise Associates, Union Square Ventures, Glynn Capital Management, 

Tenaya Capital, SingTel Innov8 e KDDI.  

O Edmodo permite que o professor possa criar sala de aula virtual, dividir alunos 

em grupos, compartilhar materiais didáticos e interativos, montar biblioteca digital, avaliar 

os alunos, entre outras facilidades. Ao ser criada a sala de aula ou curso, será gerado um 

link que deve ser compartilhado com os convidados/alunos para ingressarem na turma, um 

diferencial importante nesse sistema de ensino é que os pais dos alunos podem acompanhar 

o desenvolvimento das aulas e dos seus filhos. 

Para os alunos da rede pública, essa ferramenta seria de grande importância, em 

especial para os que estão no ensino médio, pois essa fase exige um amadurecimento 

intelectual, com necessidade de ampliação da criticidade e produção de argumentos 

fundamentados, essa plataforma tem como benefício ensinar os aprendentes a andar com 

suas pernas através do incentivo à pesquisa e debates com feedback. 

Para isso, é importante que o professor esteja preparado com ideias inovadoras. 

Inovar e inserir na escola a plataforma digital é facilitar também o trabalho docente, visto 

que na plataforma podem ser anexadas atividades, testes e limitar prazo para que os 

aprendentes realizem as atividades com o mesmo prazo da sala de aula. O objetivo é manter 

o aluno disciplinado e comprometido com a sua formação. 

É importante que além do professor, outros profissionais do ambiente educacional 

dominem o uso das TDICs, ou seja, todos os profissionais, em especial os administrativos e 

pedagogos, pois são os apoios do professor, com eles o trabalho flui de forma síncrona, 

desde que todos tenham o mesmo nível de domínio das ferramentas que estimulam uma 

didática moderna.  

Com relação à ênfase na formação docente, Melo (1999, p. 47) enfatiza que 

O professor é um dos profissionais que mais necessidade têm de se manter 

atualizado, aliando à tarefa de ensinar a tarefa de estudar. Transformar essa 

necessidade em direito é fundamental para o alcance da sua valorização 

profissional e desempenho em patamares de competência exigidos pela sua 

própria função social. 

Piva Júnior (2014) também acrescenta que: 

1320



 
Todas as inovações são ótimas para os profissionais atentos às novidades, que 

estão sempre abertos a atualizar-se e a comunicar-se. Mas elas serão um tormento 

para as pessoas, que se acostumaram a fazer suas atividades sempre do mesmo 

jeito, como os professores que falam o tempo todo em aula e que impõe um único 

ritmo de aprendizagem. [...] A defasagem desses profissionais tornar-se-á cada 

vez mais perceptível. Quanto mais informação tem-se disponível, mais 

complexos tornam-se os processos, e o ensino-aprendizagem não é uma exceção. 

Ou seja, pela sua importância na sociedade, o professor não pode se considerar o 

detentor do saber e, assim, não dar importância para sua formação continuada, pois ele 

também precisa estar atualizado para poder melhorar suas práticas pedagógicas, ao tempo 

que ensina também deve estudar, porque o conhecimento se renova a cada dia, e as 

tecnologias também estão se inovando. Nesse sentido, 

O novo perfil do aluno, como sujeito social que leva para a escola novos padrões 

de comportamento; a competição com outros agentes educativos/informativos 

fora da escola; a celeridade do avanço tecnológico, nem sempre ao alcance de 

todos, são fatores que interferem na relação do professor com o conhecimento, 

objeto primeiro do seu trabalho, que precisa ser entendido como processo, 

portanto matéria ao mesmo tempo cumulativa e provisória. (MELO, 1999. p. 48) 

Quando o autor coloca que a celeridade da tecnologia não é acessível a todos, é 

possível ver aqui, nessas palavras, os públicos da periferia cujas escolas contam com pouco 

recurso tecnológico ou quando esses existem costumam apresentar defeito com frequência, 

dificultando o planejamento do professor que prepara um conhecimento com as ferramentas 

que serviriam para atrair mais a atenção dos seus alunos. 

Em uma crítica à falsa modernidade educacional, em especial aos alunos da rede 

desassistida ou com pouca atenção do governo, Moreira e Kramer (2007) apontam que 

“assim, parece haver espaço para que, nas práticas pedagógicas, se escolham objetivos e 

procedimentos, oriundos „de baixo‟, dos grupos subalternizados, excluídos e 

marginalizados, que desestabilizam os processos hegemônicos” (MOREIRA; KRAMER, 

2007, p. 1043). 

Ao referenciar o aluno da escola pública, os autores ainda enfatizam de forma bem 

crítica. 

Para os professores, o aluno da escola pública é representado como pobre e como 

o que aprende a “se virar” sozinho. Enfrenta dificuldades por causa de sua 

pobreza, que se associa à desagregação familiar e à luta pela sobrevivência. 

Carente de afeto, precisa “se virar” sozinho (MOREIRA E KRAMER, 2007, 

p.1046). 

Tão rígidas são as palavras dos autores, porém, elas retratam a realidade 

educacional, pois os problemas citados refletem a globalização desigual em que muitos 
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ainda não possuem condições de oferecer e receber uma educação de qualidade. A 

democratização da escola pública ainda é um sonho. Libâneo (2001, p.11) diz que esta tem 

sido vista sob diferenciados ângulos, e que “os órgãos oficiais, […] embora proclamem, e 

mesmo favoreçam o acesso à escola das camadas mais pobres da população, [...] não 

oferecem as condições mínimas que a assegurem”. Libâneo (2011, p.12) ainda defende que 

o ensino democrático precisa despertar em seus alunos a capacidade de expressar-se bem, e 

oportunizar a esses o “saber e o saber-fazer”. 

Essa capacidade de saber expressar é o fomento à crítica e esse fomento a crítica 

pode ser facilitado nos fóruns sobre determinado tema no  Edmodo, o professor, em seu 

planejamento de aula, buscaria um tema da atualidade e geraria um debate na plataforma já 

que a troca de opiniões entre os aprendentes  no fórum gera um ciclo de saberes e opiniões 

fomentando o poder de dissertar de forma crítica sobre determinado tema. 

O aluno e a escola precisam trabalhar como geradores de saber. Educação bancária 

e/ou depositária gera somente reprodução sem reflexão, e o objetivo do ensino é o 

desenvolvimento das habilidades reflexivas e isso só é possível por meio da pesquisa. E 

como realizar pesquisa com gama de conhecimento? A maior ferramenta de pesquisa além 

da biblioteca física é a biblioteca virtual, todavia, em muitas escolas o espaço destinado à 

pesquisa é uma sala pequena e que não comporta tantos livros. Por esse motivo, é de suma 

importância que o poder público invista nesses espaços com aquisição de computadores 

conectados à internet, revista impressa e/ou eletrônica, jornais de circulação local e 

nacional, bem como a disponibilização de internet sem fio para que o aluno possa ter acesso 

a diversas plataformas de pesquisa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das leituras em torno do tema aqui proposto a estudar, foi possível perceber o 

conhecimento e os benefícios do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação 

nos espaços escolares. Porém, muitos fatores ainda impedem a totalidade da eficiência 

desse recurso nos ambientes educacionais. 

O estudo aqui apresentado procurou, no decorrer da redação, defender o uso do 

AVA Edmodo, como uma ferramenta de fortalecimento do ensino crítico ainda no ensino 

médio. A referida plataforma é defendida neste trabalho devido, primeiramente, a facilidade 
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por ser gratuita, em seguida, devido a sua similaridade com redes sociais e, por último e 

não menos importante, a facilidade de o estudante ter acesso a ela por meio de computador 

e de seu smatphone. 

Com a pesquisa foi possível destacar a necessidade de inovar as metodologias de 

ensino, haja vista, que o público alvo, nesse caso os alunos do ensino médio, precisam de 

algo mais em seu processo de ensino. Não basta só o professor e o livro didático, a carga 

horária precisa ser ampliada com a jornada de pesquisa e debates semipresenciais, por meio 

de atividades extras que façam uso do AVA. 

Diante do exposto, é possível compreender e valorizar o uso do Edmodo como uma 

ferramenta didática que vem somar às escolas públicas em especial aos alunos do ensino 

médio, que precisam de um aprendizado mais sólido, e que os prepare para ingressar no 

ensino superior com mais maturidade e autonomia nos estudos. Portanto, conclui-se que o 

Edmodo se apresenta como uma plataforma colaboradora no processo de enriquecimento 

de aprendizado dos jovens e facilitadora do trabalho docente. 
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VÍDEOS E BLOGS NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM EADi 

Jesica Carvalho Salesii 

Lívia Fernanda Nery da Silvaiii 

 

 
RESUMO. O presente artigo consiste em um estudo exploratório sobre o uso de vídeos e blogs pelos 

discentes da graduação em Letras – Inglês do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), 

bem como catalogar os usos e as apropriações comunicacionais e educacionais dos 

alunos/comunicantes. A metodologia utilizada foi a Análise de Conteúdo que oferece diversos 
instrumentos para a pesquisa em comunicação. Como aportes teóricos, foram utilizadas as concepções 

de Silva (2013), Hack (2011), Landowski (2016). Dessa maneira, os resultados apresentados com a 

pesquisa constatam que as novas tecnologias têm potencial para serem aplicadas entre os alunos da 
modalidade EaD. Essa aplicação deve ser feita em atividades acadêmicas que favoreçam o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: EaD. Usos e Apropriações. Vídeos e Blogs. Comunicação e Interação. 

 

 

VIDEOS AND BLOGS IN THE PROCESS OF TEACHING AND 

LEARNING DE 

 
 
ABSTRACT. This article is an exploratory study about the use of videos and blogs by undergraduate 

students of English of the Centro de Educação Aberta e a Distância da UFPI (CEAD / UFPI), as well 
as to understand the uses and appropriations of these students. / communicators. The methodology 

used was Content Analysis, which offers several instruments for communication research. As 

theoretical contribution were used the conceptions of Silva (2013), Hack (2011), Landowski (2016). 
Thus, the results presented with the research show that new technologies have the potential to be 

applied among students of distance education, this application should be made in academic activities 

thus favoring the teaching and learning processes. 

Keywords: EaD. Uses and Appropriations. Videos and Blogs. Communication and Interaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente artigo consiste em um estudo exploratório sobre o uso de vídeos e blogs 

pelos discentes da graduação em Letras – Inglês do Centro de Educação Aberta e a Distância 

(CEAD/UFPI), bem como catalogar os usos e as apropriações comunicacionais e 

educacionais desses alunos/comunicantes. 

A vertente percorrida no projeto busca se aprofundar nos estudos e nas pesquisas 

acerca da comunicação e da educação que proporcionam a construção do conhecimento sobre 

as áreas supracitadas. Dessa maneira, podemos estabelecer aproximações, distanciamentos e 

reflexões sobre o objeto pesquisado. 

A comunicação e a educação são áreas que possuem conceitos diferentes, mas que se 

complementam. A comunicação como fator social é um elemento que faz parte do processo 

educativo, ou seja, a educação se estabelece por meio de atos comunicativos. Podemos defini-

la, então, como um conjunto de procedimentos que criam conexões entre os seres humanos, e 

que, junto à educação, torna-se um eixo de interação entre professores e alunos. 

Para tanto, os novos artefatos tecnológicos no processo ensino e aprendizagem 

constituem espaços midiáticos de produção de conhecimento. De acordo com Magalhães e 

Mill (2013, p. 324), “[...] comunicação como imaginamos é um campo de troca, de barganha e 

comercialização de opiniões e visões de mundo”. Assim, segundo os autores, a comunicação é 

um espaço que possibilita a construção de ações acerca da sociedade. 

Em relação aos novos artefatos tecnológicos, a educação a distância (EaD) é uma 

modalidade de ensino que tem como objetivo oferecer um processo de aprendizagem que 

busca ser completo, dinâmico e eficiente, por meio de tecnologias criadas para este fim. A 

EaD é realizada a partir da integração virtual entre um aluno e um tutor ou professor, que são 

separados por tempo e espaço, mas que realizam esse processo de maneira satisfatória. O 

crescimento da educação a distância aconteceu de forma direta e estruturada com o advento e 

a popularização da internet banda larga. 

Dessa maneira, as formas de se relacionar começaram a se modificar, isto é, as pessoas 

começaram a criar ferramentas que as aproximassem uma das outras, principalmente nos 

espaços destinados à educação. A plataforma YouTube, os blogs, o Whatsapp, os fóruns de 

debate, o Facebook, entre outros sites, ganharam força nos processos de interação e nos mais 

diversos formatos de comunicação e troca de informações. 

Em paralelo a esses novos paradigmas, os usuários dessas tecnologias começaram a 

produzir seus próprios conteúdos, que objetivam a propagação de informações a terceiros, dos 

mais variados assuntos ou até mesmo como oportunidade de negócios. Como a EaD cresce de 

forma cada vez mais rápida e com mais recursos e funcionalidades específicas, é relevante 

estudar como esse processo de ensino é assimilado e disseminado pelos alunos que cursam 

esta modalidade. 
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2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

 

A EaD é um assunto dentro do conhecimento pedagógico que possui várias 

características e especificidades. A EaD é definida como uma modalidade de educação 

mediada, ou seja, o contato entre professor e aluno acontece por meio de ferramentas online 

que são disponibilizadas nos portais e nas plataformas digitais da instituição de Ensino a 

Distância escolhida pelo discente. Hack (2011, p. 14) destaca que: 

 

Em outras palavras, a EaD seria uma forma de ensinar e aprender que proporciona 

ao aluno que não possui condições de comparecer diariamente à escola a 

oportunidade de adquirir os conteúdos que são repassados aos estudantes da 

educação presencial. Uma modalidade que possibilita a eliminação de distâncias 

geográficas e temporais ao proporcionar ao aluno a organização do seu tempo e local 

de estudos. 

 

De acordo com o autor, a Educação a Distância surgiu a partir da necessidade de 

fornecer condições de ensino e aprendizagem para alunos que não possuem a oportunidade de 

estudar presencialmente. Assim, a EaD é um desafio para as instituições promotoras dessa 

modalidade, uma vez que devem proporcionar educação de qualidade aos estudantes dessa 

categoria. 

A EaD deve garantir, de forma prática, um ambiente inovador e dinâmico, em que 

sejam ofertadas ferramentas de ensino, como áreas com conteúdos de aulas, exercícios e 

trabalhos que proporcionem ao discente maior contato com interações e produções digitais. 

Em relação aos novos artefatos tecnológicos, a Educação a Distância tem como objetivo 

oferecer um processo de aprendizagem que busca ser completo, dinâmico e eficiente por meio 

de tecnologias criadas para este fim. Segundo Silva (2013, p. 63), 

 

A modalidade a distância pressupõe mediação de procedimentos comunicacionais 

digitais, visto serem eles que transportam os saberes e efetivam a prática pedagógica 

entre docentes e discentes que não residem no mesmo lugar; e essa seria a maior 

diferenciação do ensino na modalidade presencial, já que as metodologias da 

modalidade são pautadas a partir das tecnologias da comunicação. 

 

A autora apresenta as características que diferenciam a Educação a Distância do ensino 

presencial, ela destaca que a EaD é realizada a partir da integração virtual entre um aluno e 

um tutor ou professor, que são separados por tempo e espaço, mas que realizam este processo 

de maneira satisfatória, além da utilização de tecnologias que contribuem para esta relação. 

As interações criadas por alunos desta modalidade de ensino e aprendizagem revelam diversas 

maneiras de usos e apropriações de conhecimentos digitais. Segundo Bueno e Gomes (2011, 

p. 54), “[...] a educação reflete as transformações da base material da sociedade e, por isso, 

não está acima da sociedade, mas consiste em uma dimensão concreta da vida material e que 

se modela em consonância com as condições de existência dessa mesma sociedade”. 

Segundo os autores, no contexto das sociedades atuais, a educação se espelha nas 

construções feitas no cotidiano, o que ocasiona uma nova prática por parte dos envolvidos 

nesse processo. Dessa maneira, o Ensino a Distância possibilita uma democratização da 

oportunidade de estudar, além da possibilidade da constituição da emancipação do indivíduo. 

A EaD, aliada às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), propicia o 

aumento da produção de conhecimento individual e coletivo, que, por sua vez, são 

favorecidos pelos ambientes digitais e interativos de aprendizagem. Segundo Ribeiro e 

Villaça (2010, p. 49), “[...] a tecnologia altera a relação do homem com o outro, do homem 

com a 

1328



 

 

ferramenta e do homem consigo mesmo”. Isso significa que essas novas ferramentas de 

informação e comunicação foram responsáveis pelo processo de midiatização que ocorre nas 

relações interpessoais de trabalho, estudo e lazer. Souza, Franco e Costa (2016, p. 103) 

destacam que, 

 
Diante das mudanças promovidas pelas tecnologias ao longo da história da 

humanidade, e especialmente dos impactos que o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) causaram na reconfiguração do processo de 

ensino e de aprendizagem da EaD, os papéis dos atores envolvidos nesse contexto 

foram revistos e, em certos casos, transformados, como, por exemplo, o papel 
discente.  

 

Dessa maneira, de acordo com os autores, as transformações desencadeadas pelo 

desenvolvimento das TICs criaram impactos na sociedade e fomentaram a construção de 

novos papéis sociais, principalmente os desempenhados no âmbito escolar. Quanto ao 

discente, o seu papel foi modificado ao ponto de ele criar, a partir dos conteúdos aprendidos 

em sala de aula, produções que podem ser veiculadas nas novas plataformas digitais, o que faz 

com que esse estudante obtenha o status de consumidor e produtor de conteúdos. A próxima 

seção apresenta a relação entre comunicação, interação e informação. 

 

 
3. COMUNICAÇÃO, INTERAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 
O ato de comunicar está presente desde os primeiros vestígios da humanidade, dessa 

maneira, entende-se que a interação é um desdobramento do ato comunicativo. As diversas 

Teorias da Comunicação se debruçam em compreender os processos de interação envolvidos 

no fazer comunicacional. Para Landowski (2016, p. 111), sobre uma lógica entre 

Comunicação e Semiótica 

 

Aplicadas à mídia, as pesquisas atuais acerca das formas de interação articulam 

questões de ordem teórica, relativas às condições de produção e de apreensão do 

sentido, com os problemas de interpretação que tangem ao modo como o 
desenvolvimento das novas tecnologias transforma essas condições.  

 

Por meio dessa visão, o autor conceitualiza a interação como ligada diretamente à 

produção de sentidos, ou seja, a comunicação engloba o processo de criar teias de troca de 

informações, todas essas ações se desdobram na efetivação e na materialização dos sentidos 

articulados entre sujeitos e instituições. 

Dessa maneira, a comunicação e a interação são os pontos de partida que se 

entrelaçam nesta pesquisa, a interação é caracterizada como um fenômeno, que parte do 

processo da participação efetiva de vários atores sociais, nela são geradas constantes 

mudanças a partir da assimilação das relações entre os sujeitos. A interação é, pois, produto 

da comunicação humana e atua como uma ferramenta que permite a compreensão daquilo que 

nos cerca. 

A comunicação, por sua vez, amplia o significado da interação, ela é permeada por 

processos de entendimentos, interpretações e transmissão de ideias, além de intenções que 

estão para além da transferência de dados. A comunicação depende da inter-relação entre 

pessoas e está ligada a procedimentos de engajamento dos propósitos dispostos no discurso. 
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No processo educacional produzido pela EaD, a comunicação, a interação e a troca de 

informações são fundamentais para a construção do conhecimento, ou seja, como nesta 

modalidade de ensino as aulas são realizadas em tempo e espaço diferentes, para que haja um 

aproveitamento eficaz, é necessário que os processos supracitados ocorram de maneira 

satisfatória. Porém, segundo Silva (2013, p. 39), 

 

A Educação produzida em uma instância midiática não é assimilada pelo 

coenunciador da mesma forma que foi produzida/transmitida pelo enunciador, 

passando pelo processo de construção de sentido do sujeito de coenunciação e da 

própria construção de identidade/diferença deste sujeito.  

 

 

De acordo com a autora, os processos comunicacionais estabelecidos entre os 

comunicantes de um discurso, a partir de ferramentas de mediação digital, não são 

compreendidos de maneira equivalente pelo interlocutor como programada pelo locutor, isto 

significa que, ao receber uma informação ,o receptor a transforma a partir de suas vivências. 

A comunicação na modalidade EaD é permeada por nuanças complexas destacadas por 

Machado (2014, p. 78): 

 

A comunicação nesta concepção não pode ser exclusivamente vista como mera 

transmissão de informações, revestida de uma visão empirista, desconsiderando sua 

complexidade e seus fatores interferentes dentro do processo educacional atual. A 

comunicação atrelada à Educação permite compreender a mente humana 

considerando multiplicidades de aprendizagens e redescobertas.  
 

Assim, segundo o autor, o uso de recursos midiáticos favorece a formação de 

conhecimentos, considerando a comunicação e a interação nos ambientes digitais e 

educacionais como espaço de construção de saberes, e que redimensiona o papel dos atos 

comunicativos como imprescindíveis para a construção de múltiplas maneiras de ensino e 

aprendizagem, tornando esses espaços palco de processos que buscam ser ativos na interação 

entre professores e alunos/comunicantes nestas novas plataformas. Assim sendo, destacamos 

que a mediação eficaz do professor fomenta em seus alunos o interesse pelo uso e 

apropriações das novas tecnologias que os aproximem cada vez mais dos meios digitais como 

ferramenta comunicacional e de construção de conhecimento. 

 

 
4. PLATAFORMAS DIGITAIS COMO RECURSOS DE TRANSMISSÃO DE 

SABERES 

 

 

Os avanços tecnológicos ocasionam na prática pedagógica uma mudança que acontece 

na dinâmica das relações sociais entre professor e aluno, quando exigem, de certo modo, que 

a escola integre, no processo educacional, as novas tecnologias. As plataformas digitais são 

exemplos de espaços em que se englobam inovações técnicas a conhecimentos pedagógicos. 

Medeiros e Medeiros (2018, p. 3) destacam que “[...] é preciso que os professores estejam 

preparados para o uso da tecnologia no ambiente escolar e conhecer, na medida do possível, 

as diferentes plataformas existentes e o que elas podem oferecer de melhoria para as 

condições de ensino e aprendizagem.” Isto quer dizer que os professores devem se adequar ás 

novas formas de ensino mediadas para que haja progresso no ambiente escolar. Sampaio e 

Leite (2008, p. 19) ressaltam que: 
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Existe, portanto, a necessidade de transformações do papel do professor e do seu 

modo de atuar no processo educativo. Cada vez mais ele deve levar em conta o ritmo 

acelerado e a grande quantidade de informações que circulam no mundo hoje, 

trabalhando de maneira crítica com a tecnologia presente no nosso cotidiano. Isso 

faz com que a formação do educador deva voltar-se para análise e compreensão 

dessa realidade, bem como para a busca de maneiras de agir pedagogicamente diante 

dela. É necessário que professores e alunos conheçam, interpretem, utilizem reflitam 

e dominem criticamente a tecnologia para não serem por ela dominados.  

 
 

De acordo com as autoras, o papel do professor nessa nova reconfiguração do saber é 

fundamental, pois este deve levar o seu alunado a participar e a compreender os usos e as 

apropriações das tecnologias dentro do processo ensino e aprendizagem. Ribeiro (2016, p. 13) 

afirma que “[...] atualmente, os novos ambientes digitais possibilitam a expansão da produção 

cultural e intelectual humana e tem adquirido novas dimensões com a virtualização e 

ampliação da realidade. A partir da cibercultura e do ciberespaço passamos a viver outras 

realidades”. Dessa maneira, a utilização de plataformas digitais possibilitam a construção de 

novos conhecimentos e transmissão de saberes. O ambiente virtual proporciona um espaço de 

vivências que altera o fazer pedagógico e social. 

 

 
5. METODOLOGIA 

 

 
Os estudos e as pesquisas realizadas na área de comunicação e educação 

proporcionaram uma aproximação imprescindível com o objeto da pesquisa. Assim, as 

leituras de periódicos e de livros sobre pesquisas na área foram base para este projeto. As 

bases de dados disponíveis na internet como: UNISSINOS, SCIELO, UFSC, UNB, 

UNIGRANRIO, construíram, junto com estudos em comunicação e de metodologia da 

pesquisa em ciências sociais, o arcabouço teórico deste projeto. 

A segunda etapa do projeto aconteceu a partir da coleta de dados, como os vídeos e os 

blogs produzidos pelos discentes do Curso de Letras – Inglês do Centro de Educação Aberta e 

a Distância (CEAD), para isso, utilizamos a ferramenta Google formulário, por entendermos 

que tal ferramenta traz mais rapidez no processo de entrevistas. De acordo com Oliveira et al. 

(2016, p. 1), 
 

A coleta de dados pode ser considerada um dos momentos mais importantes da 

realização de uma pesquisa, pois é durante a coleta de dados que o pesquisador 

obtém as informações necessárias para o desenvolvimento do seu estudo. Pode-se 

inclusive afirmar que o sucesso da pesquisa depende, em grande parte, da maneira 

como o pesquisador faz a coleta dos dados e, para coletar corretamente as 

informações necessárias para a realização de sua pesquisa, é desafio do pesquisador 
escolher corretamente os instrumentos de coleta de dados que atendam aos seus 

objetivos e que estejam de acordo com a técnica utilizada.  
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Assim sendo, a coleta de dados é um instrumento eficaz para uma pesquisa. Durante 

essa etapa, o pesquisador deve realizar a escolha de ferramentas que mais se ajustem a sua 

investigação. Dessa maneira, a partir das respostas colhidas, partimos para o tratamento e a 

interpretação dos dados, empregando a articulação de teorias, como a Análise de Conteúdo, 

produzidas pelos discentes, bem como a constatação de dados relativos à vida dos discentes, 

na medida em que pensamos em descrever o perfil dos sujeitos, suas práticas discursivas na 

internet, bem como suas características pessoais, verificando espaços midiáticos de produção 

de conteúdos pelos discentes a partir das suas vivências. Sobre a Análise de Conteúdo, Bandin 

(1997, p. 47) afirma: 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

Segundo o autor, a Análise de Conteúdo oferece diversos instrumentos para a pesquisa 

em comunicação. Por meio dela, pode-se sistematizar, descrever e categorizar, a partir da 

organização da análise do objeto estudado, com a codificação, tratamento, inferências e 

interpretação dos resultados. 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
A coleta de dados da pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2019, por 

meio do formulário eletrônico do Google. Obtivemos o total de 173 respostas, dentre essas, 

163 respostas válidas e 10 respostas inválidas (3 respostas de tutores e 7 questionários com 

respostas repetidas). As respostas válidas correspondem a 12,35% dos alunos ativos no curso 

de Letras - Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa do CEAD, de um total de 1.318 

alunos, entre o 2º e o 8º período do curso. 

Nas respostas válidas, alcançamos o total de 77,5% do sexo feminino e 22,5% do sexo 

masculino. Com a faixa etária de 18 a 49 anos, possuindo diversas profissões como 

lavradores, autônomos, alunos que já exercem a docência, auxiliares administrativos, 

assistentes sociais, entre outros, além de desempregados. Dentre as respostas da pesquisa, 

obtivemos a quantidade de 0 blog produzido por alunos do curso e 1 blog sobre ensino de 

língua inglesa pertencente a uma tutora a distância de Letras – Inglês do CEAD, o que não se 

encaixa no estudo em questão; 6 canais na plataforma YouTube pertencentes a alunos dessa 

modalidade. 

Questionados sobre o porquê da não utilização de blogs e vídeos, as respostas como 

falta de tempo e de interesse foram a maioria. Em relação aos usos e às apropriações, os 

alunos responderam que utilizam essas ferramentas para fins comunicacionais e educacionais. 

A partir dos retornos recebidos por meio do questionário, investigamos, com base nos estudos 

da Análise de Conteúdo, os usos e as propriações que os estudantes/comunicantes EaD fazem 

dessas plataformas. Esses resultados demonstram que, de acordo com Silva (2013, p. 31), 

 

 
Embora uma parcela da sociedade tenha atingido elevados índices de 

desenvolvimentos na tecnologia e na comunicação desde o século XX, dados 

quantitativos apontam que grande parte da sociedade ficou à margem desse 

desenvolvimento, passando por um processo mais lento e fragilizado de 

modernização, o qual pode ser evidenciado pela precariedade de condições de vida 

percebida em parte da população mundial. 
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A autora avalia que, embora o advento da internet, a partir do século XX, tenha 

aumentado o processo de conexão entre as pessoas, há, ainda, uma grande parcela da 

sociedade que se mantém distante dessas novas ferramentas ou que estão se aproximando em 

passos lentos, isso ocorre em maioria por parte da falta de contato com essas ferramentas ou 

questões relacionadas à precariedade do acesso a internet em algumas localidades. 

 

 

 Análise descritiva dos canais de YouTube dos estudantes Letras – Inglês CEAD 

 

 
Nessa etapa da pesquisa, os dados foram analisados das plataformas utilizadas pelos 

discentes comunicantes do Curso de Letras EAD do Centro de Educação a Distância (CEAD). 

Diante da informação supracitada, obtivemos a inexistência de blogs produzidos por alunos 

entrevistados. Partindo desse pressuposto, nossa investigação pautou-se na análise dos canais 

pertencentes ao curso. 

O primeiro link obtido como resposta apresentou indisponibilidade e não conseguimos 

acesso ao canal. A segunda resposta positiva para o uso de canais no Youtube destacou que 

tinha apenas o canal sem a publicação de vídeos. O terceiro canal analisado apresenta as 2 

inscrições, contendo 6 vídeos que destacam a preparação de receitas culinárias, com uma 

média de 10 visualizações. O quarto link de canal possui 6 inscritos, com o total de 4 vídeos 

postados que tratam de diversos assuntos, inclusive um vídeo dos alunos no pólo presencial 

antes de a aula começar, sendo o último há 5 anos, com uma média de 533 visualizações. 

Em relação à quinta resposta positiva, o canal conta com 4 inscritos, 2 uploads de vídeos 

diversos, com, no máximo, 14 visualizações. O sexto e último canal é o que apresenta maior 

número de inscritos, 32 no total, mas poucos vídeos postados, 4 no total e 0 vídeo postado. 

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Os resultados apresentados com a pesquisa constatam que as novas tecnologias têm 

potencial para serem aplicadas entre os alunos da modalidade EaD, essa aplicação deve ser 

feitas nas atividades acadêmicas, favorecendo assim, os processos de ensino e aprendizagem. 

Os autores estudados neste trabalho destacam o papel das ferramentas digitais como 

procedimentos que contribuem para a mediação nas novas plataformas como recursos que 

constroem conhecimento. 

Entendemos que o professor da EaD deve ser ativo no processo de aprendizagem dos 

seus alunos, devendo assumir uma função de mediador entre o alunado e o contato com o 

mundo digital, contribuindo metodologicamente para a interação entre alunos e as tecnologias 

presentes nos ambientes digitais educacionais. 

Assim, consideramos que esses procedimentos poderiam resultar no entrelaçamento 

dos conceitos de comunicação, interação e educação alicerçados na mediação específica e que 

aprimoraria a formação e a aprendizagem desses futuros professores, com uso de 

práticas pedagógicas inovadoras que os incentivassem a percorrer caminhos de usos e 

apropriações de plataformas digitais. A pesquisa apresentou também que o uso das 

plataformas pesquisadas ainda é pequeno entre os estudantes desta modalidade de ensino. 

Configurando-se em um déficit, uma vez que os estudantes da Educação a Distância devem 

ter maior contato com o uso da internet, pois esta é o meio utilizado para o seu processo de 

ensino e aprendizagem. 
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RESUMO. Considerando as Tecnologias da Informação e Comunicação utilizadas no campo 
educacional, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tem se consolidado como uma das mais 

expoentes no suporte às práticas de ensino e aprendizagem. Assim, com o intuito de investigar as formas 

de uso desses ambientes, realizamos o presente trabalho, que objetivou identificar nas pesquisas os 
recursos e práticas recorrentes nos AVA durante a formação em contexto on-line. Esta é uma pesquisa 

qualitativa, do tipo descritivo-exploratório, que utilizou de técnicas de Revisão Sistemática para mapear 

publicações que tratassem de práticas pedagógicas em AVA. A análise dos dados aponta usos 

recorrentes de um número limitado de recursos e a ocorrência de práticas que não compactuam com as 
potencialidades que eles oferecem. 

Palavras-chave: AVA. Práticas pedagógicas. Recursos. Tecnologias. TIC. 

 

ABSTRACT.  Pedagogical practices in virtual learning environments: about uses and abuses. 

Considering the Information and Communication Technologies used in the educational field, the Virtual 

Learning Environment (VLE) has been consolidated as one of the most exponent in supporting teaching 
and learning practices. Thus, in order to investigate the ways of using such environments, we carried 

out this paper, which aimed to identify in researches recurrent resources and practices in the VLE, during 

the training in on-line contexts. This is a qualitative, descriptive, exploratory research, that used 

Systematic Review techniques to map publications that deal with pedagogical practices in VLE. The 
data analysis points to recurring uses of a limited number of resources and the occurrence of practices 

that do not correspond to the potential offered by the resources. 

Keywords: VLE. Pedagogical practices. Resources. Technologies. ICT. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem 

provocado mudanças em variados setores e serviços da sociedade, sugestionando certas 

transformações institucionais. A maior delas tem sido a inclusão e/ou o uso mais intensificado 

das TIC (ALVES, 2011) em contexto educacional, visando ao aproveitamento das 

potencialidades tecnológicas, tendo em conta a praticidade e sua mobilidade. 

Quanto a isso, Santaella (2012) esclarece que essa facilidade em se deparar com as TIC 

em uma variedade de espaços é algo característico da geração “conexão contínua”, que é 

“constituída por uma rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades que operam em espaços 

físicos não contíguos” (SANTAELLA, 2012, p. 33). Assim, tendo em vista que as tecnologias 

comunicacionais não mais se prendem a “âncoras geográficas”, tais como cabos, modems, fios 

e desktops (SANTAELLA, 2012), torna-se possível se desvincular fisicamente de espaços fixos 

e realizar tarefas de maneira remota. 

Então, em tempos em que as práticas sociais possuem um atravessamento das 

tecnologias digitais, são constituídos cenários permeados por ampla comunicação, interação e 

mediação privilegiadas pela “disjunção espaço-tempo” (ALONSO et al., 2014); representando, 

assim, aquilo que se alcunha como cultura digital.  

À essa realidade, é notório que a educação tem feito um movimento de 

acompanhamento, buscando a inserção das tecnologias nas práticas educativas, sobretudo de 

variados modos. Mas, independentemente do que se tem denominado de “modalidade” – 

presencial com o uso da tecnologia; educação a distância (EaD); ou o híbrido (semipresencial) 

–, o importante é voltar a atenção para as práticas em comum ocorridas em contextos 

educacionais, e que têm sido mediadas pelas TIC. 

Sobre esse conjunto de possíveis dispositivos nômades e tecnologias que permeiam as 

práticas educativas constituintes da cultura digital, é fundamental destacar que o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) se apresenta como aquela que viabiliza a formalização dos 

processos de ensino e aprendizagem nas instâncias institucionais, sendo seu uso bastante 

recorrente. Contudo, ainda que a utilização dos AVA se faça presente nas práticas educativas 

ocorridas nas diferentes modalidades, é na EaD que se vê um uso mais intensificado dessa 

tecnologia, possibilitando conexão e interligação entre professores e alunos fisicamente 

distantes (MORAN, 2002). 

Desse modo, considerando o contexto de práticas com o uso das TIC, reiteramos que o 

objetivo deste artigo foi o de identificar, nas pesquisas da área da educação, os recursos e as 

práticas recorrentes nos ambientes virtuais de aprendizagem durante a formação em contexto 

on-line. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-exploratório, que se 

utilizou de técnicas de Revisão Sistemática para mapear publicações que tratassem de práticas 

pedagógicas em AVA. Importa acrescentar que este estudo está inserido em um contexto maior 

– uma pesquisa de pós-graduação em curso, que visa compreender as práticas pedagógicas com 

o uso das tecnologias –, mas aqui tem o propósito de investigar a utilização dos AVA e seus 

recursos.  

Em tempo, tal pesquisa se realiza no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

da UFMT; se insere na linha de pesquisa “Organização escolar, Formação e Práticas 

Pedagógicas”, dentro da esfera de trabalhos do grupo de pesquisa “Laboratório de Estudos sobre 

as Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação” (LêTECE).  

Para melhor compreensão, o artigo se organiza, a partir desta (1) introdução, em quatro 

seções, sendo (2) uma para apresentar dimensões das práticas pedagógicas em contexto de 

cultura digital; (3) outra para descrever os procedimentos metodológicos adotados para a 
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realização deste estudo; (4) uma outra dedicada à análise dos achados; e, por fim, (5) as 

considerações finais, seguidas das referências. 

 

2. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM AS 

PRÁTICAS DA CULTURA DIGITAL  

Um AVA pode ser entendido como um software computacional que integra diferentes 

mídias e recursos e, por meio da internet, possibilita a veiculação de informação, o 

armazenamento e compartilhamento de dados e a comunicação síncrona e assíncrona. No 

contexto da educação, Almeida (2003) reforça que esses ambientes contribuem na organização 

de um espaço educacional interativo e colaborativo, permitindo a discussão e reflexão entre os 

sujeitos e a construção coletiva de conhecimentos. Nesse âmbito, tal tecnologia tem sido de 

grande préstimo para os processos de ensino e aprendizagem, servindo como suporte às práticas 

pedagógicas.  

Segundo Fernandes (2008), a prática pedagógica pode ser pensada como a “prática 

intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questão didática ou às metodologias de 

estudar e de aprender, mas articulada à educação como prática social e ao conhecimento como 

produção histórica e social [...]” (FERNANDES, 2008, p.159). Em outras palavras, as práticas 

pedagógicas podem ser consideradas ações intencionais que, fundamentadas em concepções de 

ensino e aprendizagem, se relacionam com as práticas sociais vinculadas a uma cultura, e são 

operacionalizadas para atender às demandas educacionais de determinada comunidade. 

Nesse sentido, dentro de uma cultura digital onde as práticas sociais são atravessadas 

pelas tecnologias, e a comunicação, a produção e a circulação em rede de informações e 

conhecimentos passam a acontecer no campo do ciberespaço, é coerente o surgimento de novas 

práticas educativas e formativas (SANTOS, 2014) que também se relacionem entre si para 

atender às novas demandas. Em um cenário constituído pelo que Thompson (1998) afirma como 

“disjunção espaço-tempo”, e pelas tecnologias nômades apontadas por Santaella (2012), essas 

novas práticas educativas emergentes podem ser ampliadas, pois o campo de atuação se 

desprende de limitações geográficas e se expande para um cenário de ilimitadas possibilidades. 

Assim, no que tange às práticas pedagógicas na cibercultura, muitas se consolidam 

norteadas por concepções humanistas, cognitivistas e, sobretudo, interacionistas, tomando 

como referência estudiosos como Piaget, Vygotsky, entre outros. Nessas práticas se privilegia 

o autoconhecimento e o desenvolvimento das potencialidades humanas; a interação é posta 

como uma das favorecedoras da aprendizagem; e a constituição das experiências é marcada 

pela colaboração, cooperação e troca de ideias para se construir o conhecimento de forma 

coletiva. 

Deixando de lado os modelos tradicionais e unidirecionais de ensino, as práticas na 

cultura digital devem romper “com a ideia de polarização entre a ação de professores e alunos; 

assim, é possível que haja trocas e alternâncias, em um processo dialógico por essência, para 

ocorrência de aprendizagens” (ALONSO et al., 2014, p. 156). Ainda seguindo esses 

fundamentos, as práticas pedagógicas com ênfase no on-line devem, intencionalmente, se 

assentar em interlocuções e negociações, não admitindo “a hierarquização de saberes, eleição 

de fontes únicas de informação e entendimento reducionista de comunicação como via de 

sentido único” (ALONSO et al., 2014, p. 157). É a partir dessas intenções que, segundo os 

autores, se aponta a importância dos meios utilizados para a consolidação dessas práticas, pois 

são eles que podem potencializar a mediação, a interação e a interatividade.  
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À luz da interação, que consiste na livre comunicação entre humanos (VALLE; 

BOHADANA, 2009), e na ação recíproca entre os atores (BELLONI, 2008), as práticas 

pedagógicas agora intencionam promover a participação e a contribuição ativa. Quanto à 

colaboração, esta é caracterizada pelo trabalho que visa alcançar “objetivos comuns negociados 

pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, liderança 

compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações” (COSTA, 

2006, p. 3). Assim, com vistas a estimular tal trabalho, as práticas pedagógicas devem 

contemplar o fomento de atividades em grupo, estabelecendo também mecanismos que gerem 

o fortalecimento dos aspectos interativos.  

É nesse contexto, então, que os ambientes virtuais de aprendizagem se inserem na 

educação e se relacionam com a cultura digital. 

 Por facilitar o acesso à informação e o intercâmbio de conteúdos, o AVA, com seus 

variados recursos, pode potencializar os processos de ensino e aprendizagem ao sustentar 

práticas pedagógicas diversificadas, fundamentadas em conceitos que incentivam a promoção 

da comunicação, colaboração e interação entre professores/tutores e alunos. Dessas práticas, 

cuja base envolve os usos coerentes dos AVA, é dito que coadunam com a lógica das TIC, de 

maneira geral. 

No entanto, vale ressaltar que esses ambientes também podem ser usados de maneiras 

mais restritivas, com práticas limitadas a concepções tradicionais, unidirecionais, não reativas, 

de forma a não potencializar os espaços de interlocução e colaboração entre os sujeitos. Tais 

práticas, por envolverem, de certa forma, o uso deturpado de alguns recursos, findam por sugerir 

aquilo que caracterizamos como abusos dos ambientes.  

Isso posto, voltamos nosso olhar para os AVA, procurando identificar os recursos e as 

práticas pedagógicas recorrentes nesses ambientes durante a formação em contexto on-line. É 

importante frisar que as formas de uso dos recursos são expressões constituintes das práticas 

pedagógicas e, portanto, aqui neste artigo os dois termos serão entendidos como sinônimos. 

Diante do exposto, passamos às seções que se seguem. 

 

3. SOBRE A METODOLOGIA: UM CAMINHO EM CONSTITUIÇÃO 

Em virtude das características do objeto de estudo, esta pesquisa é de abordagem 

qualitativa, do tipo descritivo-exploratório, que usou técnicas de Revisão Sistemática para a 

realização de um levantamento bibliográfico. Este foi feito no primeiro semestre de 2019 e 

reuniu teses e dissertações que tratavam de ambientes virtuais de aprendizagem e práticas 

pedagógicas. 

Para compreensão da pesquisa qualitativa, nos fundamentamos em Denzin e Lincoln 

(2006), que afirmam que tal abordagem permite um caráter interpretativo do mundo, 

consistindo em um conjunto de práticas materiais que buscam, mediante análise de conteúdo, a 

“localização” do objeto dentro de seu contexto. Os autores complementam que os pesquisadores 

estudam os fenômenos em seus cenários naturais, tentando interpretá-los a partir dos 

significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Naquilo que concerne à pesquisa descritivo-exploratória, nos baseamos em Gil (2007), 

que afirma que, a partir da familiaridade com o objeto, é possível descrever os fenômenos 

ocorridos na realidade estudada. Tal familiaridade, segundo Severino (2007), se dá pelo estudo 

de registros prévios e pesquisas anteriores – livros, artigos, dissertações, teses etc. –, os quais 

se tornam fonte de temas a serem pesquisados. Aqui “o pesquisador trabalha a partir de 
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contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos” (SEVERINO, 2007, 

p.122). 

A constituição do corpus se deu por levantamento e, embora esta não seja uma pesquisa 

de Revisão Sistemática, ressaltamos que seu procedimento seguiu as técnicas para a realização 

de uma, tendo nela um caráter inspirador. Isso se justifica por acreditarmos na utilização de 

“métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas 

relevantes, e coletar e analisar dados dos estudos que estão incluídos na revisão” (MOHER et 

al., 2009, p. 1, tradução nossa).  

Assim, dentro dos limites da formalidade e imparcialidade, seguimos um protocolo e 

reunimos publicações da base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

que tratassem de práticas pedagógicas e ambientes virtuais de aprendizagem. Optamos por um 

interstício de 2009 a 2018, devendo as pesquisas estar inseridas nas áreas de conhecimento 

Educação ou Ensino.  

A partir do universo levantado, para o tratamento dos dados utilizamos técnicas de 

análise de conteúdo das publicações, conforme proposta de Bardin (2016) e, para este estudo, 

focamos especificamente na análise de dezenove trabalhos, cujo assunto abrange práticas 

pedagógicas nos usos dos AVA. Considerando esse corpus, os dados foram organizados em 

duas categorias: uma, apresentando os ambientes e recursos recorrentes; e outra, dando ênfase 

aos apontamentos das pesquisas quanto às práticas pedagógicas, ou formas de uso, sustentadas 

pelos recursos interacionais dos ambientes. 

 

4. SOBRE OS ACHADOS: RECURSOS E PRÁTICAS RECORRENTES NOS 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Com o objetivo de identificar os recursos e práticas pedagógicas recorrentes nos AVA 

na formação em contexto on-line, consideramos um corpus de dezenove publicações em que o 

ambiente virtual de aprendizagem se apresenta como a tecnologia utilizada para a sustentação 

dessas práticas. A análise dos dados se organizou em duas categorias, sendo uma dedicada a 

apontar, das pesquisas, os principais ambientes e recursos utilizados nas formações; e outra 

dedicada a descrever, segundo as pesquisas, as formas de usos de dois recursos do AVA. 

 

4.1 Ambientes e recursos recorrentes no processo de formação on-line 

Considerando o foco do trabalho em tela, em uma das etapas realizadas, observamos 

que as TIC permeiam todos os níveis educacionais, e o AVA se apresenta como a tecnologia 

mais utilizada para a sustentação das práticas pedagógicas em contextos formativos on-line. No 

entanto, embora tenha sido percebido na educação básica, técnica e continuada, a ocorrência de 

uso do AVA é menor dentro desses níveis educacionais, sendo sua utilização majoritariamente 

na formação superior. 

 Tendo esses diferentes níveis em vista, também foi possível notar que o Moodle tem 

sido o ambiente mais utilizado nas instituições de ensino, sobretudo nas de nível superior. 

Acreditamos que isso se dá pelo fato de haver, por parte da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), um incentivo quanto ao uso desse AVA, dadas as suas características de permissão de 

otimização, integração de módulos e adequação às necessidades do curso (SILVA, 2015). 

Entretanto, embora o uso do Moodle seja preponderante, identificamos em alguns 

poucos trabalhos a adoção de outros ambientes, a exemplo do TELEDUC e do Q Mágico, que 

hoje é denominado “Eduqo”. Mas, independentemente do AVA utilizado, as pesquisas 
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apontaram certa recorrência no uso de alguns recursos, como é mostrado no quadro que segue. 

Os recursos estão descritos em ordem de recorrência, sendo explicitadas suas respectivas 

finalidades quanto à implantação no AVA. 

 

Quadro - Recursos recorrentes.  

ORDEM RECURSO FINALIDADE 

1º lugar Material de apoio 

Armazenamento e compartilhamento de conteúdo: aponta materiais 

encontrados na internet (links), e deixa disponível arquivos de texto, 

imagem, vídeos, apresentações etc. 

2º lugar Fórum Interacional: permite interlocução sobre temas, questões etc. 

3º lugar Chat ou Bate-papo Interacional: possibilita interlocução síncrona. 

4º lugar Tarefas 
Armazenamento de dados: descreve as atividades a serem realizadas; 

permite entrega de arquivos. 

5º lugar Questionário Avaliativo: permite criação de banco de perguntas a serem respondidas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Como o recurso “Material de apoio” apareceu com maior recorrência no conjunto das 

pesquisas e das práticas docentes, podemos inferir que o AVA tem sido largamente utilizado 

para troca e armazenamento de conteúdos.  Quanto ao Fórum e ao Chat, seus usos têm sido 

mais moderados, sendo acessados para fins interacionais.  

Mas, para além da pura descrição dos recursos recorrentes, cumpre-nos olhar para as 

dinâmicas que sustentam as práticas pedagógicas quando na utilização de outros recursos dos 

ambientes virtuais de aprendizagem, especialmente aqueles integrados para fins 

comunicacionais, interacionais e colaborativos. Nesse sentido, considerando o limite do artigo 

e a recorrência nas pesquisas, nos atentamos para os usos dos recursos Fórum e Chat, 

respectivamente. 

A subseção seguinte se dedica à descrição e análise de algumas práticas pedagógicas 

descritas no corpus teórico, as quais se apresentam pelas formas de uso dos dois recursos 

mencionados. 

 

4.2 Formas de uso dos recursos: sobre usos e abusos dos ambientes 

Ainda que os recursos Fórum e Chat possibilitem momentos interativos e colaborativos, 

entendemos que os tais, por si só, não podem fazer com que aconteçam essas ações entre os 

sujeitos do processo educativo. Com essas intencionalidades, as práticas pedagógicas devem 

contemplar certos mecanismos e sistematizações. Segundo Silva (2015), a comunicação 

dialógica somente permitirá a interação se houver o entendimento de que “polos emissores e 

receptores hierarquizados na comunicação não existem; e, perguntas e respostas devem 

estabelecer conexões (relações) permanentes entre os interagentes” (SILVA, 2015, p. 50).  

Assim, para que a comunicação e interação sejam mantidas entre os interlocutores, as práticas 

pedagógicas nos ambientes devem envolver mecanismos que promovam o compartilhamento e 

a sistematização de ideias e conhecimentos, sem polarizações e delimitações nos papeis de 

emissor e receptor. 

Com tais considerações em mente, nos interessa olhar para as práticas que ocorreram no 

Fórum e no Chat, conforme descrito nas pesquisas do corpus, a fim de verificar se elas 
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coadunam com a lógica desses recursos, ou se estão simplesmente postas, pressupondo que as 

relações de interação e colaboração ocorrerão pelo simples uso da tecnologia, somente.  

Quanto ao Fórum, vimos que pode ser criado em diferentes formatos, a depender do 

objetivo. Dentre as possibilidades, as pesquisas apontaram para a ocorrência de quatro tipos, a 

saber, Fórum de notícias, Fórum do café, Fórum de dúvidas/orientação e Fórum temático/de 

discussão. No entanto, considerando os propósitos a que foram criados, acreditamos que, pelo 

menos nesses três últimos é possível desenvolver um trabalho colaborativo e interativo. 

O Fórum de notícias e o Fórum do café foram os menos utilizados no conjunto das 

publicações, e este último, que tinha o objetivo de estabelecer interlocuções sobre temas 

variados, foi apontado como aquele que contou com poucas participações, embora tivesse 

potencial para promover altos níveis de interação. Quanto aos fóruns de notícias, julgamos 

interessante pontuar, de uma das pesquisas, certa dinâmica ocorrida em um deles. Criado, a 

princípio, para publicação formal de eventos e notícias sobre as aulas, esse espaço foi utilizado, 

não somente pelo professor, mas também pelos alunos, para divulgar avisos sobre envios de e-

mail e realização de tarefas. Pelo teor das mensagens descritas na pesquisa, percebemos que a 

interação e a colaboração entre os alunos se caracterizaram pela livre expressão e poder de ação 

dos participantes em executar voluntariamente as atualizações no fórum. 

O Fórum de dúvidas apareceu com maior regularidade no conjunto das pesquisas, e as 

práticas relacionadas a esse formato se estabeleceram, majoritariamente, de maneira a 

aproveitar o espaço para o esclarecimento de dúvidas. As dinâmicas ocorridas se caracterizaram 

pelas postagens com perguntas, as quais foram respondidas pelo professor/tutor ou mesmo por 

algum outro aluno. No entanto, as pesquisas não evidenciaram movimentação maior para, a 

partir das perguntas, se estabelecerem conexões mais permanentes entre os interlocutores – 

alunos e docentes –, pois logo que as dúvidas foram sanadas, muitas participações se 

encerraram. 

Nesse contexto, a maioria das práticas vistas estava marcada por relações hierárquicas 

entre emissor e receptor, o que inviabilizou a ocorrência de maior interação e trabalho 

colaborativo. Dado a falta de trocas mais expressivas entre os sujeitos, notamos que em um dos 

trabalhos houve a preferência dos alunos em esperar pela aula presencial para sanar as dúvidas 

(SOUSA, 2015). Dessa forma, é percebida nesse tipo de fórum uma prática que sugere um 

abuso do ambiente, pois, de certo modo, usurpa parte do potencial oferecido pelo recurso. 

Quanto ao Fórum de discussão, foi o mais utilizado entre os quatro, sendo considerado 

como aquele que mais oferece oportunidades de se obter alto nível interacional. Em relação aos 

usos desses espaços, as pesquisas mostraram maiores tentativas de promoção de atividades 

colaborativas e interativas. Identificamos algumas práticas em que os professores/tutores se 

movimentaram para instigar a participação dos alunos, mediando debates e propondo 

discussões a partir das contribuições e respostas dos participantes. Percebemos, por essas 

pesquisas, que a participação ativa do docente em usar mecanismos fortalecedores dos aspectos 

interativos e colaborativos, resultou em grande participação entre um maior número de alunos. 

Por essas formas coerentes de uso, vê-se a ocorrência de práticas pedagógicas norteadas por 

conceitos característicos da cultura digital. 

Por um outro lado, também nos deparamos com práticas outras que, pelas dinâmicas 

ocorridas nos espaços, nos levaram a julgar restritivos e limitantes os usos do recurso, pois não 

potencializaram os espaços de interlocução e colaboração, sugerindo aquilo que consideramos 

ser um abuso do ambiente. 

Encontramos recorrência de fóruns cujos tópicos se resumiram a uma única questão, a 

qual deveria ser respondida, obrigatoriamente, por cada aluno. Naqueles em que os professores 
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não se fizeram presentes, mediando e estabelecendo conexões, notamos que os alunos 

restringiram sua participação a uma ou duas postagens em resposta à pergunta inicial. Uma das 

pesquisas pontuou que as postagens não se articulavam com as mensagens dos outros 

participantes, sugerindo que sequer tenham sido lidas (SANTOS, 2015).  

Segundo as publicações, a falta de um responsável pelo direcionamento e 

reconfiguração dos discursos nesses fóruns, inviabilizou o trabalho interativo e colaborativo 

entre os alunos. Inferimos que essas formas de uso expressaram práticas pedagógicas que não 

estavam apoiadas em bases concretas voltadas à construção coletiva do conhecimento; 

sobretudo porque foi delegado ao recurso a responsabilidade de promover a interação e 

colaboração entre os participantes, o que configura um certo abuso do recurso e, 

consequentemente, do ambiente. 

Outra recorrência de uso limitante se relacionou com a responsabilidade da abertura de 

um tópico para debate. Aqui, não o professor/tutor, mas os alunos ficaram encarregados de criar 

tópicos de discussão entre eles (BOEIRA, 2011, p. 52). Contudo, como alguns alunos se 

limitaram a enviar perguntas como mensagem inicial, a proposta de atividade autônoma e 

colaborativa deu lugar a uma tarefa predominantemente voltada para responder perguntas. 

Segundo as pesquisas, essa prática não possibilitou um aproveitamento eficiente do potencial 

de interação e colaboração proposto pelo exercício, pois o conteúdo das postagens eram 

respostas à pergunta inicial, sem relação com as contribuições dos demais interagentes. 

Quanto ao Chat, embora seja recorrente no conjunto das pesquisas, é menos utilizado 

no conjunto das práticas pedagógicas, sendo usufruído pelos alunos de maneira modesta. De 

fato, uma das pesquisas mostrou que quando o Bate-papo é utilizado somente pelos discentes, 

as conversas, além de serem estabelecidas entre poucos alunos, são curtas e não se excedem em 

tempo. 

 No que tange às formas de uso, algumas publicações apontaram que as dinâmicas 

estabelecidas no chat se caracterizam pelo incentivo à participação, compartilhamento de 

atividades, discussões e resoluções de exercícios. Nesse contexto, mesmo estando o professor 

ausente, os trabalhos evidenciaram a ocorrência de momentos de interação e colaboração entre 

os participantes, que juntos buscaram soluções e se auxiliaram na execução de algumas das 

atividades. 

Contudo, também identificamos formas de uso do chat não coerentes com sua 

finalidade, sugerindo, de certa maneira, um abuso do ambiente por parte dos alunos. Em 

determinada pesquisa, foi-nos mostrado que os discentes fizeram um uso assíncrono do recurso, 

enviando suas respostas em momentos posteriores à ocasião do bate-papo, gerando uma 

abundância de mensagens não ordenadas por assuntos, não seguindo lógica ou organização 

(SANTOS, 2015). Segundo tal publicação, a ausência do professor/tutor nesse processo de 

construção coletivo acarretou a descaracterização do recurso.   

Por outro lado, as pesquisas mostraram que a participação do professor no chat é capaz 

de modificar positivamente as dinâmicas, promovendo conversas mais envolventes, tanto em 

número de participantes, quanto em duração. Nessas pesquisas identificamos usos coerentes do 

recurso, os quais são expressões de práticas pedagógicas intencionalmente voltadas para a 

promoção da interação e colaboração em momentos de resolução de exercícios e esclarecimento 

de dúvidas. 

Entretanto, outro grupo de publicações sugere a recorrência de usos limitados do 

recurso, estando esses usos relacionados à hierarquização e polarização dos papeis de emissor 

e receptor. Na adoção dessas práticas, as pesquisas mostraram docentes envolvidos em 

dinâmicas baseadas em responder perguntas, esclarecer dúvidas, sem o estabelecimento de 
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conexões mais fortes entre os interagentes, sem o incentivo à colaboração. Assim, nesses casos, 

também consideramos inadequado o uso do chat, pois os usos tenderam a usurpar a 

potencialidade interativa e colaborativa do recurso. 

Um dos estudos ainda apontou que o Bate-papo também tem sido utilizado para fins de 

orientação de trabalhos ou projetos individuais (BITTENCOURT, 2013). Dessa maneira, a 

interação é restrita a duas pessoas, mas se percebe, ainda que de modo sutil, práticas que 

expressam certa hierarquização nos processos de construção do saber. Nesse contexto, o uso 

desse recurso não coaduna com seu potencial interacional de maneira efetiva, pois inviabiliza a 

promoção do trabalho de construção dos conhecimentos em conjunto, já que os diálogos não se 

estabelecem para um grupo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossas pesquisas, observamos que os AVA são as tecnologias mais utilizadas para 

dar suporte às práticas formativas em contexto on-line, sendo o Moodle o mais adotado nas 

instituições de ensino superior; sobretudo pelas possibilidades que ele agrega, no sentido da 

otimização, integração de módulos e formalização dos processos, e também pela possibilidade 

de gerenciamento.  

Identificamos a disponibilidade de inúmeros recursos nesses ambientes, mas, por mais 

que sejam permitidas diferentes possibilidades de integração, as pesquisas indicaram maior 

utilização e, pela recorrência, abuso de uma das potencialidades do AVA, a de disponibilização 

e troca de materiais. Em relação aos recursos que se caracterizam pela promoção da interação 

e colaboração, os AVA oferecem diversas alternativas. Contudo, algumas delas, tais como a 

web conferência e a integração com videoconferência são subutilizadas, e praticamente se 

deram inexistentes nos trabalhos analisados. Quanto ao uso de recursos outros que 

correspondem à lógica das TIC, as pesquisas indicaram a utilização do Fórum e do Chat de 

forma recorrente, bem como a existência de práticas/usos coerentes e incoerentes quanto às 

finalidades desses recursos. 

Quanto à utilização do Fórum, as pesquisas mostraram que os usos pouco têm avançado 

naquilo que seria a realização de um trabalho colaborativo e interativo, visando uma 

aprendizagem multidimensional, multidirecional. Porém, mesmo havendo certa movimentação 

docente para isso, algumas práticas pedagógicas ainda têm se fundado em conceitos 

unidirecionais de ensino e no entendimento de que o recurso por si só é capaz de promover a 

interação. Assim, sem as mediações e intervenções necessárias, essas práticas redundaram em 

pouca participação discente, perda de foco nos debates, desvio de função de determinados 

fóruns e na pouca colaboração entre os integrantes. 

Em relação ao Chat, encontramos pesquisas que apontaram para uma tentativa de 

trabalho colaborativo e interativo; mas, de modo geral, percebemos que seu uso é modesto, não 

contempla a participação constante de todos, e suas potencialidades não têm sido exploradas e 

completamente aproveitadas pelos docentes. 

Em suma, considerando as utilizações frequentes desses dois recursos, as pesquisas 

apontaram ocorrências ainda minoritárias daquilo que entendemos como usos dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, pois se caracterizam por atividades que permeiam interação e 

colaboração, que solidificam as práticas de ensino e aprendizagem efetivas. Em lugar disso, 

constatamos serem recorrentes práticas pedagógicas que sugerem abusos dos ambientes, pois, 

além de ocorrerem com muita frequência, as dinâmicas descaracterizam o uso do recurso em 

sua finalidade, e muitas vezes naquilo que são os objetivos dos cursos.  
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Tendo em vista tal cenário, concluímos ser de grande importância a realização de 

pesquisas mais aprofundadas que levem os educadores a reflexões sobre práticas pedagógicas 

mais atuais e coerentes com a lógica das tecnologias, sobretudo os AVA. Torna-se 

imprescindível, então, que as movimentações docentes resultem não em abusos dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, mas em usos intencionais que se norteiem na promoção daquilo que 

são os elementos fundantes do processo de ensino e aprendizagem, especialmente em tempos 

de cultura digital, a saber, a interação e a colaboração. 
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A INCUBADORA NIVIX DO INSTITUTO FEDERAL DO ES COMO
AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO

EMPREENDEDORISMO NA GRANDE VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO

Antonio Luiz Sant’ana1

RESUMO

Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  as  contribuições  das  incubadoras  de  negócios  como
agentes estimuladores da aprendizagem do empreendedorismo, por meio de um estudo exploratório,
conduzido por meio de pesquisa e trabalho teórico com alunos, coordenadores e empreendedores do
Campus Vitória do Instituto Federal do ES que trabalham na incubadora NIVIX da Grande Vitória.
Como principais resultados, observou-se que o aprendizado prático do empreendedorismo adquirido
no  dia-a-dia  da  incubadora  é  bastante  valorizado  pelos  estudantes  pré-incubados,  incubados  e
coordenadores sendo essa aprendizagem fortemente baseada na troca de experiências e informações
entre  estudantes  e  empresas  incubadas,  encorajada pela  flexibilidade,  diversidade e  autonomia no
trabalho.  O estudo reforça também a necessidade da busca de ferramentas tecnológicas de ensino
colaborativo do empreendedorismo, que proporcionem um aprendizado mais efetivo e prático com
troca de experiências e saberes, e apresentar as incubadoras como um ambiente potencial ainda pouco
explorado  para  esse  fim.  Utilizando  como  ferramenta  principal  uma  plataforma  Virtual  de
Aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizado. Empreendedorismo. Incubadora. Plataforma Virtual.

ABSTRACT.

This  paper  aims to  investigate  the  contributions of  business  incubators  as  stimulating agents  of
entrepreneurship  learning,  through  an  exploratory  study,  conducted  through  research  and
theoretical work with students, coordinators and entrepreneurs of the Campus Vitória of the Federal
Institute of ES that work at the NIVIX incubator of Greater Vitória. As main results, it was observed
that the practical learning of entrepreneurship acquired in everyday life of the incubator is highly
valued by pre-incubated students, incubators and coordinators. This learning is strongly based on the
exchange of experiences and information between students and incubated companies. , encouraged
by flexibility, diversity and autonomy at work. The study also reinforces the need for the search for
technological tools for collaborative teaching of entrepreneurship, which provide a more effective
and practical learning with exchange of experiences and knowledge, and present the incubators as a
potential environment that is  still  little explored for this purpose. Using as a main tool  a Virtual
LearningPlatform.

Keywords: Teaching. Learning. Entrepreneurship. Incubator. Virtual Platform.

1 Doutorando na UFES – Professor do IFES, Marinha do Brasil e Faculdade Estácio de Sá de Vitória – ES.
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1. INTRODUÇÃO

O  desenvolvimento  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  e  a  contínua
emergência de novos processos tecnológicos exigem cada vez mais do cidadão uma constante
formação, tanto para a comunicação pessoal quanto para a vida profissional. Nesse contexto,
o  acesso  a  ferramentas  tecnológicas  e  o  respectivo domínio  dessas  ferramentas  emergem
como uma alternativa para a construção do conhecimento na sociedade contemporânea.

Segundo  Alarcão  (2003),  a  sociedade  contemporânea  começou  a  ser  chamada
sociedade de informação, mas rapidamente passou a se chamar sociedade da informação e do
conhecimento e recentemente se acrescentou a designação de Sociedade da Aprendizagem.
Não é demasiado afirmar que jamais houve uma época em que tantas pessoas aprendessem
tantas coisas distintas ao mesmo tempo e, também, tantas pessoas dedicadas a fazer com que
outras aprendam (POZO, 2002).

Lévy (1999) aponta para o fato de que a evolução da tecnologia pode levar à criação
de uma inteligência  coletiva  que orienta  a evolução da sociedade.  A sinergia  gerada pela
contínua  troca  de  experiências  entre  um número cada  vez maior  de pessoas  possibilita  o
surgimento de novas perspectivas de construção de conhecimentos, de formação profissional,
enfim, de uma sociedade do conhecimento.

O referido autor trabalha, ainda, com a possibilidade de que o domínio de tecnologias
pode resolver problemas como a alfabetização, o emprego e a dependência tecnológica. Os
caminhos abertos pelas tecnologias da informação, através da comunicação e das redes de
computadores, permitem novas modalidades de trabalho e abrem um mundo de possibilidades
de construção de conhecimento (LÈVY, 2001).

Uma  forma  de  construir  uma  sociedade  integrada  à  educação  é  com  o
desenvolvimento de estratégias para o ensino, mediado por professores, tendo como apoio as
ferramentas  tecnológicas  baseadas  na  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação.  Nessa
perspectiva,  a  Internet dá o suporte  que tanto permite  expandir  a educação para fora dos
muros das instituições de ensino quanto para a reconstrução de uma educação intra-escolar,
contribuindo  para  o  surgimento  de  formas  alternativas  para  os  processos  de  ensino  e
aprendizagem. Um exemplar dessas ferramentas são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem
– AVA, também denominados Ambientes de Aprendizagem baseados na Internet.

Este trabalho investiga um ensaio teórico com intuito de delinear aspectos possíveis de
serem considerados  para  uma proposta  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  um projeto  de
capacitação  para  trabalhar  de  forma  colaborativa  entre  empreendedores  e  futuros
empreendedores  com  uso  da  metodologia  de  EAD  aliada  aos  recursos  da  tecnologia  da
informação disponíveis  atualmente.  Esse ambiente de aprendizagem tem sido amplamente
utilizado por instituições de ensino de todo o mundo, uma vez que é de acesso gratuito e tem-
se revelado uma poderosa ferramenta de apoio não só para o ensino a distância, mas também
ao presencial, o que se constitui o foco deste estudo. No caso do Instituto Federal do ES –
IFES a plataforma virtual  é  disponibilizada com todas as suas ferramentas  para empresas
incubadas e pré-incubadas no NIVIX (Núcleo Incubador do Ifes Campus Vitória)  que é um
centro de inovação e formação para empreendedores do Campus Vitória.
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1.1 Justificativa

No cenário  atual  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação  exercem um papel
importante tanto na comunicação quanto no armazenamento de dados, de informação e de
conhecimento,  contribuindo  também  para  o  ato  de  compartilhar  o  conhecimento.  Nesse
contexto, a educação enquanto atividade inerente a qualquer sociedade na busca de práticas de
ensino  e  de  aprendizagem  pode  promover  estratégias  de  aprendizagens  mediadas  por
professores, tendo como apoio as Tecnologias  de Informação e Comunicação – TICs, em
específico, o Ambiente de Aprendizagem baseado na Internet Moodle, podendo, dessa forma,
permitir que o ensino seja estendido para além da sala de aula contribuindo, assim, para a
interação, discussão, a gestão do tempo entre outros fatores.

No  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  –  IFES  Campus  Vitória,  o  Ambiente  de
Aprendizagem  Moodle vem sendo utilizado desde 2010 tanto para modalidade de ensino a
distância quanto para servir de apoio aos cursos presenciais, nesse caso, para disponibilização
de  conteúdos  abordados  em  sala  de  aula  de  forma  on-line.  Além  disso,  esse  ambiente
possibilita a criação de um Ambiente de interação, tal como, o fórum que permite a discussão
entre aluno-aluno e professor-aluno e oferece ainda a possibilidade do aluno enviar tarefas aos
professores, baixar textos dentre outras funções por meio de recursos e atividades oferecidas
por esse ambiente baseado na Internet.

A  escolha  desta  temática  se  deu  pelo  fato  de  haver  a  necessidade  eminente  por
capacitação e qualificação dos empreendedores que, muitas vezes, por falta de oportunidade,
não  conseguem frequentar  os  bancos  escolares  para  buscar  a  capacitação  necessária  para
aplicação dos conteúdos aprendidos no cotidiano da gestão do seu empreendimento ou na
implementação  de  um  projeto  para  aproveitamento  de  uma  oportunidade  vislumbrada.
Considerou-se a oportunidade de realização de uma iniciativa de utilização da Ferramenta
Tecnológica  Moodle 3.1  na  perspectiva  de  se  disponibilizar  conteúdos  e  atividades  dos
Empreendedores  na  plataforma  AVA  do  IFES  Campus  Vitória.  Uma  possibilidade  de
capacitação enfoca o empreendedor já estabelecido, seja nas fases iniciais do negócio ou em
etapas  mais  maduras  e  com  certa  estabilidade  e  progresso  rumo  à  consolidação  do
empreendimento.  Há  a  exigência  de  habilidades  e  competências  dos  indivíduos  que
empreendem,  tais  como,  planejar,  formar  e  liderar  equipes,  negociar,  controlar  a
movimentação financeira do negócio, divulgar o negócio, captar clientes, relacionar-se com os
fornecedores, etc. Assim, a utilização das plataformas virtuais podem oferecer cursos voltados
para capacitação nas áreas financeira, de mercado, administração, produção e conhecimento.

Dessa forma, considerando a informação como principal matéria-prima que transita
por meio das redes que interconectam pessoas em vários pontos do planeta, impõe-se para
empresas e trabalhadores o desafio de adquirir competência para transformar informação em
conhecimento (TAKAHASHI, 2000).

Nesse  contexto,  um  dos  grandes  desafios  contemporâneos  é  o  enfrentamento  da
expansão descontrolada da informação, o sinal mais evidente da emergência de um tipo de
sociedade que parece conjugará produção de grande quantidade de informações, a utilização
intensiva  de  tecnologias  eletrônicas  em  rede  e  um  intenso  processo  de  aprendizagem
permanente.

2. DESENVOLVIMENTO

Conforme afirma Pozo (2002), em nossa sociedade a informação flui de modo muito
mais dinâmico, porém, sem organização. As redes digitais permitem manejar com extrema
facilidade muito mais informação do que era possível nos suportes impressos tradicionais,
mas  carecem  de  organização  e  de  ordem.  Os  computadores  atuais  são  acessíveis  e
flexíveis e
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nos  permitem  navegar  com  facilidade  porém,  extrairemos  pouca  informação  útil  se  não
formos capazes de organizar nossa rota.

É  oportuno  informar  que  os  primeiros  computadores  foram,  por  muito  tempo,
reservados aos militares para cálculos científicos na década de 1950. Seu uso na academia se
disseminou durante os anos 60. Desde essa época o desempenho do  hardware se expandiu
contribuindo para a virtualização de informações.

A  Internet foi  criada  na  década  de  1960,  por  meio  dos  recursos  tecnológicos  da
DARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos  da  América)  para  prevenir  possíveis  ataques  ao  sistema  norte-americano  de
comunicações, em caso de guerra nuclear. Nota-se que o surgimento dessa nova tecnologia
está ligado à geração e à apropriação de conhecimentos, com vistas à defesa de uma nação e,
principalmente, de seus interesses de poder.

Como consequência, o compartilhamento de dados surgiu da necessidade estratégica
de  efetivação  de  uma rede  de  comunicação  que  protegesse  as  informações  necessárias  à
segurança nacional americana, através da descentralização do armazenamento e da autonomia
do trabalho dos técnicos, os quais poderiam trabalhar de qualquer ponto da rede, até mesmo
simultaneamente. Surge, então, uma rede de comunicação que não podia ser controlada de
nenhum centro, composta por milhares de redes de computadores, autônomos, com inúmeras
maneiras  de  conexão,  a  ARPANET,  rede  estabelecida  pelo  Departamento  de  Defesa  dos
Estados Unidos, tornou-se a base de uma rede de comunicação.

Apesar  de  a  ARPANET ter  sido  delineada  sob  os  auspícios  do  Departamento  de
Defesa  do  EUA,  seu  funcionamento  foi  iniciado  a  partir  de  quatro  nós  baseados  em:
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no Stanford Research Institute, na Universidade
da Califórnia, em Santa Bárbara, e, na Universidade de Utah.

Nas  décadas  de  1970 e  1980,  além de ser  utilizada  para  fins  militares,  a  Internet
também  passou  a  ser  um  importante  meio  de  comunicação  acadêmico.  Estudantes  e
professores universitários, principalmente dos EUA, iniciaram os procedimentos atualmente
utilizados através da Internet, trocavam ideias, mensagens e descobertas pelas linhas da rede
mundial.

Na década de 1990, a Internet começou a alcançar a população em geral. Foi quando
apareceu a World Wide Web, a partir do surgimento das primeiras interfaces gráficas, abrindo
a possibilidade de criação de sites dinâmicos, gráficos e amigáveis para facilitar a navegação
pela Internet. Assim, surgiram vários navegadores como, por exemplo, o Mosaic, o Netscape
Navigator e o Internet Explorer, da Microsoft. Dessa forma, a Internet passou a ser utilizada
por  vários  segmentos  sociais:  estudantes  passaram  a  buscar  informações  para  pesquisas
escolares,  enquanto as salas de  chat tornaram-se pontos de encontro para um bate-papo a
qualquer momento.

A expansão dessa rede é atribuída a necessidades específicas de expansão do mercado,
no final da década de 1990 e início da década de 2000. Seu uso, em larga escala, cria um
verdadeiro mercado virtual planetário e “[...] um comércio de ideias, em princípio, no interior
da  comunidade  científica  e  intelectual  mundial.  O  comércio  intelectual  da  comunidade
científica  alimentou  o  desenvolvimento  de  técnicas  de  produção,  de  transporte  e  de
comunicação que levou às primeiras fases da planetarização [...]” (DUPAS, 2001, p. 20).
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A  Internet  veio,  nesse contexto,  do intercâmbio  de conhecimentos  entre  cientistas,
como  interesse  de  grandes  empresas  norte-americanas  envolvidas  com  pesquisa  e
desenvolvimento, confirmando que a permuta de ideias se difundisse ao comércio em geral.

Partindo do pressuposto  básico  de que  há  uma mudança  em curso,  uma evolução
natural  da sociedade,  caracterizada  pela  cotidianização do uso das máquinas  em todos os
setores,  no  setor  econômico,  principalmente,  ocorre  uma  mudança  na  caracterização  do
trabalho. Por sua vez, surge a necessidade de qualificações cada vez mais especializadas.

A sociedade da Informação representa uma mudança na organização da sociedade e da
economia,  um  paradigma  técnico-econômico  com  potencial  transformador  das  atividades
sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades são afetadas de
alguma forma pela infraestrutura de informação disponível (TAKAHASHI, 2000).

Na  Sociedade  do  Conhecimento,  o  saber  constantemente  passa  por  mudanças,  à
medida que é adquirido, estando sempre exposto a novos conhecimentos. Sendo assim, tanto
se configura uma transformação social,  cultural,  econômica,  política e institucional,  assim
como se vislumbra uma perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento (TARAPANOFF,
2006).

De acordo com Alarcão (2003) vivemos hoje em uma sociedade complexa, repleta de
sinais contraditórios, inundadas de informação. O cidadão comum dificilmente consegue lidar
com a avalanche de novas informações que inundam e que se entre-cruzam com novas ideias
e problemas. Dessa forma na sociedade moderna:

Entre  as  várias  competências  necessárias  conta-se  com a  capacidade  de  utilizar  a
informação  de  modo  rápido  e  flexível,  o  que  coloca  problemas  ao  nível  de  acesso,  da
avaliação  e  da  gestão  das  informações,  mas  também  da  organização  e  ativação  dos
conhecimentos. (ALARCÃO, 2003, p.25)

Lévy (1999) vai mais longe, enxergando na evolução das tecnologias a criação de uma
inteligência coletiva, que orientaria a evolução da chamada Sociedade do Conhecimento, no
que tange à possibilidade de uma sinergia de trocas de experiências cada vez mais rápidas
entre o maior número de pessoas. Isso possibilita o questionamento dos poderes e a criação de
novos conhecimentos.

De fato o estabelecimento de uma sinergia entre competência, recursos e projetos, a
constituição  e  manutenção  dinâmicas  de  memórias  em comum,  a  ativação  de  modos  de
cooperação flexíveis e transversais, a distribuição coordenada dos centros de decisão opõem-
se à [...] opacidade da organização social [...]. É assim, por exemplo, que os organismos de
formação  profissional  ou  de  ensino  a  distância  desenvolvem  sistemas  de  aprendizagem
cooperativa  em rede [...].  Os pesquisadores  e  estudantes  do mundo inteiro  trocam ideias,
artigos, imagens, experiências ou observações em conferências eletrônicas [...] (LEVY, 1999,
p. 28-29).

Um fator motivador para a realização desse estudo diz respeito à experiência do autor
como  professor,  Tutor  nas  disciplinas  Tecnológicas  e  disciplinas  afins  e  coordenador  do
Núcleo de Tecnologias Educacionais do Campus Vitória do IFES. Esta atuação como tutor e
professor especialista também serviu como motivação para este trabalho, principalmente nas
atividades de produção de material e de preparação do Ambiente de Aprendizagem baseado
na  Internet, práticas desenvolvidas durante os cursos a distância e eventuais iniciativas não
sistematizadas no apoio ao ensino presencial.  Toda a experiência com o ensino a distância
adquirida no CEFOR – Centro de Ensino a Distância e Formação de Professores do IFES -
Instituto Federal do Espírito Santo, desde 2007 está relacionada com a prática em Ambientes
de Aprendizagem Moodle.
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Este estudo envolve temas relacionados à integração de Tecnologias na Educação, ou
seja, com foco específico em Ambientes de Aprendizagem baseados na  Internet. Logo, por
estarem voltados para a gestão do conhecimento, busca-se promover a discussão sobre uma
inovação educacional que represente a possibilidade de resolver a deficiência em relação a
aspectos gerenciais e gestão dos empreendimentos que são algumas das principais causas para
a mortalidade de empresas.

2.1 Empreendendo na educação

O ensino do empreendedorismo é um assunto que gera bastante discussão entre os
pesquisadores e educadores. No entanto, há um consenso de que o empreendedorismo possa
ser ensinado ou, pelo menos,  encorajado por meio da educação empreendedora  (Gorman;
Hanlon; king, 1997; Lopes, 2010). Tendo isso como premissa, pode-se dizer que o foco atual
das discussões sobre o tema não está mais na possibilidade de ensino, mas sim em como e
com quais métodos o empreendedorismo pode ser ensinado (Lopes, 2010).

Apesar de a educação empreendedora enfatizar  o uso de metodologias  nas quais o
aluno  aprende  fazendo (Lopes,  2010;  Henry;  Hill;  Leitch,  2005;  Ferreira;  Mattos,  2003),
grande  parte  das  ferramentas  e  metodologias  utilizadas  ainda  está  baseada  nos  métodos
tradicionais de ensino, os quais nem sempre possibilitam a aquisição das habilidades práticas
e  a  experiência  necessária  aos  empreendedores  (Young1,  1997 apud  Henry;  Hill;  Leitch,
2005).

Na  busca  por  novas  metodologias  e  elementos  para  o  ensino  e  estímulo  ao
empreendedorismo,  as incubadoras de negócios e a utilização de ferramentas  tecnológicas
como os Ambientes Virtuais de aprendizagem - AVA surgem como ferramentas tecnológicas
que poderiam ser exploradas mais intensamente para esse fim. Segundo Lavieri (2010), as
incubadoras são ambientes ricos em aprendizagem, longe das salas de aula, em que ocorrem
experiências enriquecedoras à educação empreendedora.  Porém, são poucos os professores
que utilizam as incubadoras como recurso didático para estimular o empreendedorismo entre
seus alunos. 

A incubadora  como recurso didático  pode ser explorada como local  de visitas  dos
alunos (aproximando-os da realidade de uma empresa nascente) ou por meio de palestras com
empreendedores. Assim, na incubadora o aluno pode aprender de forma indireta, pelos relatos
dos empreendedores e da percepção do ambiente empreendedor. Todo esse processo pode ser
realizado utilizando as Plataformas Virtuais de Aprendizagem com a inclusão de todos os
participantes do processo tais como: alunos, empreendedores, incubados e pré-incubados.

Nesse contexto o NIVIX – Núcleo de Incubadoras do Instituto Federal do Espírito
Santo utiliza a ferramenta tecnológica de seu Ambiente Virtual de Aprendizagem por meio da
utilização  de  fóruns,  Inclusão  de  documentos,  informes  de  empreendedores  e  editais  de
fomento relacionados ao empreendedorismo na Região da Grande Vitória – Espírito Santo.

A  expressão  “educação  empreendedora”  apresenta  uma  série  de  definições  na
literatura. Para Hynes e Richardson (2007), educação empreendedora não se refere apenas a
educar as pessoas para abrirem seus negócios, mas tem também a função de desenvolver nos
alunos habilidades, conhecimentos e competências para que eles possam atuar no ambiente de
trabalho de forma mais empreendedora, inovadora e flexível. Para tanto, o aprendizado nos
programas  de empreendedorismo deve ser  baseado em situações  reais,  para  que se possa
melhor implantar o que foi aprendido (Henry; Hill; Leitch, 2005). 

No entender de Rabbior (1990), um efetivo programa de educação empreendedora tem
base  n a  e n g e n h o s i d a d e ,  n a  inovação e  na inspiração do educador,  e  deve ser
adaptado às necessidades, circunstâncias e oportunidades.
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Dentre os ambientes utilizados para o ensino do empreendedorismo está a incubadora
de  negócios.  Para  Vedovello  e  Figueiredo  (2005),  as  incubadoras  fornecem  às  empresas
incubadas  instalações  físicas  adequadas  e  de  qualidade,  além  de  serviços  de  apoio
compartilhados  entre  as  empresas  e  aconselhamento  sobre  o  funcionamento  do  mercado,
tecnologias  e  viabilidade  de  apoio  financeiro.  Seu  objetivo  é  explorar  e  potencializar  os
recursos existentes e incentivar a sinergia entre os pares. Buscam também criar um ambiente
favorável ao surgimento e fortalecimento de novos negócios, fazendo com que as empresas
incubadas se transformem em empresas graduadas e bem sucedidas.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho se caracteriza como um ensaio teórico realizado por meio de pesquisa
bibliográfica. Considerada como parte da investigação científica, a pesquisa bibliográfica se
mostra também como importante instrumento de coleta de dados. Para Marconi e Lakatos
(2010),  a finalidade da pesquisa bibliográfica é a de proporcionar  ao pesquisador contato
direto  com  tudo  aquilo  que  já  foi  documentado  (escrito,  dito  ou  filmado)  sobre  uma
determinada temática ou assunto. Gil (2010) destaca que a pesquisa bibliográfica é útil para
fornecer  ao  trabalho  uma  fundamentação  teórica  além  de  possibilitar  a  identificação  do
estágio em que se encontra o conhecimento referente ao tema a ser estudado.

A principal  vantagem proporcionada pela  pesquisa bibliográfica  reside  no fato de,
conforme Gil (2010), proporcionar ao pesquisador a cobertura e o contato com uma ampla
gama de fenômenos dos quais muitas vezes não seria possível pesquisá-los diretamente. Além
disso, tal modalidade de pesquisa se mostra bastante eficiente quando se necessita de dados
que se encontram dispersos no espaço, bem como levantamento de informações históricas.

4. PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES COM USO DA EAD

O desenvolvimento de um projeto que envolve Ambientes Virtuais de Aprendizagem
se constitui de uma variedade de eventos cuja complexidade é grande, além de estar inserido
em  um  contexto  de  incerteza  e  risco  onde  tais  fatores  levam  à  necessidade  de  se  ter
consciência  de  que  a  elaboração  e  implementação  de  tal  projeto  não  será  simples
(OLIVEIRA; CAZARINI, 2010). Para Belloni (2003), o princípio fundamental e orientador
de ações das Plataformas Virtuais está relacionado com o processo de ensino-aprendizagem
focado  no  estudante.  Isso  significa,  não  apenas  conhecer  a  fundo  as  características
socioculturais,  os conhecimentos e experiências,  as demandas e expectativas do estudante,
mas a maneira  como integrá-las realmente  na formulação de metodologias  e materiais  de
ensino com vistas a criar condições de auto-aprendizado.

Trindade (1992,  apud BELLONI,  2003) considera  como princípios  da Educação a
Distância aprendizagem de forma auto dirigida, a disponibilidade de meios e materiais para a
transmissão  de  conhecimento,  a  programação  e  estabelecimento  da  aprendizagem  e  a
possibilidade de interação entre estudantes e os agentes responsáveis pelo ensino. Além disso,
Belloni (2003) destaca como um importante componente para o aprendizado na metodologia
EAD a possibilidade de modularização dos cursos. Tal aspecto, conforme a autora possibilita
que os conteúdos sejam apresentados no formato de módulos autônomos cuja dimensão é
menor sendo organizados não através de um currículo de curso, mas de forma fragmentada
em que é permitida ao estudante a escolha dentre diversas possibilidades.  De acordo com
Periotto et al. (2010), percebe-se que as pessoas com ideias empreendedoras, que possuem
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sonhos  de  ser  donas  do  próprio  negócio  e  àquelas  que  possuem  negócio,  mas  na
informalidade,  buscam  através  da  web subsídios  que  possam  servir  de  norteadores  para
consolidação desses negócios. Isso ocorre, Periotto et al (2010), devido ao fato de que tais
empreendedores não puderam se valer do apoio dos serviços oferecidos por entidades que dão
apoio sistemático a esse tipo de iniciativa.  Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento  de
capacitação voltada principalmente para a elaboração de plano de negócios.

Para Greatti e Previdelli (2007), o Plano de Negócios representa uma linguagem cuja
função é descrever de maneira completa o que é ou o que pretende ser uma empresa. Os
autores destacam ainda que a função de um Plano de Negócios é evidenciar o potencial do
futuro  empreendimento  bem  como  mostrar  oportunidades  e  ameaças  com  os  quais  os
empreendedores poderão se deparar. Pode, além disso, servir de ferramenta de validação (ou
não) da ideia do empreendedor bem como destacar que os riscos se mostram incontroláveis, a
inviabilidade econômica do negócio ou ainda, que a conjuntura atual não é propícia para a
implementação do empreendimento (GREATTI; PREVIDELLI, 2007).

Já em relação à regularização da situação de pequenos empreendedores que atuam no
mercado informal, Santos e Freitas (2010) afirmam que o Governo Federal, ciente da situação
de  informalidade  de  muitos  empreendimentos  que  muitas  vezes  trazem  prejuízos  para  o
empreendedor e para a localidade na qual o empreendimento atua, aprovou a lei que cria a
figura do micro empreendedor individual. Sendo assim, a oferta de cursos modulares voltados
para o esclarecimento e auxilio de empreendedores em situação de informalidade, mas com
vontade de ingressar no mercado formal, poderiam ser ofertados com o auxílio de sistemas
baseados no ensino a distância.

A segunda possibilidade de capacitação enfoca o empreendedor já estabelecido, seja
nas fases iniciais do negócio ou em etapas mais maduras e com certa estabilidade e progresso
rumo à consolidação do empreendimento. Há a exigência de habilidades e competências dos
indivíduos que empreendem tais como planejar, formar e liderar equipes, negociar, controlar a
movimentação financeira do negócio, divulgar o negócio, captar clientes, relacionar-se com
os fornecedores, etc. Assim, oferecer cursos no formato modular voltados para capacitação
nas áreas financeira, de mercado, administração e produção de conhecimento. 

Segundo Castro e Machado (2007), com base em pesquisa realizada com empresas de
base tecnológica egressas de sistemas de incubadoras de empresas, a deficiência em relação a
aspectos gerenciais e gestão dos empreendimentos são algumas das principais causas para a
mortalidade de empresas, dentre as quais se apresentam a falta de capacidade estrutural de
colocar o produto no mercado, a não existência de estudos sobre rentabilidade e controles
financeiros, foco excessivo em aspectos técnicos relacionados com a fabricação do produto
em detrimento a aspectos gerenciais, dentre outros.

5. CONCLUSÃO

Destacamos aqui algumas características da pessoa empreendedora: Transforma sonhos
em  realidade;  Imagina, desenvolve e concretiza  visões;  Pratica a inovação sistematicamente;
Busca  as  fontes  de  inovação  e  cria  oportunidades;  Corre  riscos;  Possui  características  de
personalidade e talentos preenchendo um padrão determinado, que o leva a agir de tal forma
que chega ao sucesso, realizando seus sonhos e alcançando seus objetivos; Busca realização e é
auto-orientado para atingir metas próprias.

Nesse contexto, os empreendedores podem ser definidos como indivíduos que inovam,
identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de
recursos, a fim de extrair os melhores benefícios de suas inovações.
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Empreender, entretanto, está ao alcance de qualquer um. Empreender e ter sucesso na
sua iniciativa é que demanda ser um vencedor. É importante conhecer quais os fatores que
determinam ou influenciam o sucesso de um empreendedor e seu empreendimento. Deve-se
ter discernimento para valorizar seus pontos fortes e não menosprezar seus pontos fracos. Ao
contrário, deve-se saber administrá-los, ou melhor, ainda, superá-los.

A valorização da complementaridade do aprendizado teórico e prático pelos estudantes
ficou  evidenciada  neste  estudo,  bem  como  a  insuficiência  do  ensino  teórico  para  a
aprendizagem do empreendedorismo. Isso reforça a necessidade de levar o ensino para além
das salas de aula, promovendo um aprendizado, de fato, mais efetivo. Se os próprios alunos já
percebem a necessidade e os benefícios dessa aliança entre o prático e o teórico.

A busca do aprendizado constante é uma questão importante que envolve alunos e
empreendedores.  Os futuros empreendedores,  que são empresas incubadas e pré-incubadas
parecem não ver obstáculos quando tem a necessidade de aprender algo novo: buscavam o
conhecimento na Faculdade, com os professores, colegas de trabalho ou mesmo pela Internet.

Ao mesmo tempo em que se observaram essas características positivas nos estudantes,
podia-se  também  perceber  a  falta  de  valorização  à  incubadora  por  outros  públicos.  As
universidades  e  instituições  apoiadoras/mantenedoras  das  incubadoras  no  caso  o  IFES
parecem não utilizar de forma efetiva e dar o valor as plataformas virtuais e que elas têm para
a comunidade e como podem ser exploradas para o ensino. Algumas incubadoras ficam em
locais escondidos, de difícil  visualização, junto a algum outro órgão/setor na universidade
onde há disponibilidade  de espaço.  Ao mesmo tempo em que algumas  incubadoras  estão
instaladas  fisicamente  nas  dependências  das  universidades,  parecem estar  a  uma distância
imensa.

Neste contexto, como o processo de aprendizagem no ensino a distância acontece de
forma  cooperativa  ou  colaborativa,  possibilitando  que  o  aprendizado  aconteça  de  forma
individual ou em grupo, alunos e professores têm a oportunidade de aprender a agir e pensar
por conta própria, com criatividade, com liderança e visão de futuro, para inovar. Assim, não
se necessita de um aprendizado especial para se transformar em um empreendedor na área
educacional,  seja  como  aluno  ou  professor.  Nessa  perspectiva,  os  Ambientes  Virtuais
destacam- se como uma ferramenta que possibilita o compartilhamento do conhecimento e
agregação de pessoas.  Ordenada e organizada  por meio das Tecnologias  de Informação e
Comunicação (TICs), se torna um elemento com maior capacidade e alcance para atender uma
proposta de educação empreendedora.

Diante da importância verificada na atitude de proporcionar uma Educação com uma
proposta  de  Educação  Empreendedora,  lança-se  uma  proposta  de  construção  de  novos
conhecimentos,  a partir  do estabelecimento de uma Sala Virtual  na Plataforma Virtual do
Campus  Vitória  do  IFES,  que  congregue  informações,  pessoas,  organizações,  centros  de
pesquisa e propicie o desenvolvimento de conhecimento e cognição sobre o tema.
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Como  tecnologia  eficiente  e  importante  para  se  proporcionar  a  disseminação  do
conhecimento, a Sala Virtual que será utilizada na plataforma Moodle se apresenta como uma
ferramenta  poderosa  para  apoiar  a  proposta  de  articulação  e  disseminação  da  Educação
Empreendedora.  A  Sala  Virtual  proporciona  a  integração  dos  vários  atores  participantes
(empresários,  estudantes,  professores,  pesquisadores)  dentro  de  uma  base  de  informação
comum, promovendo a facilidade de articulação e discussão sobre os temas. Dessa forma,
favorece o aprendizado, facilita o relacionamento e a troca de ideias, criando um ambiente
que estimula a participação das pessoas.
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RESUMO. Este trabalho discute a relevância dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVAs, face 

a possibilidade da formação de estudantes utilizando as Redes Sociais em cursos de educação superior 

a distância. As discussões aqui apresentadas partem do problema da ausência de motivação para 

permanência dos estudantes nos ambientes de aprendizagem on-line e tem por objetivo responder ao 

questionamento que se baseia no fato de que se as Redes Sociais são os espaços digitais mais bem 

frequentados da web, quando, por outro lado, os ambientes de ensino aprendizagem on-line são espaços 

de recorrente abandono. Nesse sentido, discute-se a opinião docente sobre a necessidade dos AVAS 

diante da possibilidade de formar por meio das Redes Sociais. 

Palavras-chave: Redes Sociais. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Aprendizagem On-line. 

 

ABSTRACT.  Appropriation of social networks in online education: autonomy or dependence on 

virtual learning environments? This paper discusses the relevance of virtual learning environments - 

VLE, in view of the possibility of training students using social networks in distance education courses. 

The discussions presented here start from the problem of lack of motivation for students to stay in online 

learning environments and aim to answer the question that is based on the fact that if social networks 

are the most frequented digital spaces on the web, when, on the other hand, online learning teaching 

environments are spaces of recurrent abandonment. In this sense, the teachers' opinion about the 

necessity of the VLE is discussed before the possibility of forming through the Social Networks. 

Keywords: Social Networks. Virtual Learning Environments. Online learning.  
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1. INTRODUÇÃO 

Sendo as Redes Sociais os espaços da web mais bem frequentados, e, por outro lado, os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVAs, muitas vezes ignorados por estudantes, 

deveriam os AVAs se transformar em Redes Sociais? 

Este trabalho se propõe discutir essa questão diante da apropriação das Redes Sociais 

na Educação on-line. As Redes Sociais on-line permeiam o nosso cotidiano e ao contrário do 

que muitos pensam, elas não são um fenômeno tão recente, mas surgiram no final da década de 

1990 (MATTAR, 2013, p. 25). O modelo de dinâmica que vemos atualmente nos sites de 

relacionamento teve início em 1997 com o Six Degrees.com, o Facebook da épocai. Numa 

pesquisa realizada pela Opinion Boxii, sobre o comportamento dos brasileiros na internet, 

revelou-se que apenas 3% dos entrevistados não possuíam contas em Redes Sociais. O principal 

motivo apontado foi a falta de interesse (40%), falta de segurança (22%), falta de confiança 

(22%) e (16%) falta de tempo. No entanto, pesquisas apontaram que o tempo médio que os 

usuários investem nas principais Redes Sociais é de pelo menos cinquenta minutos por dia, em 

redes como o Facebook, Messenger e Instagraniii. Esse período não inclui o tempo dedicado ao 

WhatsApp. O historiador e cientista político Andrew Keen (2012, p. 10) afirmou que “em vez 

de vida virtual ou de uma segunda vida, a mídia social de fato está se tornando a própria vida – 

o palco central e cada vez mais transparente da existência humana, o que os investidores de 

risco do Vale do Silício hoje chamam de internet de pessoas”. 

Por outro lado, ao reportar as pesquisas sobre o tempo de permanência dos estudantes 

nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, não obtemos os mesmos resultados. Uma pesquisa 

realizada utilizando-se a técnica de Grupo Focal em duas turmas de estudantes da Universidade 

Católica do Salvador apontou que boa parte dos estudantes admitem ficar pouco tempo nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, conforme demonstra o gráfico 1 abaixo. 
 

Gráfico 1 – Tempo de permanência diária no AVA. 

 
Fonte: Oliveira, 2017. 

Conforme observamos no gráfico 1, nas turmas 1 e 2, 57% e 73% respectivamente, 

responderam que permanecem de 30 a 45 minutos por dia nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Alguns estudantes informaram também que imprimem os textos para ler, 

enquanto alguns informaram que embora consigam ler na tela, permanecem pouco tempo 

dentro do AVA. Nesse sentido, utilizar ou não as Redes Sociais em auxílio ao processo de 

ensino aprendizagem, torna-se um desafio a cada dia para o professor, especialmente da 

modalidade de Educação a Distância - EaD. Acerca de cinco anos o pesquisador João Mattar 

(2013) escreveu o livro Web 2.0 e Redes Sociais na Educação. Era um dos objetivos do livro 

responder como especificamente os softwares de Redes Sociais podem ser utilizados no lugar 

dos AVAs ou em colaboração com eles (MATTAR, 2013, p. 29). Ao final do livro, no entanto, 
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permaneceu a questão: as plataformas específicas de ensino e aprendizagem são necessárias 

diante da expansão das Redes Sociais? Curiosamente, à semelhança da emergência das Redes 

Sociais, e, não obstante sua presença desde o final do século passado, a educação superior na 

modalidade a distância no Brasil também é contemporânea e remonta à década de 1990 no 

Brasil. Apenas em 1995 tivemos o primeiro curso autorizado pelo Ministério da Educação – 

MEC, ofertado pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, que se realizou através de 

diversas parcerias visando a formação de professores da rede pública do Estado do Mato 

Grosso4iv. À época, vislumbrava-se na Educação a Distância o potencial da formação massiva, 

diante de um cenário de mais de cinco mil profissionais sem formação acadêmica, em um estado 

com grande dimensão geográfica. Passados 22 anos desde a oferta do primeiro curso de 

graduação a distância no país, o cenário não parece ser muito diferente. No entanto, atualmente 

configura-se o desenvolvimento da Educação on-line nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas ao passo em que ocorrem retrocessos nas IES públicasv. A mudança de cultura no 

campo educacional é reflexo de uma sociedade globalizada, em rede. Daí a importância de 

aprofundarmos os estudos que contemplem estes aspectos da cultura educacional 

contemporânea, permeada por novas linguagens e contextos. 

Uma parte dos professores das universidades (ou instituições educacionais) que 

compõem as equipes ou núcleos de EaD são professores com experiência prévia e afinidade 

com tecnologias digitais, embora grande parte necessite de formação para lidar com tecnologias 

digitais. Torna-se um desafio ao professor, pois o seu papel precisa ser ressignificado, por 

encontrarem-se deslocados do lugar de conforto da sala de aula convencional. A necessidade 

do professor estar à frente para transmitir conhecimentos e tirar dúvidas apenas não mais se 

sustenta em qualquer das modalidades. A aprendizagem passa a ser realizada oportunamente a 

partir da construção do conhecimento já defendida pela pedagogia construtivista e 

sociointeracionista. Além do mais, a EaD é também uma fórmula em resposta a um mundo 

globalizado, que trouxe necessidades para o mundo do trabalho, de profissionais poli e multi 

facetados, criativos, que detém as informações e possuem conhecimentos atuais e 

compartilhados em rede. 

2. CARACTERÍSTICAS DOS AVAs E DAS REDES SOCIAIS: APROXIMAÇÕES 

Para este trabalho torna-se importante conceituar Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

- AVAs. Costuma-se dizer que o Moodle, o Dokeos, o Teleduc, entre outros, são ambientes 

virtuais de aprendizagem. Para HAGUENAUER (2012, p.14) existe uma falta de clareza com 

relação à definição do que seja AVAs e Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem - SGA. 

Muitos utilizam os dois termos como sinônimos, no entanto, a autora defende que não são. 

SGA, para esta autora, são os sistemas em si mesmos, enquanto AVA é o ambiente criado 

dentro destes sistemas.  

Neste caso, numa só definição, criou-se uma confusão de todos os termos e definições 

possíveis, uma vez que Ambientes Virtuais de Aprendizagem não são softwares 

propriamente ditos, mas sim, ambientes criados a partir de ferramentas ou softwares 

especialistas, estes por sua vez desenvolvidos para facilitar o trabalho de criação dos 

Ambientes Virtuais (HAGUENAUER, 2012, p. 14).  

No entanto, grande parte das instituições de ensino superior delegam ao software livre 

Moodle, tal como ele é oferecido no site Moodle.org, a função de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. O Moodle é hoje o SGA mais utilizado nos cursos de Educação a Distância. No 

setor público, a partir do surgimento da Universidade Aberta do Brasil - UAB, em 2005, com a 

proposta de expandir cursos de graduação, muitas universidades públicas fizeram adesão ao 

consórcio UAB e passaram a utilizar o Moodle como plataforma de ensino on-line (e-learning), 
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conforme comprovou a pesquisa do CensoEaD.BR da ABED - Associação Brasileira de 

Educação a Distância , em 2013. 

Semelhantemente ao conceito proposto por Haguenauer (2012), Mattar (2013) concorda 

com Recuero (2009) que as redes sociais não são redes em si mesmas, mas softwares de redes 

sociais. Redes on-line são sites projetados para conectar pessoas, com recursos diversos que 

favorecem a interação e a constituição de comunidades. Esses sites são ferramentas que 

funcionam como representações dos atores sociais.  

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem apresentá-

las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. 

São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem essas redes. 

(RECUERO, 2009, apud MATTAR, 2013, p. 28)  

Este conceito de Redes Sociais, tão próximo ao conceito de Ambientes Virtuais, reforça 

a necessidade de mudanças no planejamento dos cursos on-line, muitas vezes tão dependentes 

dos softwares e de suas funcionalidades e acomodados aos recursos prontos, realizando pouca 

ou nenhuma customização.  

Uma pesquisa amostral com 309 instituições de ensino no Brasil, aponta que 93,2% 

utiliza algum tipo de SGA em seus cursos. Desse quantitativo, 67,3% das instituições utilizam 

SGA em software livre, que podem ser customizados, assim como o Moodle. Desse total de 

instituições, ainda podemos dizer que 15% participa do Sistema de Universidade Aberta (UAB 

ou UNA-SUS) 44 instituições, e a maioria destas são Instituições de Ensino Superior - IES 

federais, concentrando-se a maioria destas na região Nordeste. (CensoEaD.Br 2013, 2014, pp. 

42-132). Nesta pesquisa revela-se ainda que a grande maioria das instituições que utilizam 

AVAs gratuitos, indicaram a troca pelo Moodle. As maiores dificuldades sinalizadas com os 

AVAs são custos de manutenção, velocidade de conexão e suporte técnico. Os maiores 

benefícios indicados foram interação do educador com o educando, motivação e interesse do 

aluno e desenvolvimento de habilidades sociais. 147 das IES indicaram a utilização do Moodle 

na realização dos cursos de formação (Censo EaD.Br 2013, 2014, pp. 160-166). A credibilidade 

do Moodle espalhou-se rapidamente devido à sua eficiência na formação on-line, facilidade de 

acesso, instalação e utilização, por se tratar de uma licença livre, condicionada às quatro 

liberdades: usar, estudar, redistribuir e modificar (creativecommons.org). Todavia, a 

customização da interface desta ferramenta não tem levado em consideração aspectos 

cognitivos relacionados à produção e interpretação de significados de modo a propiciar 

Affordancesvi adequadas e construção de sentidos planejados. Esses problemas podem ser 

estudados à luz das teorias sociais do discurso, como a semiótica social. A exigência 

estabelecida pelos usuários das redes sociais tem contribuído para um aperfeiçoamento estético 

e de navegabilidade e usabilidade dos ambientes virtuais de aprendizagem. Temos que 

considerar, entretanto, a diferenciação que se faz dos interesses e prazeres pelas atividades 

lúdicas em detrimento das atividades de natureza escolar. É importante considerarmos o tempo 

de permanência dos estudantes dentro dos AVAs, pois difere consideravelmente do mesmo 

tempo dedicado dentro das salas de aula tradicional para a aprendizagem.  

O Moodle tem apresentado gradativamente características de funções presentes em 

Redes Sociais de sucesso. A comunidade global de desenvolvedores que constroem o Moodle 

criou um recurso de acesso a este SGA por meio das contas realizadas nas redes sociais, como 

Facebook, Google, etc, como percebemos no exemplo abaixo.  
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Figura 1 – Tela inicial do Ambiente Colaborativus  

 
Fonte: http://colaborativus.pat.educacao.ba.gov.br, acesso em 10/04/2018. 

Na imagem acima é possível observar na caixa de acesso do ambiente Colaborativus, 

AVA do Instituto Anísio Teixeira, que há possibilidade de autenticação também através da 

conta Google, presente no detalhe inferior do canto direito da imagem 1.  

Na comunidade Moodle ainda é possível encontrar fóruns de discussõesvii sobre o 

desenvolvimento de outros recursos que se assemelham às redes sociais, como botões de curtir 

nos fóruns, disponibilização de vídeo-chamada ou integração de login de usuários com várias 

redes sociais.  

As mudanças nas características técnicas que o SGA, como o Moodle, tem adquirido 

demonstram os anseios da comunidade de usuários sobre as adaptações para realizar melhorias 

no sistema.  

O quantitativo de usuários que utilizam as redes sociais aumenta a cada dia. Estima-se 

que mais da metade da população utilize pelo menos uma rede social. É contemporâneo aos 

nossos dias conhecer pessoas, realizar negócios, mobilizar campanhas e organizar grupos e 

também obter diversos conhecimentos pelas Redes Sociais. Enquanto os ambientes de ensino 

aprendizagem on-line são utilizados apenas para atividades de formação regular, as Redes 

Sociais também são utilizadas para práticas sociais negativas, como fraude, roubo, engano por 

meio da propagação de fake news e o fingimento de personalidades. 

3. METODOLOGIA 

Diante desse contexto, realizamos uma pesquisa com um grupo de vinte e dois 

professores da educação superior a distância, visando conhecer sua opinião a respeito da 

utilização das Redes Sociais na educação on-line e a relação destas com os ambientes virtuais 

de aprendizagem. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário on-line, por 

meio do Google Formulários. Este é um serviço gratuito, oferecido pela empresa Google, aos 

clientes que possuem cadastro e conta de e-mail (G-mail). É disponibilizado através da 

plataforma Google Drive em que o usuário pode criar o seu próprio formulário on-line, 

atribuindo-lhe diversas funções por meio de configurações da página. 

De acordo com o serviço de suporte dessa empresa através do Google Formulários é 

possível: 

Planejar eventos, criar pesquisas ou votações, preparar testes para alunos e alunas, 

bem como, coletar outras informações de forma simples e rápida. Pode-se criar um 

formulário a partir do Google Drive ou de qualquer planilha já existente e registrar as 

respostas neste formulárioviii 
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Com o objetivo de constatar a incidência de uso das redes sociais na educação on-line e 

conhecer aspectos da experiência de professores da educação superior realizamos uma pesquisa 

sobre a utilização das redes sociais. O questionário on-line enviado foi composto por sete 

questões, sendo seis questões objetiva e uma questão aberta. No questionário os professores 

confirmaram que eram professores da educação superior a distância. Todos os respondentes 

confirmaram que fizeram uso de pelo menos uma rede social na educação on-line. O uso de 

Redes Sociais nesta modalidade, aliadas aos ambientes on-line têm ocorrido com frequência. 

No grupo pesquisado 66,7% dos professores utilizaram Redes Sociais conjuntamente ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, enquanto 33,3% utilizaram apenas Redes Sociais. 

Encontramos poucos estudos teórico-metodológicos a respeito de pesquisa descritiva 

através de recursos on-line, contudo, é possível citar alguns trabalhos semelhantes, como 

publicações específicas de pesquisa na Internet por PAIVA (2010) e SOUZA (2011). No 

entanto, devido às limitações bibliográficas, conforme sugere Souza (2011, p. 84) torna-se 

importante informar as premissas e os procedimentos metodológicos. Uma identificada nas 

pesquisas on-line é permitir aos participantes maior comodidade com relação aos temas 

delicados, ou que se tornariam um obstáculo, caso fossem tratados face-a-face. Souza (2011, p. 

87) ainda aponta a vantagem da economia temporal e espacial, ao tornar desnecessários 

deslocamentos, viagens, locações de espaços e equipamentos. A razão preponderante pela qual 

optamos pelo questionário online, no entanto, reside no fato de que esta pesquisa trata de 

plataformas suportadas pela internet, estabelecendo, dessa forma, maior coerência entre objeto 

e método empregado. 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

As Redes Sociais apontadas como mais utilizadas foram o YouTube (76,2%), 

WhatsApp (71,4%), Facebook (52,4%), Google+ (42,8%). Sobre a avaliação desta experiência, 

71,4% consideraram que foi 75% positiva, enquanto 14,3% informaram que foi 100% positiva 

e 14,3 50% negativa.  
 

Gráfico 2. Redes Sociais mais utilizadas na educação  

 
Fonte: os autores.  

Já quando questionados se a utilização exclusiva das Redes Sociais torna-se suficiente 

para cumprimento do objetivos de ensino aprendizagem ou se a utilização dos AVAs tornam-

se fundamental, 76,2% afirmaram que a utilização dos AVAs são fundamental, enquanto 23,8% 

defendeu a possibilidade de uso exclusivo das Redes Sociais. Esse dado revela que alguns 

respondentes, apesar de já terem utilizado apenas Redes Sociais na formação, consideram que 

a utilização conjunta dos AVAs tornam-se necessária.  
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Gráfico 3. Uso exclusivo das Redes Sociais para ensino aprendizagem 

 
Fonte: os autores.  

Por fim, perguntamos aos professores: se as Redes Sociais são mais acessadas pelos 

estudantes do que os AVAs, estes ambientes não deveriam tornar-se como as Redes Sociais? 

As respostas foram diversas, a maioria defendeu que os AVAs não devem tornar-se como as 

Redes Sociais, no entanto, a maioria defendeu uma melhoria dos AVAs, especialmente nas 

funcionalidades, ferramentas e interfaces.  

Professor A:  

Os AVAs podem potencializar seus recursos, convergindo ferramentas utilizadas nas 

redes sociais.  

Professor B:  

Os AVAs são espaços preparados para o ensino e aprendizagem, com objetivos 

específicos, com metodologias definidas, com material didático determinado. Já as Redes 

Sociais: Facebook, Instagram, YouTube, etc, embora possam propiciar aprendizagem, não 

necessariamente oferecem situações sistematizadas de aprendizagem. Nesse sentido, os AVAs 

podem também assumir características de Redes Sociais, mas não podem se resumir a elas.  

Professor C:  

Não acho que os AVAs devam se tornar redes sociais, mas seria interessante que 

houvesse uma integralização. Além disso, aplicar a dinamicidade que as redes sociais 

oferecem, em termos de interface, facilidade de navegação, de participação, de 

compartilhamento de conteúdo, de interação seria um ganho para os processos educacionais 

a distância. Boa parte dos AVAS apresentam uma estrutura que estimula mais práticas de 

reprodução e entrega de conteúdos, do que um movimento de autoria. Esta última é o que mais 

as redes sociais oferecem, espaço para produção, compartilhamento e disseminação de 

conteúdo produzido por qualquer usuário. 

 Os comentários dos professores revelam que em razão do objetivo de ludicidade das 

redes elas não apresentam estrutura pedagógica para a finalidade do ensino aprendizagem 

formal. Para Souza e Schneider (2016), em razão da efemeridade das redes, é preciso orientação 

para estudantes imaturos e, dessa forma, para sua utilização depende-se do suporte fornecido 

pela educação formal “para que os processos de busca, seleção e avaliação possam ocorrer com 

segurança”. 

Talvez a característica mais importante que as Redes Sociais imprime seja o sentimento 

ou sensação de comunidade. Palloff (2004), docente na Fielding Graduate University e sua 

esposa Pratt (2004), pesquisaram a respeito das estratégias para trabalhar com estudantes on-

line. Para estes autores:  

Os princípios envolvidos na Educação a Distância são aqueles atribuídos a uma forma 

mais ativa e colaborativa de aprendizagem, com uma diferença: na Educação a 

Distância, deve-se prestar atenção ao desenvolvimento da sensação de comunidade 
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entre os participantes do grupo a fim de que o processo seja bem-sucedido. (PALLOF 

2004 e PRATT, 2002, p. 53).  

De acordo com Pereira (2013) as Redes Sociais possuem três características principais: 

densidade, centralidade e prestígio.  

Enquanto a primeira está ligada ao número de vínculos que determinada rede 

apresenta (quanto mais vínculos entre os atores, mais densa é a rede) as demais estão 

relacionadas à posição relativa do ator em meio à rede. Dessa forma, a centralidade 

está na condição do ator como um nó central na rede, enquanto o prestígio está ligado 

à importância de determinado nó perante os demais atores (PEREIRA, 2013, p. 33)  

Conforme descrito por Pereira, observamos que o que determinam as redes são o sucesso 

de conexões entre os seus atores e não apenas as ferramentas e softwares suportados por elas. 

Penso que a sensação de comunidade citada por Pallof e Pratt (2004) seja a mesma suscitada 

pelas redes sociais, que fazem tanto sucesso entre usuários na internet, especialmente os jovens. 

Para Mattar (2013) o conceito de Rede Social constitui-se em amplo potencial para os processos 

de ensino e aprendizagem.  

Redes constituem uma nova morfologia em educação, modificando substancialmente 

as operações e os resultados dos processos de ensino e aprendizagem. E essa 

modificação na estrutura da educação também é determinada pelo desenvolvimento 

das tecnologias da informação e comunicação (TICs) (MATTAR, 2013, p. 26). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Defendemos que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são todos espaços digitais 

construídos com vistas ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Dessa forma, as 

interfaces compõem vários ambientes, construídos a partir de SGA. Os sistemas como o 

Moodle, Dokeos, Teleduc, Blackboard, entre outros, não são os ambientes virtuais de 

aprendizagem por si só, também implicam em reconhecer os AVAs como espaços ou ambientes 

dinâmicos, mutáveis, customizáveis, adaptados ao contexto e identidades locais, para construir 

sentidos aos usuários. A atenção a este conceito permite e propicia que os conteúdos sejam 

disponibilizados por meio de interfaces inteligíveis, amigáveis, que dialogam diretamente com 

os contextos reconhecidos pelos usuários, evitando-se também problemas de percepção das 

Affordances. 

A partir desta pesquisa, podemos perceber que, comparativamente às Redes Sociais, 

para o processo de ensino aprendizagem, os AVAs de maneira generalizada necessitam 

desenvolver melhor suas interfaces, levando-se em consideração um design educacional 

criterioso para com a organização das interfaces, design gráfico mais amigável e 

contextualizado, incluir elementos lúdicos, como gamificação e outros. Por outro lado, as Redes 

Sociais, que não foram constituídas com o objetivo da realização do ensino aprendizagem, 

necessitariam incluir elementos pedagógicos em seus sistemas.  

Assim sendo, concluímos que as atividades de colaboração nos AVAs devem estimular 

o estabelecimento de ambientes mais interativos e atraentes como nas Redes Sociais. As 

pesquisas sobre a pertinência dos AVAs diante da apropriação das Redes Sociais na educação 

on-line constituíram-se numa sondagem a respeito da prática docente. Torna-se, portanto, uma 

necessidade presente, contextual e latente a formação de redes de aprendizagem, efetivadas por 

meio de sistemas abertos, interligados, flexíveis e ininterruptos, realizando conexões com as 

diversas comunidades de aprendizagem. A pesquisa de opinião docente aqui realizada revela 

portanto que, embora as Redes Sociais apresentem elementos de atratividade que poderiam se 

fazer presentes nos AVAs, sozinhas elas não seriam capazes de satisfazer o processo de ensino 

aprendizagem formal. 
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RESUMO. Para a elaboração de um curso na modalidade a distância, sabe-se que distintos são os 

aspectos que precisam ser avaliados e analisados. Neste sentido, este artigo tem como objetivo descrever 

o processo de construção do curso de extensão em EaD oferecido para professores do Atendimento 

Educacional Especializado utilizando a gamificação, metodologias ativas e a mídia-educação para sua 

estruturação. O estudo é parte de uma pesquisa de mestrado e se caracteriza por ter abordagem 

qualitativa, com finalidade descritiva e de natureza aplicada. Dentre os resultados, evidencia-se o desafio 

de elaborar um curso de formação com base em demandas apresentadas pelos próprios professores e 

aponta que a abordagem lúdica utilizada pode contribuir na elaboração e realização de cursos nessa 

modalidade. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Gamificação. Metodologias Ativas. Mídia-educação. 

 

CONSTRUCTION OF TRAINING COURSE CONTINUED IN 

DISTANCE MODE FOR SPECIAL EDUCATION TEACHERS 

 

ABSTRACT. For the elaboration of a course in the distance modality, it is known that distinct are the 

aspects that need to be evaluated and analyzed. In this sense, this article aims to describe the process of 

building the extension course in distance education offered to teachers of ESA using gamification, active 

methodologies and media education for its structuring. The study is part of a master's research and is 

characterized by having a qualitative approach, with descriptive purpose and applied nature. Among the 

results, there is the challenge of elaborating a training course based on demands presented by the teachers 

themselves and points out that the playful approach used can contribute to the elaboration and execution 

of courses in this modality. 

 

Keywords: Distance education. Gamification. Active Methodologies. Media education. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

1368



 

1. INTRODUÇÃO  

 

Desde a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito estabelecido e 

assegurado a todos os cidadãos brasileiros. No âmbito da educação especial essa compreensão 

e visualização passou a conquistar espaço de discussão a partir da década de 1990, quando, 

principalmente com os movimentos internacionais, passou-se a proclamar a necessidade de 

criar documentos e políticas que tratassem sobre a igualdade de oportunidade a educação. 

Políticas, programas e serviços nesse sentido passaram a ser criados com a finalidade 

de promover processos de inclusão, tanto voltados à instituição, para a recepção de alunos 

sujeitos da educação especial, bem como ao aluno, com vistas a sua inserção, não apenas no 

que se refere ao acesso e permanência, mas também a questões relacionadas à aprendizagem.  

Com a finalidade de colaborar no processo de aprendizagem, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) é um dos serviços direcionados a alunos público da educação 

especial, tendo como objetivo complementar a formação de estudantes com diagnóstico de 

deficiência, transtorno do espectro autista e, em Santa Catarina (SC), também os alunos com 

transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (SANTA CATARINA, 2018), além de 

suplementar a formação de alunos com altas habilidades/superdotação.  

Segundo o Art 5ª das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009), o AEE é realizado, prioritariamente, na 

Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) da própria escola ou em outra de ensino regular, no 

turno inverso da escolarização. Esse serviço surge com o intuito de dar suporte, contribuir para 

o fortalecimento do processo de inclusão nas salas regulares de ensino e apoiar as instituições 

públicas na oferta e organização de AEE (BRASIL, 2007). Dotados por mobiliários, 

equipamentos e materiais didáticos e pedagógicos (BRASIL, 2011), essas salas no AEE visam, 

por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem (ALVES, 2006), proporcionar 

aporte à elaboração de conhecimento dos alunos nesses espaços atendidos, bem como saberes 

técnicos para essa construção.  

As tecnologias de informação e comunicação (TICs), que se fazem presentes no mundo 

contemporâneo, atualmente como mídias digitais, no que se refere ao AEE em SRM, podem 

ser representadas pelos computadores, notebooks e alguns recursos de acessibilidade.  As 

mídias, entendidas como hardwares, software, linguagens e cultura (CRUZ, 2015), podem 

proporcionar distintos modos de ver, perceber, interagir, compartilhar, criar e autorar no mundo. 

Com isso, o seu direcionamento e trabalho dentro do AEE trazem possibilidades pedagógicas 

que favorecem as mediações, bem como enriquecem e dinamizam a elaboração de 

conhecimentos por parte dos alunos. Além dessas possibilidades, proporcionam autonomia e 

independência a alguns alunos que possuem sua funcionalidade comprometida 

permanentemente ou não.  

Quando esse uso é realizado dentro desse contexto, essas mídias podem ser nomeadas 

de Tecnologia Assistiva (TA). A TA amplia possibilidades de atuação do professor com o 

aluno, bem como expande o modo pelo qual ele aprende e estabelece relação com o mundo. Se 

as mídias e a TA trazem contribuições e favorecem os processos de ensino e aprendizagem, os 

conhecimentos acerca delas no serviço de AEE é de significativa importância. Recursos, sejam 

eles softwares e/ou hardwares, são disponibilizados no SRM e o trabalho de modo conhecedor 

e intencional por parte do professor é um dos pontos essenciais para o atendimento e 

desenvolvimentos dos alunos que frequentam esse espaço. 

No entanto, mesmo que as mídias se apresentem como relevantes meios para a 

aprendizagem e que quando agregadas a práticas pedagógicas com alunos público da educação 
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especial favoreçam novos caminhos e possibilidades, os cursos de formação de professores 

acabam não respondendo, e sendo deficitários, às demandas da escola inclusiva 

(SANTAROSA; CONFORTO; SCHNEIDER, 2013; CAPELLINI; RODRIGUES, 2009), bem 

como não potencializam e exploram as possibilidades a respeito de como os recursos 

tecnológicos podem ser trabalhados na prática pedagógica (FANTIN, 2012). Tais estudos 

mostram que a formação do professor para o uso dos recursos digitais e assistivos dentro desse 

serviço ainda é deficitária.  

A busca pelo aprimoramento profissional no que se refere à apropriação de 

conhecimentos sobre recursos tecnológicos na prática pedagógica no AEE é dado constatado 

por pesquisas como de Almeida (2014), Rodrigues (2015), Vieira (2016) e Novôa (2018). 

Entretanto a escassez deles é ponto mencionado por todos esses estudos, o que traz como 

consequência ao professor: o não domínio na utilização das tecnologias digitais, apontado por 

Cabral (2016) com um dos desafios que suas pesquisadas enfrentam; a falta da qualificação 

para a atuação na área (ALMEIDA, 2014) e o sentimento de despreparo, por parte dos 

professores, para a utilização dos recursos tecnológicos junto a seus alunos (ALMEIDA, 2014; 

CALDAS, 2015). 

Na educação especial esses conhecimentos e modos de atuação pedagógica ganham 

ainda mais valor e destaque, pois as mídias e suas tecnologias, sejam elas educacionais e/ou 

assistivas, apresentam-se como meios que colaboram nos processos de ensino e aprendizagem, 

bem como na interação e socialização com o mundo, em alguns casos mais específicos.  

A partir desse contexto, a investigação de mestrado do qual o recorte para este artigo foi 

realizado, buscou se aproximar da realidade vivenciada por professores estaduais do AEE de 

responsabilidade da Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis (COREF). Para isso foi 

feito um questionário que abordou sua formação profissional, os principais desafios na inclusão 

midiática de seus alunos, os elementos e questões estruturais que visualizavam como relevantes 

para a elaboração de um curso, as temáticas que acreditavam ser importantes para constar em 

uma formação continuada. Com essas informações, pode-se elaborar, aplicar e avaliar um curso 

de extensão de curta duração, com base nos dados coletados.  

Os dados que chamaram a atenção nesta pesquisa inicial e exploratória foram os 

seguintes: dos 41 professores de AEE que responderam o questionário, quando indagados sobre 

o acesso a informações em diferentes níveis de formação, ou seja, em mais de uma modalidade 

formal de ensino, apenas 10 deles tiveram formação sobre mídias digitais, seis deles sobre a 

temática TA para acessibilidade digital e 13 não tiveram formação que os capacitasse para atuar 

com as mídias no AEE. Do total de participantes, seis tinham a percepção de serem capacitados, 

três se disseram despreparados e os demais mencionaram que precisavam ampliar seus 

conhecimentos para o uso das mídias digitais. No que se refere a TA para acessibilidade digital, 

houve apenas uma mudança, pois 33 professores consideraram que precisavam ampliar seus 

conhecimentos e dois se avaliaram como despreparados. Quanto aos maiores desafios, os 

professores elencaram questões relacionadas ao conhecimento/formação (n=16), a falta de 

cursos na área (n=6); a metodologia de trabalho (n=3) e às dificuldades para participar de cursos 

(n=2). 

Com base nestes dados, observou-se que a formação dos professores e a percepção deles 

sobre seus conhecimentos quanto às tecnologias se encontravam dentro de uma situação 

deficitária, o que não difere de outros resultados de pesquisas apontados anteriormente, como 

as de Caldas (2015), Reis (2016), Rodrigues (2015), Wandermurem (2016), Carlotto (2016) e 

Cabral (2016). Essa é uma situação alarmante, pois com esses estudos é possível perceber que 

a educação especial não é uma questão formativa isolada, mas evidenciada em diferentes 

regiões do Brasil. 
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Os professores também foram questionados sobre as principais questões que fazem com 

que os cursos não alcancem seus objetivos de formação do professor de AEE Dentre as 

respostas, o dado mais expressivo foi o item “são poucos os cursos”, apontado por 23 

professores. Trabalhar a relação teoria-prática; partir da realidade, da prática, ter horários 

flexíveis, ministrantes conhecedores da área, linguagem acessível, modelagem dos cursos em 

níveis gradativos e a existência de leituras, palestras, vídeos e atividades foram outros aspectos 

mencionados pelos respondentes. No que se refere à outras demandas, a disponibilidade de 

cursos e sua regularidade, a localização dos cursos presenciais e os impedimentos burocráticos, 

como a não liberação para participação de cursos presenciais, também foram fatos comentados 

como relevantes. 

A partir dessa pesquisa inicial, decidiu-se criar um curso na modalidade a distância. O 

curso foi pensado nessa modalidade porque buscava-se alcançar de forma ampla os professores 

que residem em diferentes cidades, que têm dificuldades de locomoção e de liberação 

(mencionado por dois dos participantes). Pesou também o fato da Fundação Catarinense de 

Educação Especial (FCEE), Instituição parceira da pesquisa, já oferecer cursos EaD, o que traria 

ainda mais contribuições para o fortalecimento do uso de mídias. Dessa maneira, por permitir 

que professores e alunos participem em tempos e/ou espaços diferentes com vistas ao 

desenvolvimento de práticas e atividades educativas (BRASIL, 2017), pelo seu potencial 

democratizador e possibilitador de acesso a informações e construções intelectuais - 

concretizadas pelo autoestudo e por interações que geram trocas e elaborações colaborativas -, 

a EaD apresenta-se como uma modalidade de ensino propulsora de processos educacionais. 

Segundo Ribeiro (2017, p. 49), a EaD tem ganho espaço em nossa sociedade 

principalmente em decorrência da concretização de formação e atualização profissional, bem 

como pelo fato de que as tecnologias estão ampliando e permeando “a construção das relações 

sociais, o que faz com que, progressivamente, mais pessoas se conectem à rede, acarretando, 

portanto, novas alternativas para práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias”. 

Bortolato (2016), neste mesmo sentido, coloca que a EaD nas últimas décadas teve 

avanços significativos, tanto na questão de números de adeptos (alunos, professores e 

instituições), como na qualidade do processo de ensino e aprendizagem: “tais avanços estão 

diretamente ligados ao desenvolvimento tecnológico. Atualmente não se concebe mais a EaD 

sem a integração das tecnologias digitais” (2016, p.19-20). 

O uso das mídias contribuiu consistentemente para esse crescimento. Distintas foram as 

possibilidades ampliadas, como a flexibilidade espaço/temporal, abrangência de diferentes 

regiões e pessoas distantes geograficamente, desenvolvimento de atividade síncronas e 

assíncronas, dentre outros. 

Além disso, ao proporcionar acesso a informações, a elaboração de conhecimentos de 

modo individual e coletivo, ao uso de diferentes recursos midiáticos, a flexibilidade de tempo, 

a autonomia para gerenciar e organizar os estudos e atividades, dentre outros, a EaD cada vez 

mais tem se mostrado como modalidade de educação que colabora para os processos de 

formação, sendo capaz de promover o desenvolvimento profissional e intelectual dos que dela 

fazem uso.  

Com essa base - respostas do questionário online aplicado com os professores AEE e do 

levantamento dos cursos oferecidos pela FCEE nos últimos cinco anos - foi elaborado, aplicado 

e analisado um curso de extensão a distância, Formação e prática pedagógica em mídias 

digitais no AEE, no primeiro semestre de 2019. Este artigo tem como objetivo descrever o 

processo de construção do curso, utilizando a gamificação, as metodologias ativas e a mídia-

educação em sua estruturação. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Planejar e produzir cursos a partir das necessidades e expectativas dos professores é 

fonte potencial para a participação e interatividade deles (OLIVEIRA, 2016). Nesse contexto 

passa-se a descrever o processo de criação de um curso, para exemplificar que o design 

instrucional adaptado às demandas é diferente de quando o curso é pensado e planejado à priori, 

sem contato com as necessidades do público alvo. Entretanto, antes de iniciar traz-se a 

metodologia deste estudo. 

 

2.1 Metodologia 

 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado finalizado em agosto de 2019 e 

se caracteriza por ter uma abordagem qualitativa, com finalidade descritiva e de natureza 

aplicada. 

O processo de elaboração do curso, que será exposto adiante, foi embasado na aplicação 

de um questionário a professores do Atendimento Educacional Especializado da Coordenadoria 

Regional da Grande Florianópolis e no levantamento e avaliação dos cursos da área de mídias 

digitais e tecnologia assistiva realizados por uma instituição de renome em educação especial. 

O questionário1, composto por 15 perguntas abertas e 38 fechadas, aplicado de modo online por 

meio do Google Forms, buscou levantar: o perfil profissional; a formação midiática dos 

professores; atuação e dificuldades na prática pedagógica com as mídias; percepção sobre 

elementos que  fazem com que um curso não tenha suas finalidades alcançadas e sobre como 

ele deveria ser estruturado; temáticas que consideram relevantes para serem trabalhadas em 

uma formação continuada e, por fim, se participariam de um curso de extensão na modalidade 

a distância.  

A construção do curso foi realizada com a assessoria técnica de três profissionais da 

instituição de educação especial, da orientadora do mestrado e com intervalos de estudo e 

produção da formação pela pesquisadora.  

O curso de 40 horas foi oferecido em nível de extensão pela FCEE e hospedado no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Moodle) da instituição. Ele foi composto por 

quatro módulos, programado para ser realizado em quatro semanas, entre os meses de março e 

abril de 2019. As temáticas trabalhadas surgiram da análise dos questionários bem como dos 

cursos já efetivados pela Instituição. No que se refere à sua estruturação, dentre as metodologias 

de ensino existentes na atualidade, observou-se e utilizou-se do método de estudo de caso, 

metodologias ativas, gamificação e mídia-educação, pelas suas possibilidades interativas, 

propositivas e desafiadoras. 

 

2.2 O processo de elaboração do curso 

 

Para a elaboração de um curso na modalidade a distância, faz-se necessário análise, 

reflexão e embasamento teórico. Questões, estruturais, materiais didáticos, estratégias para a 

                                                 
1
Ele pode ser visualizado pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexOahiLWCrqHinK4sYyaJoJzFFww-_Y1eFbPqcVN7DeHil-

g/viewform 
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interação e resolução das atividades, dentre outros, são aspectos que precisam ser pensados com 

a finalidade de promover formações que colaborem e alcancem, de modo significativo, os 

sujeitos que dessa modalidade fazem.  

Para tanto, uma série de ações foram tomadas com a finalidade de efetivar um curso que 

subsidiasse os conhecimentos e o trabalho dos professores, bem como para que fosse realizado 

de modo engajado, dinâmico e interativo. A Figura 1 mostra os principais momentos de 

construção coletiva, entretanto entre eles, estudos, reflexões e a preparação do curso de modo 

individualizado foram realizados pela autora. 
 

Figura 1 - Linha do tempo com os momentos coletivos da criação do curso  

 
 Fonte: Jacob, com base na pesquisa realizada, 2019. 

 

A assessoria à pesquisadora ocorreu em sete momentos, intercalados com aqueles 

realizados por especialistas em educação especial e formação de professores da instituição de 

educação especial e com a orientadora da investigação.  

Com base nos dados do questionário aplicado e levantamentos dos cursos realizados 

pela FCEE sobre mídias e tecnologia assistiva, discutiu-se sobre as possíveis estruturas de 

curso, bem como suas temáticas. Pela variedade de questões apontadas pelos professores a 

elaboração da base inicial foi bastante delicada. A princípio pensou-se em fazer cada módulo 

uma temática, como comunicação alternativa e aumentativa, jogos, dentre outros. No entanto, 

da forma como estava sendo sugerida, dentro da abordagem da mídia-educação, ficaria uma 

formação embasada no instrumental, no com as mídias, sendo que um dos propósitos também 

era trabalhar sobre e através das mídias. O intuito não era elaborar uma formação para o 

consumo responsável de informações sobre determinados recursos, mas sim de construir um 

curso onde conhecimentos, discussões e reflexões que pudessem vir a permitir a produção 

responsável (FANTIN, 2009) e autoral e, trazer a compreensão de que essa mesma ideia pode 

e deve ser trabalhada com os alunos atendidos no AEE 

A impossibilidade de responder a todas as demandas em uma única formação foi 

constatada. Com isso resolveu-se que naquele momento seria produzido um curso inicial e, que, 

a partir dele, outras formações em mídias e TA, além das já existentes na instituição, seriam 

elaboradas posteriormente. 

Partindo da premissa de que o curso deveria aliar teoria e prática e estar relacionado à 

realidade e vivências dos professores, bem como trabalhar as demais solicitações deles como 

”jogos”, “softwares”, “materiais adaptados”, “especificidade do aluno”, dentre outros, 

encontrou-se na proposta do estudo de casos reais um meio para tal concretização. 

Além do estudo de caso, com a finalidade de promover uma formação mais interativa, 

motivadora e engajada, estudos foram realizados sobre gamificação e metodologias ativas. 

Diferentes materiais foram lidos com a finalidade de ampliar os conhecimentos e horizontes, 

dentre eles Moran (2015), Fonseca e Mattar (2017), Mattar e Aguiar (2018), Vianna et al. 

(2013), Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) e Santos (2018). 
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De acordo com Deterding et al., (2011, p. 9) a gamificação pode ser compreendida como 

“o uso de elementos de design de jogos em contextos de não jogo”, ou seja, a utilização de 

mecanismos e estratégias dessa mídia em realidades diversas que não são e não se caracterizam 

como jogos, como meio para promover o envolvimento, a motivação e a aprendizagem dos 

envolvidos. 

Busarello, Ulbricht e Fadel (2014, p.33), mencionam que  

O foco da gamificação é envolver emocionalmente o indivíduo dentro de uma gama 

de tarefas realizadas. Para isso se utiliza de mecanismos provenientes de jogos que 

são percebidos pelos sujeitos como elementos prazerosos e desafiadores, favorecendo 

a criação de um ambiente propício ao engajamento do indivíduo. Esse engajamento, 

por sua vez, pode ser medido e visto como os níveis de relação entre sujeito e o 

ambiente – trabalho e outras pessoas –, e é um dos principais fatores a serem 

explorados dentro dos recursos de gamificação. Isso porque é o foco da própria 

gamificação e responsável pelo sucesso ou insucesso do jogo enquanto estratégia. 

Compreende-se que a criação de ambientes que interajam positivamente com as 

emoções dos indivíduos favoreça o crescimento desses níveis de engajamento. 

 Assim como na pesquisa de Santos (2018), o fator que motivou a selecionar a 

gamificação foi a sua potencialidade para o envolvimento e motivação, relevantes aspectos para 

o desenvolvimento de significativas aprendizagens. 

Nesse contexto, cinco dos elementos da gamificação foram adotados para o 

desenvolvimento do curso: fase, metas, desafios, recompensas e feedback. Com essa escolha 

algumas nomenclaturas na plataforma passaram por alterações e recursos foram inseridos com 

a finalidade de dinamizar a proposta de curso. 

A fase passou a ser compreendida e nomeada como sinônimo de módulo. Caracterizou-

se como meio para orientar e acompanhar o progresso do cursista no decorrer do curso 

(BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014; SANTOS, 2018). 

As metas corresponderam aos materiais didáticos, os quais foram constituídos por textos 

e vídeos. No jogo, a meta possui o propósito de motivar o jogador a realizar determinada tarefa 

(VIANNA et al.; 2013). No caso do curso, ela foi uma das bases propulsoras para o acesso e 

estudo dos materiais para o desenvolvimento das atividades propostas. 

Os desafios foram desenvolvidos no curso através de tarefas, fóruns e atividade em 

glossário. Eles foram escolhidos, pois de acordo com Santos (2018, p.81), “a superação de 

desafios leva o jogador a aprender, e por meio desta interação exercitam habilidades e 

aprimoram o desempenho”. 

Sobre os desafios, Moran (2015, p.18) discorre que se  

bem planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 

emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situações, pontos 

de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender pela descoberta, 

caminhar do simples para o complexo. 

Dentro desse contexto, buscou-se articular as metas aos desafios, sempre alinhavando 

teoria à prática e a realidade vivenciada pelos professores nas escolas e nos atendimentos 

realizados, como meio para envolver e mobilizar as diferentes competências mencionadas por 

Moran (2015). 

A recompensa, compreendida como elemento do jogo que favorece a motivação é 

adquirida por meio da conclusão de alguma etapa, nível ou estágio do jogo (BUSARELLO; 

ULBRICHT; FADEL, 2014). No curso foram conquistadas pelos professores a cada desafio 
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cumprido. Além do seu cumprimento, esse número dependeu também da data de publicação do 

desafio. Quanto mais próximo ao fim da fase, menos avatares eram alcançados. No curso a 

recompensa foi nomeada de “Avatar da FCEE” e representada pelo símbolo da Instituição. Essa 

escolha se deu pela finalidade de utilizar um símbolo que pudesse representar a educação 

especial. 

  
Figura 2 -  Avatar da FCEE usado como recompensa no curso 

 

 
 

Fonte: Fundação Catarinense de Educação Especial, 2019 

  

Buscando promover a interação entre os participantes do curso, as trocas entre eles os 

fóruns também valeram “Avatares da FCEE”. Responder aos feedbacks de avaliação de cada 

fase do curso dentro de um prazo estipulado também promoveu essa conquista. Essas puderam 

ser acompanhadas pelos cursistas através de uma planilha on-line no Google, onde 

semanalmente a pontuação foi atualizada. 

A mesma representação simbólica foi configurada de modo que o cursista, ao responder 

e participar de todo a fase, passava a visualizar a seguinte imagem: 

 

Figura 3 - Elemento apresentado automaticamente pela plataforma ao final da conclusão da Fase 1 do curso 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Esta imagem teve seu número ordinal alterado conforme a fase do curso e pode ser 

compreendida também como um feedback de finalização de cada etapa do curso. 

O feedback foi pensado em duas perspectivas. Uma para dar retorno às postagens dos 

cursistas, entendendo isso como meio que orienta e demonstra ao cursista se ele está próximo 

ou se já alcançou o desafio proposto (SANTOS, 2018). O outro foi pensado de modo que ao 

final de cada fase os professores tivessem a possibilidade de avaliar o curso. Com base nesse, 

retorno às questões mencionadas foram dadas pela tutora/pesquisadora, como também 

possibilidades de reestruturação do curso foram acompanhadas e proporcionadas quando 

viáveis. Os questionários que promoveram o acesso aos feedbacks das cursistas foram criados 

no Google Forms e estiveram presentes nas quatro fases e na avaliação final do curso. Assim 

como na pesquisa de Santos (2018, p.141), o sistema de feedback foi pensado como uma via de 

mão dupla: receber dos alunos respostas em relação aos procedimentos teóricos metodológicos 

adotados, para que assim os professores e pesquisadores tivessem a possibilidade de melhorar 

a prática e adequar a disciplina ao público ajudando os alunos com suas dores, dificuldades, 

frustrações e dúvidas assim como responder e dar nosso feedback em relação aos trabalhos, 

projetos e desafios apresentados por eles. 
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 Os questionários foram disponibilizados durante a realização de cada fase, sendo um 

dos pré-requisitos para a passagem para a fase seguinte. Por ter possibilidade de serem 

customizados, cada um deles foi elaborado de acordo com o tema discutido em cada etapa do 

curso. 

As perguntas seguiram um mesmo padrão nos quatro primeiros questionários aplicados, 

sendo solicitado a cada vez, conforme criou Santos (2018): identificação do participante; 

probabilidade de indicação da fase a um amigo (sendo avaliado em uma escala de 0 a 10); 

temática trabalhada ou recurso utilizado; desafio proposto e espaço para sugestões, elogios e 

dúvidas. Além destes, mais um questionário foi aplicado ao final da pesquisa com a finalidade 

de avaliar o curso e suas contribuições às reflexões e prática pedagógica dos professores. 

Já com relação às metodologias ativas, segundo Fonseca e Mattar (2017), elas podem 

se referir a distintas formas estratégicas de ensino. Nessa, “em oposição à aprendizagem 

passiva, bancária, baseada na transmissão de informação, o aluno assume uma postura mais 

ativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades para a 

construção de conhecimento” (VALENTE, 2014, n.p). 

Como nos aconselha Moran (2015, p.17),  

Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que 

os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que 

tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se 

queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa.  

Nesse contexto, buscando o envolvimento e a participação ativa, reflexiva e propositiva 

dos professores, dentre as metodologias ativas existentes, foram utilizados no curso elementos 

do método por pesquisa, da aprendizagem baseada em projetos e do método de estudos de caso. 

O método por pesquisa foi pensado para ser utilizado em diferentes momentos, mas 

propositalmente elencado na Fase 2 do curso, ao solicitar aos professores a busca por recursos 

de mídias e de TA. 

A aprendizagem baseada em projetos foi cogitado como fio condutor do curso e teve 

seu embasamento em experiências de aprendizagem que trabalham com problemas que estejam 

interligados a questões reais. Segundo Bender (2014, p. 9), esse modelo permite “que os 

estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real que considerem significativos, 

determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções”. 

Com esse método, cada fase foi trabalhada traçando situações de aprendizagem, sendo 

que as interações dos cursistas e suas experiências foram essenciais para o processo. Na 

primeira fase, os professores trouxeram um estudo de caso; na segunda, levantaram recursos de 

mídia e de TA para serem utilizados com os alunos nos atendimentos, na terceira, foi debatido 

sobre os estudos de caso, sugerindo ideias e mediações e, por fim, na Fase 4, foi elaborado um 

planejamento por cada um dos participantes, buscando a união de todas as questões debatidas 

durante o curso.  

O método estudo de caso foi efetivamente pensado para a Fase 3. De acordo com Mattar 

e Aguiar (2018), o caso a ser trabalhado pode surgir de um contexto real ou ser criado de acordo 

com as finalidades pedagógicas, respeitando e conservando aspectos realistas. Através de 

fóruns de interação, a proposta de trabalho com os cases - que foram encaminhados pelos 

professores na Fase 1 do curso - teve por objetivo trabalhar com a realidade dos professores, 

trazendo vivências e situações reais. As ações de reflexão e de sugestões pedagógicas foram 
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realizadas entre eles, promovendo a alteridade, a colaboração ao trabalho um do outro, bem 

como o estabelecimento de aliança às discussões promovidas pelo curso. 

No que se refere aos materiais didáticos do curso, a maior parte deles foram produzidos 

pela pesquisadora. Demais foram trazidos da internet dada a sua relevância na discussão. 

Daqueles produzidos, a princípio os materiais seriam mais curtos e bem objetivos, entretanto 

observando a importância das temáticas e a sua discussão eles foram ampliados, a fim de 

aprimorar o curso e não prejudicar a compreensão dos cursistas (MIRANDA, 2017). Relevante 

salientar que todos os materiais utilizados foram hiperlinkados no material para que os cursistas 

pudessem navegar por eles e conhecer mais sobre a temáticas estudadas. 

Elaborados os materiais e estruturado dentro da plataforma, antes do início do curso, 

nova orientação foi realizada. Nesta o curso foi lapidado, extraindo algumas informações, bem 

como quando necessário, agregando-as a outros espaços.  

Em sua versão final, o curso ficou estruturado em quatro módulos, realizados pelo 

período de quatro semanas. Além das quatro fases o curso teve o elemento Pré-fase que teve 

como objetivo a familiaridade com a plataforma e interação entre as cursistas. Nesse esteve 

presente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Sua leitura e assinatura eletrônica 

favorável à participação da pesquisa foi considerado como pré-requisito para o acesso à Fase 1 

e, consequentemente para a participação no curso.  

Cada fase possuiu uma produção audiovisual de abertura, metas de estudo por meio de 

textos e vídeos, desafios, midiateca com materiais relevantes sobre as temáticas trabalhadas 

retiradas da internet e um questionário de feedback. O único elemento diferente do curso foi o 

Pré-fases. Nele foi desejado boas-vindas aos cursistas por meio escrito e um vídeo. Além disso, 

informações foram apresentadas por ele e pelo projeto de curso. Segundo Miranda (2017), a 

exposição de informativos e dos critérios que foram utilizados são de suma importância para 

que os cursistas compreendam a dinâmica que será estabelecida. 

A Pré-fases foi composto por um fórum de notícias, de “Chá da tarde”, de dúvidas e de 

apresentação. Nesse espaço também esteve presente uma tabela de acompanhamento de 

recompensas do curso, a qual foi conquistada por meio da realização dos desafios, como a 

apresentação no fórum de apresentação, a publicação de uma imagem pessoal, a descrição no 

perfil e na inserção de materiais com uma breve descrição sobre notícias e recursos midiáticos 

e assistivos. 

A Pré-fases e a Fase 1 foram programadas para ocorrer na mesma semana. Nele, foi 

trabalhado com as temáticas mídias na educação, formação de professores para a prática 

pedagógica com mídias. Como desafio os professores enviaram uma produção audiovisual 

contando sobre sua relação de afeto e “desafeto” com as mídias e encaminharam um estudo de 

caso de um aluno, que foi discutido na Fase 3. 

Na Fase 2 foi discutido sobre mídia-educação na educação e na educação especial e 

sobre mídia-educação. Como desafio os professores buscaram informações sobre dois recursos 

digitais, sendo que poderia ter caráter assistivo e inserir as informações dentro de um glossário. 

Além disso, buscou-se a reflexão sobre uma mediação com mídias e o seu esboçamento dentro 

das três categorias da mídia-educação (com, sobre e através). 

Na fase 3, os recursos mencionados no glossário, juntamente com outros preparados 

pela pesquisadora e tutores do curso foram compactados, resultando na construção de um 

catálogo. Além disso, os estudos de caso foram inseridos separadamente dentro de um fórum, 

onde cada cursista teve a incumbência de mediar ele e estudar e sugerir mediações pedagógicas 

com o uso de mídias aos casos esboçados pelos demais cursistas. 
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Já o quarto e último módulo, as temáticas foram avaliação pedagógica do aluno na 

educação especial e o uso das mídias e TA. Como desafio os professores elaboraram um plano 

de atendimento com estrutura pré-determinada. 

Dentre os resultados, sobre a estrutura gamificada do curso, pode-se citar que poucas 

eram as cursistas que tinham realizado uma formação com a presença desses elementos lúdicos 

anteriormente. Elas, de modo geral, avaliaram positivamente a gamificação. Em uma das falas 

foi possível observar a relação de imersão da cursista, quando comentou “Interessante, estou 

angustiada pq já perdi alguns avatares por não conseguir entregar uma atividade no prazo, mas 

estou adorando e já pensando como posso fazer para trazer isso para os meus atendimentos”. 

Nesta resposta é possível observar tanto a motivação extrínseca, como a intrínseca. O primeiro 

tipo de motivação pode ser encontrado na primeira parte da escrita, onde a professora discorre 

sobre as recompensas do curso. Segundo Vianna (2014, p.30), essa relação de motivação “parte 

do desejo por alcançar determinada recompensa externa, como bens materiais ou mesmo 

reconhecimento pelo sucesso alcançado”. Já a intrínseca, segue na segunda parte da resposta da 

professora, onde ela tem o ensejo de levar tal proposta para os seus atendimentos no AEE. Essa 

motivação é compreendida por Vianna (2014) como um meio pelo qual o sujeito se envolve em 

uma atividade pelo próprio desejo. 

Já no que se refere às metodologias ativas, o movimento de busca em ambientes externos 

a plataforma para a realização dos desafios, a ação de auxiliar uns aos outros na construção de 

conhecimento e na própria construção dos materiais e curso em si foram visualizadas como 

aspectos que favoreceram as trocas e o processo de elaboração de saberes.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estruturar uma formação continuada na modalidade a distância com base em demandas 

apresentadas pelos professores se apresentou como um grande desafio, já que as temáticas eram 

bastante abrangentes. Para isso uma série de ações foram tomadas com a finalidade de construí-

lo de modo que subsidiassem os conhecimentos e o trabalho dos professores, bem como para 

que fosse realizado de modo engajado, dinâmico e interativo.  

Na avaliação dos professores, o curso contribuiu para ampliar diferentes possibilidades 

e conhecimento de recursos, rememoramento e organização de conhecimentos, maximização 

do olhar sobre as mídias e TA e de seus usos. Como conclusão, os cursistas compreenderam as 

mídias e a TA como recursos que contribuem para as avaliações dos atendimentos no AEE, a 

abertura de novos horizontes e dos diferentes modos de ensinar e aprender com elas. 

Além dessas, a partir das observações e análises efetivadas, outras contribuições, 

indiretas e diretas, foram constatadas. Dentre elas se destacam os conhecimentos 

compartilhados através das trocas estabelecidas, a busca pela aplicação do que foi trabalhado 

no curso, a reflexão ao construir e trabalhar sobre os estudos de caso, a busca de novas mídias 

para compartilhar nos desafios e a autorreflexão. 

A gamificação, as metodologias ativas e a mídia-educação nesse viés contribuíram na 

elaboração e estruturação do curso. Com a gamificação, alguns de seus elementos foram 

utilizados para promover maior engajamento e motivação. As metodologias ativas foram 

pensadas como meio para aproximar os cursistas e fomentar a busca, a autoria, a participação 

ativa enquanto sujeito na construção de seus conhecimentos. Já a mídia-educação, além de 

temática do curso, foi estruturada de modo que possibilitasse trabalhar com, sobre e através das 

mídias, promovendo diferentes meios de contato, acesso, reflexão, criatividade e criação. 
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No processo de realização do curso alguns refinamentos foram visualizados como 

relevantes para serem repensados para as próximas edições. Dentre eles podem ser citados: a 

ampliação do tempo de curso para seis semanas; a subdivisão das fases da primeira e segunda 

semana; criação de estratégia para deixar mais claro e objetivo alguns desafios, com vistas a 

tornar mais evidente a solicitação da atividade; reelaboração da dinâmica de mediação do tutor 

na Fase 3 do curso, onde foram discutidos os estudos de caso, como também a busca por 

estratégias que envolvam mais os cursistas nas interações, promovendo mais espaços 

colaborativos de troca.  

Outra questão importante a ser mencionada é que a proposta estrutural do curso com a 

gamificação ao final não foi avaliada. No decorrer da formação verificaram-se diferentes modos 

de participação. Em alguns momentos foi possível perceber os aspectos positivos e 

motivacionais da gamificação por meio das interações e postagens das cursistas, entretanto para 

aferir suas contribuições no curso, no processo de interação e aprendizagem, bem como saber 

se as cursistas perceberam diferença com o uso dela seria necessária a inclusão de outras 

perguntas, o que não foi pensado inicialmente. Os questionamentos realizados não foram 

suficientes e mostraram a dificuldade em medir sua eficiência. Esta é uma proposta que possui 

muitas potencialidades, contudo mais pesquisas precisam ser efetivadas para investigar suas 

aplicações e contribuições. 

A partir do processo reflexivo e construtivo, o curso foi pensado e compreendido como 

meio que pode contribuir para a formação de profissionais da educação. Além disso, sua 

estruturação é visualizada como meio para se efetivar diferentes cursos com distintas temáticas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, Leiva Márcia Rodrigues de. Educação inclusiva: um olhar sobre a formação de 

professores para o uso das tecnologias nas salas de recursos multifuncionais de escolas 

públicas estaduais de Campos Belos – Goiás. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2016.  

 

ALVES, Denise de Oliveira. Sala de recursos multifuncionais: espaços para atendimento 

educacional especializado. Brasília, DF: MEC, 2006. 

 

BENDER, Willian N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o 

século XXI. Porto Alegre, RS: Penso, 2014. 

 

BORTOLATO, Márcia Melo. Inovação e práticas pedagógicas: o Moodle no ensino 

presencial da Universidade Federal de Santa Catarina. 2016. Tese (Doutorado em Educação) -  

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências 

da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

BRASIL. Portaria Normativa nº 13, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a criação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Brasília DF: [s. n.], 

2007. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9935-

portaria-13-24-abril-2007&Itemid=30192. Acesso em: 19 nov. 2018. 

 

1379

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9935-portaria-13-24-abril-2007&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9935-portaria-13-24-abril-2007&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9935-portaria-13-24-abril-2007&Itemid=30192


 

BRASIL. Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial. Brasília, DF: MEC, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conaes-

comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/323-secretarias-112877938/orgaos-

vinculados-82187207/13684-resolucoes-ceb-2009. Acesso em: 1 jan. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, 

o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília, DF: 

Presidência da República, 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm. Acesso em: 

19 jun. 2018. 

 

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251- 

decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 3 fev. 2019.  

 

BUSARELLO, Raul Inácio; ULBRICHT, Vania Ribas; FADEL, Luciane Maria. A 

gamificação e a sistemática de jogo: conceitos sobre gamificação como recurso motivacional. 

In: FADEL, Luciane Maria (org.). Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 

2014. p. 11-37. 

 

CABRAL, Mozanilde Santos Nunes. Uso das tecnologias digitais da informação e 

comunicação no atendimento educacional especializado: estudo nas Salas de Recursos 

Multifuncionais da rede pública municipal de São Luís - MA. 2016. Dissertação (Mestrado 

em Cultura e Sociedade) - Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional 

e Tecnológica, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2016.  

 

CALDAS, Wagner Kirmse. Tecnologia assistiva e computacional: contribuições para o 

Atendimento Educacional Especializado e desafios na formação de professores. 2015. Tese 

183 (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015.  

 

CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho; RODRIGUES, Olga Maria Piazentin Rolim. 

Concepções de professores acerca dos fatores que dificultam o processo da educação 

inclusiva. Educação, Porto Alegre, RS, v. 32, n. 3, p. 355-364, set./dez. 2009. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5782/4203. Acesso em: 10 

jun. 2018 

 

CARLOTTO, Cristina Frates. A mediação nas salas de recursos multifuncionais: estudo de 

caso nos municípios da regional de União da Vitória – PR (2007 – 2015). 2016. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias Instituição de Ensino) - Programa 

de Pós-Graduação em Educação, Centro Universitário Internacional, Curitiba, 2016.  

 

CRUZ, Dulce Márcia. O professor midiático no ensino superior: inovação, linguagens e 

formação (práticas e reflexões). [S. l.]: CNPq, 2015. (Relatório de Pesquisa não publicado). 

 

1380

http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/13684-resolucoes-ceb-2009
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/13684-resolucoes-ceb-2009
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/13684-resolucoes-ceb-2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5782/4203
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5782/4203


 

DETERDING, Sebastian et al. Gamification: using game design elements in non-gaming 

contexts. In: CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS – 

ACM, 2011, Vancouver, CA. Proceedings […] Vancouver, CA: [s. n.], 2011. 

 

FANTIN, Mônica. A escola e a cultura digital: os usos dos meios e os consumos culturais de 

professores. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA 

COMUNICAÇÃO, 32, 2009, Curitiba, PR. Anais [...] Curitiba: INTERCOM, 2009, p. 1-14. 

 

FANTIN, Mônica; RIVOLTELLA, Pier Cesare. Cultura digital e escola: pesquisa e 

formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2012.  

 

FONSECA, Sandra Medeiros; MATTAR, João Augusto Neto. Metodologias ativas aplicadas 

à educação a distância: revisão de literatura. Revista EDaPECI, São Cristóvão, SP, v. 17, n. 

2, p. 185-197, maio/ago. 2017. Disponível em: 

https://seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/6509/pdf. Acesso em: 6 jun. 2019. 

 

JACOB, Camila Meurer. Formação de professores a distância para o uso de mídias 

digitais e tecnologia assistiva.  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Florianópolis, 2019. 

 

MATTAR, João; AGUIAR, Andrea Pisan Soares. Metodologias ativas: aprendizagem 

baseada em problemas, problematização e método de caso. Br. J. Ed., Tech. Soc., [S. l.], v. 

11, n. 3, p. 404-415, jul./set. 2018. Disponível em: 

http://www.brajets.com/index.php/brajets/article/viewFile/429/275. Acesso em: 5 jun. 2019. 

 

MIRANDA, Marcos Cesar Rodrigues de. Alfabetização científica e tecnológica com 

professores do Ensino Fundamental. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2017. 

 

MORAN, José Manuel. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos 

Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (org.). Coleção Mídias Contemporâneas, São 

Paulo, v. II, 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-

content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso em: 2 jun. 2019. 

 

NOVÔA, Jessica. O ambiente virtual de aprendizagem na educação especial: um estudo 

sobre formação continuada docente na área do Transtorno do Espectro Autista. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018. 

 

OLIVEIRA, Renata Cristina de Andrade. Educação a Distância em Astronomia para a 

Formação Continuada de Professores. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino 

de Astronomia) - Pós-Graduação em Ensino de Astronomia, Universidade de São Paulo, 

Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, 

São Paulo, 2016. 

 

REIS, Juliana Irani Villanueva dos. Processo de formação para professores de salas de 

recursos multifuncionais sobre as tecnologias assistivas para os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

1381

https://seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/6509/pdf
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/6509/pdf
http://www.brajets.com/index.php/brajets/article/viewFile/429/275
http://www.brajets.com/index.php/brajets/article/viewFile/429/275
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf


 

Humanas, Sociais e da Natureza) - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Humanas, Sociais e da Natureza, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 

2016.  

 

RIBEIRO, Lopes Fabiana. Formação continuada a distância e atuação profissional dos 

egressos: um estudo sobre o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

2017. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2017. 

 

RODRIGUES, Suellen da Rocha. Produção de material didático acessível para classes 

inclusivas e salas de recursos: um tutorial para docentes de Ensino Fundamental. 2015. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão Instituição de Ensino) - 

Programa de Pós-Graduação em Diversidade e Inclusão Instituição de Ensino, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2015.  

 

SANTA CATARINA. Política de Educação Especial. Florianópolis, SC: Secretaria do 

Estado da Educação, 2018. 

 

SANTAROSA, Lucila Maria Costi; CONFORTO, Debora; SCHNEIDER, Fernanda Chagas. 

Caderno pedagógico: curso de formação de professores em tecnologias da informação e 

comunicação acessíveis. Porto Alegre, RS: Evangraf, 2013. 

 

SANTOS, Juline Maria Fonseca Pereira dos. Produção de disciplina gamificada: uma 

proposta de letramento midiático com aproximações entre mídia-educação e aprendizagem 

baseada em jogos. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2018. 

 

VALENTE, José Armando. Aprendizagem ativa no ensino superior: a proposta da sala de 

aula invertida. [São Paulo: PUC-SP], 2014. Disponível em: 

https://www.pucsp.br/sites/default/files/img/aci/27-8_agurdar_proec_textopara280814.pdf. 

Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

VIANNA, Ysnae et al. Gamificação, INC: como reinventar empresas a partir de jogos. Rio 

de Janeiro: MJV Press, 2013. E-book. 

 

VIEIRA, Andréa Hayasaki. Formação de professores de Atendimento Educacional 

Especializado: experiência de um curso semipresencial. 2016. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Ensino na Educação Básica) - Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2016.  

WANDERMUREM, Fabio Vieira. Professores de sala de recursos multifuncionais: 

formação em tecnologia assistiva. 2016. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-

Graduação em Educação, Centro de Teologia e Humanidade, Universidade Católica de 

Petrópolis, Petrópolis, 2016.  

1382

http://bibonline.ufpi.br/acervo/busca_ifrm.asp?ACSUBNTB=4910211513&palavra_chave=%20Lucila%20Maria%20Costi%20Santarosa&tipo_busca=AUT&tipo_obra=ALL
http://bibonline.ufpi.br/acervo/busca_ifrm.asp?ACSUBNTB=4910211513&palavra_chave=%20Lucila%20Maria%20Costi%20Santarosa&tipo_busca=AUT&tipo_obra=ALL
http://bibonline.ufpi.br/acervo/busca_ifrm.asp?ACSUBNTB=4910211513&palavra_chave=%20Debora%20Conforto&tipo_busca=AUT&tipo_obra=ALL
http://bibonline.ufpi.br/acervo/busca_ifrm.asp?ACSUBNTB=4910211513&palavra_chave=%20Fernanda%20Chagas%20Schneider&tipo_busca=AUT&tipo_obra=ALL
https://www.pucsp.br/sites/default/files/img/aci/27-8_agurdar_proec_textopara280814.pdf
https://www.pucsp.br/sites/default/files/img/aci/27-8_agurdar_proec_textopara280814.pdf
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TEMPOS DE CULTURA DIGITAL 
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RESUMO. A tecnologia tem avançado a cada dia e produzido grandes impactos nas relações culturais, 
sociais e educacionais. É possível observar que, na atual sociedade da informação, um novo paradigma 
de construção do conhecimento, propiciado pela mobilidade, tem se revelado: as pessoas estão cada vez 
mais conectadas, produzindo e compartilhando conteúdos da palma de suas mãos o que as mantém 
distantes da posição de meros consumidores ou receptores de informação. Neste artigo, a discussão 
girará em torno da produção do material didático para Educação a Distância e da necessidade de uma 
postura mais inovadora por parte dos agentes de ensino (professores, tutores, coordenadores, 
conteudistas), como requisitos fundamentais para melhoria da qualidade e consolidação da EAD no 
Exército Brasileiro. 

. 

Palavras-chave: Educação a distância. Sociedade da informação. Cultural digital. Inovação pedagógica. 
Exército Brasileiro. 

 

ABSTRACT. Challenges for the development and consolidation of distance education in Brazilian 
Army in digital culture times. Technology has advanced every day and produced major impacts on 
cultural, social and educational relationships. It is possible to observe that, in the current information 
society, a new paradigm of knowledge construction, promoted by mobility, has been revealed: people 
are increasingly connected, producing and sharing content from the palm of their hands which keeps 
them away from position of mere consumers or recipients of information. In this article, the discussion 
will revolve around the production of the didactic material for Distance Education and the need for a 
more innovative posture by the teaching agents (teachers, tutors, coordinators, contentists), as 
fundamental requirements for quality improvement and consolidation. from EAD at Brazilian Army. 

Keywords: Distance education. Information society. Digital Cultural. Pedagogical innovation. Brazilian 
Army. 
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1. INTRODUÇÃO 
A educação a distância no Exército Brasileiro, desenvolvida desde a década de 1970, já 

encontrou seus pontos de ancoragem na instituição, o que significa dizer que, como modalidade 
de ensino, está oficializada e consolidada em todos os níveis de ensino regulados pela legislação 
de ensino militar. 

De suas atividades iniciais aos tempos atuais, os processos de ensino e aprendizagem 
passaram por grandes transformações nos cenários nacional e internacional, ocasionadas pela 
incorporação das tecnologias de informação e comunicação nas práticas sociais e relações 
interpessoais. 

A sociedade está vivendo um momento em que os avanços tecnológicos produzem cada 
vez mais impactos nas relações culturais, sociais e educacionais. Nesse contexto, é possível 
observar que as inúmeras viabilidades de interação, propiciadas pela mobilidade, permitem que 
os sujeitos superem as barreiras do tempo e do espaço e promovam um diálogo entre o mundo 
físico e o chamado mundo digital. 

Sob essa perspectiva, entende-se que, na atual sociedade da informação, um novo 
paradigma de construção do conhecimento tem se revelado: as pessoas estão cada vez mais 
conectadas, produzindo e compartilhando conhecimentos a partir da palma da mão, o que as 
movimenta da região de simples consumidores ou receptoras de informação para a de 
produtoras de conteúdos informacionais, lúdicos, instrucionais e de outras categorias.  

A respeito do efeito dos avanços tecnológicos na educação, Moran (2007, p.1) destaca 
que “as mudanças que estão acontecendo na sociedade, mediadas pelas tecnologias em rede, 
são de tal magnitude que implicam - a médio prazo- em reinventar a educação como um todo, 
em todos os níveis e de todas as formas”. Não há dúvidas de que, em alguns anos, os processos 
educacionais serão muito diferentes dos que haviam no passado e pouca similaridade 
encontrarão com as práticas atuais. 

Por outro lado, é preciso considerar que a incorporação das novas tecnologias digitais 
não tem como objetivo romper de vez com as tecnologias convencionais, mas, sim, 
complementá-las, a fim de tornar os processos de ensino e aprendizagem mais eficazes na 
condução da educação presencial e/ou a distância. A esse respeito, Barros (2014) enfatiza que: 

Quando se fala em aprendizagem no espaço virtual, significa não somente o uso de 
ferramentas ou a substituição do diálogo e da reflexão dos conteúdos científicos do 
sistema formal de ensino, mas uma modificação nas metodologias e materiais que 
viabilizam esse processo, bem como o enriquecimento e atualização dos conteúdos 
que fazem parte dele. (BARROS, 2014, p. 124) 

Alinhado a essa abordagem pedagógica, o presente estudo nasce de uma pesquisa 
inicial, amparada em estudo de caso de práticas voltadas à apresentação e ao desenvolvimento 
de conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelos agentes de ensino que atuam 
na EAD do ensino superior do Exército Brasileiro. 

Neste artigo, a discussão girará em torno dos desafios para o desenvolvimento da 
educação a distância no Exército Brasileiro em tempos de cultura digital, tendo como foco 
algumas questões que atravessam a capacitação docente e a produção do material didático para 
EAD, considerando a necessidade de desenvolvimento de uma postura mais inovadora por parte 
dos agentes de ensino (professores, tutores, coordenadores, conteudistas), como requisito 
fundamental para melhoria da qualidade da EAD na instituição. 

O percurso de apresentação da pesquisa será iniciado por uma breve contextualização 
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sobre a educação no Exército Brasileiro, o que servirá de âncora para a abertura do tópico sobre 
a educação a distância na instituição estudada, com destaque para os documentos norteadores 
que possibilitaram sua consolidação. Na sequência, serão apresentados os desafios para o 
desenvolvimento da EAD em um cenário de cultura digital, com foco na capacitação docente, 
nas características do perfil do aluno da educação a distância de nível superior do Exército 
Brasileiro e na infraestrutura de tecnologia da informação. E, por fim, será apresentada a 
proposta de capacitação para agentes de ensino a ser implementada na modalidade EAD para 
agentes dos estabelecimentos de ensino da instituição. 

2. UM BREVE SITUAR SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

A instituição Exército Brasileiro desenvolve atividades de ensino, de maneira 
sistematizada, desde o início do século XIX, com a criação da Real Academia Militar por D. 
João VI, cujo objetivo era atender à necessidade de preparo de oficiais que já constituíam um 
corpo de tropa militar integrado por um elevado percentual de brasileiros. De acordo com o 
historiador Tavares: 

A guarnição militar do Rio de Janeiro já era constituída em 80% de brasileiros. 
Tornava-se necessário elevar o padrão profissional e cultural dos seus oficiais, que 
não podiam ser preparados pelas escolas existentes na Corte, mas revelaram 
comprovada capacidade para comandar homens e realizar empreendimentos, em 
benefício da defesa do País, das suas fortificações e dos mais diversos encargos 
públicos. (TAVARES, 1985, p. 22) 

A Real Academia Militar tinha como função inicial realizar a formação intelectual e 
profissional de oficiais que seriam destinados a servir em diferentes regiões do país; o que seria 
promovido por meio de uma educação uniforme, cujo objetivo era garantir que os 
conhecimentos adquiridos na capital pudessem ser aplicados em qualquer lugar para onde os 
encargos da carreira os levassem (TAVARES, 1985). De acordo com o pesquisador Murilo 
Santos (1991, p.73) “o novo estabelecimento estava orientado, basicamente, para a formação 
profissional do oficial do Exército, com o entendimento que se tinha dessa questão no início do 
século XIX”. 

A partir da década de 1870, a Real Academia Militar obtivera crescimento no âmbito 
do ensino superior, o qual se consolidou no século passado com as novas dimensões de 
tratamento dado ao ensino militar, a partir de questionamentos sobre o embasamento e 
treinamento necessários à preparação e desempenho da função do militar (SANTOS, 1991). 
Nesse contexto, têm início no Exército Brasileiro as discussões sobre formação, ensino superior 
e currículos, o que inscreve os dizeres construídos na esfera do saber-fazer bélico em um 
discurso da ordem do saber-fazer pedagógico: 

Verdadeiramente a profissão militar (em seu sentido de guerra) exige uma formação 
superior, porém não é igual em parte alguma do mundo. Nem precisam assemelhar-
se os currículos de cada uma das Forças, nem tampouco entre Forças de diferentes 
países. [...] As Escolas Militares, embora possuam os mesmos objetivos “preparar 
para a guerra”, exigem métodos, bases e currículos completamente diferentes. 
(SANTOS, 1991, p. 74) 

As discussões sobre formação profissional, currículos e processos pedagógicos 
tiveram marcos importantes ao longo da história do Exército, como é o caso da contratação da 
Missão Militar Francesa, em 1919, que  deixou vários legados para a instituição, dentre os quais, 
pode-se destacar a implementação de novas bases para o funcionamento dos cursos nas escolas 
militares, o que elevou o nível dos estudos e promoveu o aprimoramento cultural e profissional 
dos militares dos quadros. 
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Ainda no decorrer do século XX, um outro marco apresenta-se no cenário da educação 

militar, a adoção do ensino a distância, que surge, já naquela época, com o propósito de oferecer 
formação continuada aos militares que, após sua formação inicial, eram destinados a servir em 
locais distantes dos principais estabelecimentos de ensino da instituição. 

Assim, nascia a educação a distância no Exército Brasileiro. 

3. A INSTITUCIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

A Educação a Distância (EAD) no Exército Brasileiro não nasceu após o surgimento da 
Internet, a modalidade existe desde a época dos cursos de instrução que eram entregues pelo 
correio, sofrendo evoluções ao longo de todo o período histórico. 

Na instituição, os cursos ministrados na modalidade de Educação a Distância tiveram 
início na década de 1970. Há registros históricos de que o Exército Brasileiro inaugurou os 
primeiros cursos por correspondência, não só no âmbito do Exército, mas também das 
demais Forças, por meio dos quais especializou seus quadros em suas áreas de 
atuação, como é o caso do Estágio de Análise Ocupacional e Operacionalização de 
Objetivos Educacionais, oferecidos pelo Sistema de Telensino do Exército.  

A década de 1980 marca o início do Telensino de Idiomas, projeto considerado 
pioneiro na área de educação a distância, nos idiomas Alemão, Espanhol, Francês e Inglês, com 
ampliação para os idiomas Italiano e Russo, na década de 1990. Os cursos eram direcionados 
aos militares de carreira, nos intervalos compreendidos entre os cursos de formação, 
especialização e altos estudos, com o objetivo de manter a fluência e adquirir aprofundamento 
dos conhecimentos obtidos nos idiomas escolhidos, nos níveis básico, intermediário e 
avançado. 

A regulamentação das atividades de EAD no Exército Brasileiro ocorre a aprtir do ano 
de 1994, com a publicação das Diretrizes para o Ensino a Distância no Exército Brasileiro, e 
em 1995, com a publicação das Normas para Funcionamento do Sistema de Ensino a Distância 
no Exército Brasileiro, documento que estabelecia os objetivos do ensino a distância, 
apresentava os conceitos básicos, as características, a organização, a metodologia para o 
planejamento, o desenvolvimento e a execução de projetos relativos ao EAD no Exército 
Brasileiro (BRASIL, 1995).  

A normatização publicada em 1995 considerava o ensino a distância como recurso 
complementar do Ensino Militar, o que possibilitava a interação Aluno-Escola, 
independentemente da necessidade da contingência física. Nos dizeres da documentação, “o 
EAD não substitui, concorre ou se sobrepõe ao sistema de ensino convencional, mas, sim, o 
complementa (BRASIL, 1995, p.6) 

Essas ações antecedem o reconhecimento da EAD como modalidade de ensino pelo 
Governo Federal em 1996, a partir da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96), de 20 de dezembro de 1996, que foi sucedida por 
outras formas de regulamentação, como o Decreto n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que 
regulamentou o artigo 80 da LDB, conceituando a educação a distância, fixando diretrizes 
gerais para a autorização e reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições. 

Com o advento da modernização do ensino no Exército, em vigor a partir de 1995, foram 
ofertados pela Força os cursos de pós-graduação lato sensu a distância, com envio de material 
impresso pelos Correios, nas áreas de Atualização Pedagógica, Docência do Ensino Superior, 
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Supervisão Escolar e Psicopedagogia. Os cursos eram desenvolvidos pelo Exército em 
convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no período de 1997 a 2001.  

No decorrer desse período, foram publicados outros documentos reguladores do  
ensino a distância na instituição, como a Portaria nº 13, do Estado-Maior do Exército, que 
estabeleceu, em 1999, as Diretrizes Gerais para o Ensino a Distância no Exército Brasileiro. 
Com a demanda de ampliação de oferta de cursos em EAD, em 2002, foram publicadas as 
Diretrizes dos Cursos de Pós-graduação a Distância estabelecidos por intermédio de convênios 
firmados entre o Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) e Instituições de Ensino Superior, 
ficando sob a responsabilidade do Centro de Estudos de Pessoal a gestão dos cursos oferecidos. 
Dentre os objetivos elencados na portaria, destacamos dois que se aproximam muito dos 
objetivos das primeiras ações de EAD na instituição. 
 

c. Proporcionar aos militares e aos civis, a oportunidade de ampliar a sua 
capacitação por meio do autoaperfeiçoamento. 
d. Proporcionar aos militares e aos civis, que servem ou residem em áreas carentes, 
condições de realizarem cursos do Ensino Regular. (BRASIL, 2002, p.1). 

Interessante observar que o documento estabelecia parâmetros para a apresentação dos 
conteúdos dos cursos, orientando que deveria ser feita por meio de material didático impresso, 
de CDROM, da Internet e de outros recursos instrucionais que seriam disponibilizados aos 
alunos de acordo com a programação de cada curso, o que já apontava para a utilização e 
exploração dos recursos da web 1.0 na educação a distância. 

A partir de 2003, alguns cursos presenciais no Exército Brasileiro foram reestruturados 
e passaram a funcionar na modalidade semipresencial, com a primeira fase realizada a 
distância e a segunda, presencial. Esse modelo migrou para os formatos possibilitados pelo 
advento da web 2.0, a partir de 2006, com a oferta de cursos em um ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) desenvolvido e operado por uma instituição civil contratada para esse 
fim. É importante destacar que os conteúdos eram produzidos, ora por militares que conduziam 
os cursos, ora por profissionais da empresa contratada, quando o curso não era conveniado 
com instituição de ensino superior. 

Com o crescimento de cursos ofertados na modalidade a distância ou semipresencial 
no Exército, o EME revoga a portaria de 1999, com a publicação da Portaria º 185-EME, de 
21 de dezembro de 2010, estabelecendo novas Diretrizes para a Educação a Distância no 
Exército Brasileiro Neste ponto, torna-se relevante chamar a atenção para a adoção do termo 
educação em lugar de ensino, utilizado na diretriz anterior, fruto da alteração do nome do 
Departamento de Ensino e Pesquisa para Departamento de Educação e Cultura do Exército, 
em dezembro de 2008. 

No processo de consolidação da EAD na Força, o Comando do Exército criou em 2015, 
o Centro de Educação a Distância do Exército, que é uma organização militar destinada a 
assumir a gestão da EAD em suas dimensões tecnológicas, pedagógicas e administrativas, o 
que promoveu uma mudança de rumo no desenvolvimento da educação a distância corporativa, 
tendo em vista que o desenvolvimento e o controle passaram de uma instituição civil para uma 
militar, o que gerou uma significativa economia de recursos para o orçamento da União. 

Essa ação significou, também, um passo primordial para a implementação de uma 
identidade institucional para o AVA; o que possibilitou acompanhar as tendências e inovações 
pedagógica e tecnológica, com a incorporação dos recursos de interação e interatividade da 
web 3.0; bem como dar os primeiros passos em direção às propostas educacionais da web 4.0, 
o que mostra estar de acordo com o estabelecido na Diretriz de Educação e Cultura do Exército 
Brasileiro 2016-2022, publicada em dezembro de 2015. 
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O Exército Brasileiro, como parte de uma sociedade moderna e tecnológica, 
constitui-se em uma Instituição em constante aprendizagem e que deverá assimilar, 
regularmente, as mudanças que ocorram em uma sociedade globalizada. Cada vez 
mais, a velocidade dessas transformações aumentará e exigirá da Instituição a 
capacidade de avaliá-las e, se for o caso, implementá-las em seus processos 
operacionais, organizacionais e também educacionais, considerando o ajustamento 
das possíveis mudanças com os valores maiores da Instituição. (BRASIL, 2015, 
p.5). 

Com a criação do Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx), tornou-se 
necessária a revogação da Diretriz de Educação a Distância, publicada em 2010. Assim, em 
novembro de 2016, é aprovada a diretriz atualizada, que logo em seu primeiro artigo vem 
“consolidar a Educação a Distância (EAD) como modalidade educativa no Sistema de Ensino 
do Exército (SEE), em consonância com o Plano Estratégico do Exército Brasileiro (PEEx 
2016-2019) e o Projeto Político-Pedagógico da Instituição” (BRASIL, 2016, p.1). 

Oficialmente consolidada, a educação a distância apresenta-se como uma solução que 
cresce a cada ano na esfera quantitativa, fruto das orientações do escalão superior. Em sua 
diretriz de 2019, o Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército incentiva os 
estabelecimentos de ensino a planejarem “a inserção da modalidade EAD quando da criação 
de cursos e estágios ou atualização de currículos” (BRASIL, 2019, p.5). 

Nesse sentido, até o presente momento, a instituição possui 170 cursos rodando no 
ambiente virtual de aprendizagem, sendo 35 totalmente a distância e 135 semipresenciais. 
Com isso, um novo desafio agora se impõe aos responsáveis pela gestão e condução dos 
cursos hospedados no AVA, o de melhorar a qualidade das práticas pedagógicas 
desenvolvidas na sala de aula virtual, considerando o cenário de cultura digital em que 
estamos inseridos. 

4. DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA EAD NO 
EXÉRCITO BRASILEIRO EM TEMPOS DE CULTURA DIGITAL 

Para iniciar este tópico, é válido destacar o conceito de cultura digital apresentado por 
Pontes (2018), que a entende como:  

Um espaço aberto, transversal, plástico, afetivo, estético e atemporal, que favorece 
e incita a reorganização da sociedade, influencia os padrões de identidade, criando 
novas formas de interação social, que se (reconstrói e se modifica, a partir das 
relações humanas e coletivas, com os aspectos simbólicos e materiais.  É 
estabelecida a partir das tecnologias digitais, mas se desenvolve para além delas. 
(PONTES, 2018, p.46-47). 

Como apresentado ao longo do percurso deste trabalho, a educação a distância 
apresentou diferentes características e desafios em sua forma de condução no decorrer de sua 
história de consolidação no Brasil e nas instituições que a adotaram como uma das modalidades 
de desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. No contexto da web 3.0 e 4.0, 
novos desafios comparecem para gestores, professores, conteudistas, tutores e alunos, no que 
tange às ações para desenvolvimento e consolidação da EAD em tempos de cultura digital. 

4.1 Desafios para a capacitação docente 
Entendemos que há um grande desafio para as equipes de gestão da EAD, motivado 

pela necessidade de pesquisa e acompanhamento constante de novas metodologias e recursos 
para desenvolvimento da educação a distância. As orientações pedagógicas devem primar pelo 
trabalho multidisciplinar, sempre que possível, para reestruturação curricular, com base nas 
atuais relações dos sujeitos com a informação e com os processos ensino e aprendizagem. Na 
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Diretriz do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército/2019, é apresentada a 
seguinte orientação para os estabelecimentos de ensino, a fim de motivá-los a: 

inovar em práticas educativas visando ao emprego de metodologias ativas, no ensino 
presencial e a distância, além de atividades que envolvam realidade virtual, realidade 
aumentada e jogos de negócios, a partir da utilização das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação; investir em melhorias na qualidade do material didático 
nas modalidades presencial e a distância. (BRASIL, 2019, p. 5). 

Para a atividade docente, de professor, tutor ou conteudista, o desafio torna-se o 
planejamento de ações pedagógicas para um ambiente em que as práticas de interação e 
interatividade devem conduzir o ritmo da aprendizagem do aluno. E, ainda, o desafio pode 
surgir no entendimento do que significa adotar uma postura inovadora com base em uma 
cultura digital, tendo em vista que grande parte dos docentes da EAD do Exército Brasileiro 
tiveram formação em uma cultura tradicional, textual, presencial ou desenvolvida nos 
ambientes de educação 1.0 e 2.0. 

Pallof & Pratt (2015) enfatizam que os docentes precisam de capacitação e auxílio na 
transição do ambiente presencial para o online; o que com outras palavras, é defendido por 
Pontes (2018), ao afirmar que: 

 
A cultura digital na educação depende de pensá-la de forma diferente, trazendo um 
caminho inverso do currículo tradicional, que postula conceitos técnicos em favor 
da memorização e reprodução, reforçando a conservação e a manutenção de antigas 
práticas para garantir a modernidade na utilização acrítica da tecnologia. De alguma 
forma, nessas concepções as TDIC necessitam ser aprendidas e dominadas. 
(PONTES, 2018, p.57). 

Sob esse enfoque e visando cumprir sua missão de capacitar agentes de ensino para 
atuação na EAD, o Centro de Educação a Distância do Exército pesquisou e testou uma série 
de soluções que pudessem apoiar o saber-fazer docente. Tal iniciativa resultou na oferta de 
uma capacitação presencial voltada à hipertextualidade e à produção de recursos textuais para 
impressão, recursos audiovisuais e recursos interativos para educação a distância, pautada na 
utilização de softwares e plugins gratuitos disponibilizados na Internet. 

O objetivo da capacitação era fornecer instrumentos aos agentes de ensino da EAD do 
Exército Brasileiro, que pudessem auxiliá-los na melhoria das práticas pedagógicas, a partir da 
relação com o material didático.  

Destaque foi dado à utilização da linguagem nos materiais elaborados para 
desenvolvimento da capacitação, identificando o uso de uma linguagem rica em recursos que 
contemplem as matrizes verbal, visual e sonora, a fim de oferecer múltiplas possibilidades de 
interação do aluno com o conteúdo a ser trabalhado, o que remete ao conceito de hipertexto, 
trabalhado por Xavier (2009): 

o hipertexto se diferencia, essencialmente, do texto impresso por hospedar e exibir em 
sua superfície formas outras de textualidade, além da modalidade escrita da 
linguagem. Ele acondiciona outros modos de enunciação, tais como as imagens em 
vídeo, ícones animados e sons, todos interpostos ao mesmo tempo na tela (XAVIER, 
2009, p. 118). 

Com essa ação, o CEADEx buscou orientar e incentivar os agentes de ensino a 
construírem suas salas de aula virtuais com mais diversidade de mídias para apresentação dos 
conteúdos aos alunos; cujo resultado pode ser observado na figura 1, a seguir. 
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  Figura 1: Imagem da sala virtual da Capacitação Produção de Mídias para EAD 

Nesse contexto, podemos entender que as novas práticas no ambiente digital estão 
relacionadas às ações de navegabilidade, que é explicada por Simão Neto (2012, p. 138), 
como “a possibilidade que temos de “surfar” nas informações”. 

4.2 Desafios para as novas práticas de interação e interatividade com base no público- 
alvo 

Nos ambientes virtuais de aprendizagem, a comunicação entre professores e alunos é de 
fundamental importância para que se obtenha sucesso no processo de construção do 
conhecimento. Como afirmam Moore & Kearsley (2008), “o ensino a distância eficaz depende 
de uma compreensão profunda da natureza da interação e de como facilitá-la por meio de 
comunicações transmitidas com base em tecnologia”. Os autores destacam três tipos diferentes 
de interação, a saber: interação do aluno com o conteúdo, por meio da qual transforma em 
conhecimento pessoal a matéria que lhe é apresentada para estudo; interação do aluno com o 
instrutor (professor, tutor), para que este o auxilie na interação com o conteúdo e o ajude a 
aplicar o que está aprendendo; e interação do aluno com os outros alunos, em que a troca de 
ideias são extremamente valiosas e leva os participantes a refletirem e a construírem 
conhecimentos sobre os conteúdos  apresentados. 

Assim, outro importante aspecto observado na produção de recursos para uma cultura 
digital refere-se à natureza do público-alvo, que apontará para o nível de maturidade a ser 
considerado na elaboração do conteúdo textual e nas escolhas dos componentes audiovisuais 
e interativos. Nos processos de interlocução a distância, os efeitos de sentido, significação, 
que são atribuídos aos textos (verbais ou não-verbais), devem ser preocupação fundamental. 
É o leitor/aluno que, com sua história de vida e de leituras, atribuirá sentidos aos textos e 
recursos selecionados e/ou produzidos pelo professor (NEDER, 2005). 
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Consideramos que o aluno da educação a distância de nível superior do Exército 
Brasileiro encontra um primeiro desafio em sua fase inicial de atividades no ambiente virtual, 
tendo em vista que os cursos de formação são, ainda, desenvolvidos totalmente na modalidade 
presencial, ficando a modalidade a distância como uma das fases dos cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e altos estudos.  

Nesse sentido, é possível apontar dificuldades dos alunos dessa categoria ao iniciar um 
curso em EAD, tais  como: entendimento de que o ritmo da educação é diferente do presencial; 
adaptação à interface do ambiente de aprendizagem; familiarização com as ferramentas e 
recursos do curso; entendimento do modelo do curso e dos comportamentos e atitudes 
esperados dos alunos; administração do tempo e organização para realização das atividades 
previstas. A respeito da preparação do primeiro momento de ingresso dos alunos no ambiente 
virtual, Mill e Pimentel (2010) destacam que: 

Antes de tudo, a cultura das salas online precisa ser compreendida e incorporada por 
todos esses novos habitantes do ciberespaço escolar. O desenvolvimento de atividades 
que possam acolher esses novos participantes tem de ser o primeiro momento 
educacional de qualquer curso. É preciso apresentá-los às especificidades da cultura 
escolar virtual e lhes oferecer oportunidades de vivenciar os principais códigos, regras 
e valores do novo ambiente em que irão viver, conviver e aprender. Além disso, a 
maioria das habilidades e atitudes não é requerida dos estudantes nos cursos face a 
face: disciplina, organização, cumprimento de prazos, responsabilidade pessoal, 
participação ativa e interação são requisitos exigidos aos estudantes de cursos a 
distância e não necessariamente desenvolvidos em cursos presenciais. 

Por outro lado, o aluno da EAD do Exército Brasileiro, assim como da maioria das 
instituições do Brasil e do exterior, é um adulto, cuja motivação e desenvolvimento da 
aprendizagem podem ser enquadrados na sigla CHAVE, que sintetiza o ensino por 
competências, em implementação na instituição desde 2012. Dito de outro modo, o ensino 
por competências no Exército Brasileiro é voltado para o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, o que pode, de certa forma, 
ser associado aos princípios de Knowles (2011): necessidade do aprendiz de saber, 
autoconceito do aprendiz, experiência anterior do aprendiz, prontidão para aprender, 
orientação para a aprendizagem e motivação para aprender. 

4.3 Desafios para a adequação de infraestrutura de Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

Atualmente, é de grande importância o papel exercido pela infraestrutura de tecnologia 
da informação (TI) no ambiente virtual de aprendizagem para desencadear apropriadamente o 
estímulo e exploração do material didático, e, de fato, auxiliar o aprendizado do aluno. A 
infraestrutura de TI constitui-se pelo conjunto de informações, sistemas,  hardware, softwares, 
plataformas, cabeamento de rede, sistemas operacionais, virtualização e conexões de internet. 

Um ambiente com alta disponibilidade, boa performance de execução, instalação de 
recursos e tecnologias atualizadas é um ponto forte com o objetivo de colaborar com os 
processos ensino e aprendizagem, tanto quanto com o desenvolvimento da trilha de 
aprendizagem a ser percorrida pelo aluno. 

Pallof & Pratt (2015, p. 81) afirmam que “cada instituição tem suas próprias 
necessidades, seus requisitos e seus recursos disponíveis”, o que nos leva a considerar que, ao 
se planejar uma infraestrutura de TI acima da média, a fim de ser o arcabouço do ambiente 
virtual, a consequência é a oferta e a entrega aos usuários de desempenho, agregando valor e 
bons resultados aos processos educacionais que são intrínsecos à plataforma educacional. 
Nesse sentido, a tecnologia torna-se uma grande aliada à oferta de uma plataforma 
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constantemente disponível e, seguindo a filosofia da educação a distância, permitindo ao aluno 
estudar a qualquer momento e em qualquer lugar distante geograficamente. 

Na Diretriz do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, 
encontramos a orientação que sinaliza para o fato de que “a tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) estará presente em todas as atividades e, alinhada com a capacitação 
continuada dos docentes, se constituirá como um dos principais elementos de inovação das 
metodologias do ensino” (BRASIL, 2015, p.2). 

Atualmente, incentiva-se a utilização de materiais didáticos audiovisuais e interativos, 
o que exige uma boa performance de processamento, visando à disponibilização de um 
ambiente mais atrativo, motivador e interativo. Para que esta situação seja bem-sucedida, a 
infraestrutura de TI é um forte elo de permissionamento, ou seja, a infraestrutura permeia a 
qualidade de execução dos processos educacionais na educação a distância do Exército 
Brasileiro. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações provocadas pelo 

rápido e crescente avanço tecnológico. Essas mudanças apresentam reflexos em vários vetores 
sociais: político, econômico, estratégico, educacional, dentre outros, de forma que os atores 
envolvidos em cada uma dessas esferas precisam acompanhar sua evolução. Neste contexto, a 
educação surge com uma nova proposta, fundamentada em novas práticas de desenvolvimento 
dos processos ensino e aprendizagem, os quais, também, trazem consigo uma nova forma de 
relacionamento entre professor e aluno, modificando as estratégias de construção do 
conhecimento. 

Nesse contexto, desenvolver um projeto de capacitação  que pensa no preparo do 
docente para atuação nesse cenário de múltiplas conexões e possibilidades surge como ação 
imprescindível à atualização de suas práticas pedagógicas. Na mesma linha de ação, torna-se 
fundamental tratar da questão da autoria em suas múltiplas dimensões, a fim de alertar e 
proteger o docente, bem como, e principalmente, desenvolver neste a prática de autoria para 
produção do material didático que servirá de base ao conteúdo a ser trabalhado. 

Com o desenvolvimento da capacitação realizada pelo CEADEx, observou-se que, no 
cenário de inovação e transformação experimentado pelo Exército Brasileiro, é possível 
apresentar aos agentes de ensino soluções que permitem integrar tecnologias impressas, 
analógicas e digitais, que possibilitam diferentes  formas de comunicação e interação  entre os 
agentes de ensino e interatividade com os conteúdos trabalhados, na integração de diferentes 
realidades no ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, é importante ressaltar que o papel 
transformador da educação não ocorrerá pelo simples adoção das tecnologias na educação; mas, 
sim, pela maneira forma como são exploradas no percurso pedagógico para o desenvolvimento 
de trilhas de aprendizagem. 

O ambiente virtual que serve de aparato para a condução de cursos na modalidade 
EAD no Exército é subsidiado por um contexto tecnicamente apoiado em camadas de 
sistemas operacionais, tecnologias de linguagem de programação, banco de dados, 
aplicativos. Ao se realizar essa estruturação, de forma a permitir um intercâmbio e visando à 
performance acima da média, permite-se um ganho de execução no momento em que é 
realizada a trilha de aprendizagem pelo aluno, permitindo ao mesmo, o acesso aos materiais 
didáticos, fundamentalmente calcados em softwares que exigem bom processamento, não 
havendo gargalos ou interrupções, com o objetivo da conquista de melhor absorção de 
conteúdo. 
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RESUMO. Este artigo discute a problemática da seleção de mídias e tecnologias digitais para uso em 

situações de ensino-aprendizagem. Nessa direção, buscou-se na literatura autores que abordaram o tema 

e selecionou-se, em cada um deles, categorias avaliativas capazes de oferecer suporte ao planejamento 

do uso dessas tecnologias. Tais categorias foram desmembradas em indicadores e destes foi criado um 

instrumento avaliativo a ser usado no momento da escolha das mídias e tecnologias. Este instrumento, 

posteriormente validado por doutores em educação e avaliado por profissionais especialistas na área, é 

sugestivo, podendo ser ampliado ou refinado. O artigo teve, fundamentalmente, a intenção de chamar a 

atenção para a complexidade da escolha de mídias e tecnologias. 

Palavras-chave: Mídias. Tecnologias digitais. Educação a distância. 

 

ABSTRACT.  Media and Technologies: an evaluating proposal for distance courses. This article 

discusses the issue of selecting media and digital technologies for use in teaching-learning situations. In 

this sense, it searched the literature for authors that approached the theme and selected, in each of them, 

evaluative categories capable of supporting the planning of the use of these technologies. These 

categories were broken down into indicators and from these an evaluative instrument was created to be 

used when choosing media and technologies. This instrument, later validated by doctors in education 

and evaluated by professionals specializing in the field, is suggestive and can be expanded or refined. 

The article was primarily intended to draw attention to the complexity of media and technology choice. 

Keywords: Media. Digital technologies. Distance education. 
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1. MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

O surgimento da web, no final dos anos 1990, expandiu de forma exponencial as formas 

de ensinar e aprender. As mídias, que eram essencialmente impressas e enviadas por 

correspondência, passaram a ser acessadas on-line e possuíam mais recursos de interação, como 

os hiperlinks, que levam os alunos a novos materiais e formas de acessar as informações. Os 

áudios e vídeos, que eram disponibilizados em CDs e DVDs, passaram a ser acessados por meio 

da internet em questão de minutos. 

A tecnologia permitiu o estreitamento de barreiras espaciais e temporais e possibilitou 

novas formas de se comunicar e obter informações. Moore e Kearsley (2013) destacam como 

o aprendizado baseado na web oportunizou novas formas do aluno interagir, suscitando a 

criação de materiais mais dialógicos e estimulantes. Também possibilitou a utilização de 

estratégias de ensino mais sofisticadas, que envolvem métodos de investigação, simulação e 

jogos. “Além disso, novos métodos para organizar informações utilizando hipertexto e 

hipermídia, oferecem opções de aprendizado mais eficientes” (MOORE; KEARSLEY, 2013, 

p.110). Assim,  

[...] novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria 

inteligência, dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos 

informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, 

aprendizagem são capturadas por uma informática cada vez mais avançada. (LÉVY, 

1993, p. 4) 

Vivemos a era da sociedade tecnológica, na qual a tecnologia está cada vez mais 

presente no dia a dia, inclusive na educação. Para Kenski (2007) o conceito de tecnologias é 

variável, contextual e, em muitos casos, é confundido com inovação. Segundo ela, é difícil 

estabelecer o limite de tempo para considerar o que é uma nova tecnologia. A natureza técnica, 

a apropriação e seu uso podem ser critérios para caracterizá-los. No entanto, é muito comum 

que o indivíduo, no esforço de se apropriar da técnica para utilizar tal tecnologia, a veja 

substituída por outra mais avançada, iniciando um novo ciclo. 

A tecnologia sempre foi um grande desafio para a espécie humana. Segundo Lyotard, 

[...] a única chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do 

mundo é adaptar-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, 

indistintamente. Este também é o duplo desafio para a educação: adaptar-se aos 

avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação 

crítica desses novos meios. (LYOTARD, 1998; 1993 apud KENSKI, 2007, p. 18). 

Para aprofundar a utilização das mídias e tecnologias na educação, cabe definir e 

distinguir os termos “mídia” e “tecnologia” de modo a compreender sua aplicação e formas de 

utilização para se poder avaliá-las. 

Moore e Kearsley (2013) distinguem os termos “mídia” e “tecnologia”, que muitas 

vezes são utilizados equivocadamente como sinônimos. Segundos eles, a tecnologia é o veículo 

utilizado para comunicar ou distribuir as mensagens, as quais podem estar disponibilizadas em 

diversos formatos de mídias (textos, imagens, sons, entre outras). Filatro e Cairo (2015) 

corroboram os autores e afirmam que as tecnologias possibilitam realizar atividades de 

aprendizagem e também possibilitam produzir e entregar mídias.  
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Kenski (2007, p. 24) apresenta definições distintas, situando mídia como novos meios 

de comunicação que ampliam o acesso às informações e necessitam de tecnologias específicas 

de informação e comunicação para sua disseminação. Já tecnologia é definida como “o conjunto 

de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à 

utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade”. Assim, a utilização dos 

novos meios de comunicação (mídias) e o uso dos meios específicos para informar e comunicar 

(tecnologia) são comumente chamados de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). 

É importante ressaltar que as mídias e tecnologias também são, por vezes, nomeadas de 

recursos didáticos ou recursos tecnológicos, quando aplicadas à educação. No entanto, 

independentemente da nomenclatura atribuída, é fato que o uso das TIC, por suas diversas 

possibilidades de veiculação de conteúdos e de interação entre professor-aluno-conteúdo, 

movimentou a educação e transformou as formas tradicionais de ensinar e de aprender. A partir 

do momento em que a comunicação acontece em qualquer lugar e a qualquer tempo, torna-se 

imprescindível conhecer o potencial, as limitações das tecnologias e as melhores técnicas 

(mídias) para comunicar-se. 

Um problema constante ao longo da história da educação é a tendência de os educadores 

fixarem-se em uma mídia ou tecnologia específica e tentarem transmitir todos os diferentes 

componentes do curso. O grande desafio dos educadores ainda é decidir quais as melhores 

mídias para um determinado curso e qual a tecnologia mais apropriada para veiculá-las. Cabe 

ressaltar que não existe uma mídia ou tecnologia certa ou errada e sim uma mídia ou tecnologia 

adequada ou não para determinado contexto. Por isso, compete avaliar se as mídias e 

tecnologias atendem ou não aos aspectos relevantes para o contexto de aplicação.  

Segundo Moore e Kearsley (2013, p. 133) nenhuma tecnologia isoladamente tem 

possiblidade de atender a todos os requisitos de ensino e aprendizado de um curso e satisfazer 

as necessidades dos diferentes alunos ou atender a variações em seus ambientes de 

aprendizagem. Por isso, “o processo de seleção da tecnologia deve ser feito em cada curso, e a 

seleção de mídia, para cada objetivo de aprendizado”, considerando a mescla de mídias e 

tecnologias, que resultarão em uma maior abrangência do público e maior possibilidade de 

eficácia.  

Cabe ressaltar que as TIC não são apenas suportes tecnológicos, pois “elas têm suas 

próprias lógicas, suas linguagens e maneiras particulares de comunicar-se com as capacidades 

perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas” (KENSKI, 2007, 

p. 38). Por este motivo torna-se fundamental que a mídia ou a tecnologia utilizada, nos cursos 

a distância, sejam adequadas ao público a que se destinam, às premissas pedagógicas e às 

necessidades físicas e tecnológicas da sua execução. Kenski (2007, p. 44) assim ratifica quando 

afirma que “quando bem utilizadas, provocam a alteração dos comportamentos de professores 

e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e aprofundamento do conteúdo estudado”. 

Em contrapartida, o uso inadequado de uma mídia ou tecnologia resulta em cursos pouco 

eficazes. Kenski (2007) destaca alguns problemas recorrentes, tais como: falta de conhecimento 

dos professores para o melhor uso pedagógico da tecnologia; uso da tecnologia somente para 
passar conteúdo, desconsiderando as necessidades do aluno; e a inadequação da tecnologia ao 

conteúdo e propósitos do ensino. 

A utilização de diversas mídias e tecnologias implica, além de um tempo maior de 

desenvolvimento e maior custo, a necessidade de avaliá-las individualmente, de modo a garantir 

que todas atendam aos aspectos elencados. 
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2. A SELEÇÃO DE MÍDIAS E TECNOLOGIAS: REVENDO A LITERATURA 

A inserção de mídias e tecnologias na educação remodelou o sistema de ensino na 

educação a distância e a forma de aprendizagem, sendo as TIC um fator de impacto sobre 

decisões na criação de cursos. Os autores Moore e Kearsley (2013) apresentam um modelo 

conceitual de educação a distância (EaD), no qual alguns macrofatores se destacam como as 

grandes forças, que afetam cada parte do sistema de educação a distância, conforme o modelo 

a seguir (Figura 1).  

 
Figura 1 – Modelo conceitual de educação a distância. 

  
Fonte: Moore e Kearsley (2013). 

 

Na Figura 1 é possível observar a relação direta da tecnologia com o ensino e a criação 

do programa/curso, momento no qual são selecionadas as mídias e tecnologias que serão 

utilizadas. 

No desenvolvimento de cursos de educação a distância, após as decisões sobre o que 

deve ser ensinado, o que se deseja que seja aprendido e o tempo necessário para sua execução, 

deve ser determinada a melhor combinação de mídias e tecnologias que obterão os resultados 

pretendidos. No entanto, cada mídia e tecnologia tem sua especificidade. Moore e Kearsley 

(2013, p. 11) afirmam que “embora cada mídia possua suas características próprias, existe 

também variabilidade em cada uma, determinada pela tecnologia que a distribui”.  

As TIC dispõem de uma infinidade de opções de mídias e tecnologias para veiculação 

de cursos a distância. Para orientar os profissionais nessa escolha Moore e Kearsley (2013, p. 

122-123) indicam alguns procedimentos de seleção de mídias e tecnologias, baseados em 

modelos consolidados e que possuem relevância, mesmo quando as tecnologias mudam. São 

eles: 

1. Identificar os atributos das mídias exigidos pelos objetos de instrução ou pelas 

atividades de aprendizagem; 2. Identificar as características dos alunos que sugerem 

ou eliminam certas mídias; 3. Identificar as características do ambiente de aprendizado 

que oferecem ou excluem certas mídias; 4. Identificar os fatores econômicos ou 

organizacionais que podem afetar a viabilidade de certas mídias. 

Esses autores (2013, p. 124) também destacam o modelo ACTIONS, introduzido por 

Bates (1990 apud MOORE; KEARSLEY, 2013), que tem como objetivo orientar a tomada de 

decisão sobre o uso de determinada tecnologia a partir de fatores preestabelecidos: 
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Acesso (Acess): onde os alunos aprenderão – em casa, no trabalho ou no centro 

local?  

Custos (Costs): quais são os custos de equipamento e os que se repetem – fixos 

e variáveis? 

Funções de ensino (Teachingfunctions): quais são os requisitos para a 

apresentação da matéria? Quais são os métodos necessários para ensino e 

aprendizado? 

Interação (Interaction): que tipo de interação de professor com aluno será 

possível? 

Organização (Organization): que alterações na organização serão necessárias 

para facilitar o uso de uma tecnologia específica? 

Novidade (Novelty): a tendência para a adoção dessa tecnologia estimulará o 

financiamento e a inovação? 

Velocidade (Speed): com que rapidez e facilidade o material pode ser 

atualizado e alterado? Com que rapidez novos cursos podem ser produzidos 

usando essa tecnologia? 

Da mesma forma Kenski (2005-2006) apresenta reflexões sobre o uso de diferentes tipos 

de mídias em projetos educacionais e destaca o impacto dessa escolha nos cursos a distância. 

A reflexão provocada é extremamente relevante por levantar questionamentos que auxiliarão 

no processo de seleção de mídias e na tomada de decisão. A escolha de um tipo particular de 

mídia para a realização de projetos em educação a distância vai orientar, por exemplo, a 

organização e o treinamento da equipe responsável, os investimentos em infraestrutura 

tecnológica, a forma como serão planejadas e disponibilizadas as atividades educacionais. 

(KENSKI, 2005-2006, p. 3). 

Para auxiliar essa escolha, Kenski (2005-2006) sugere a criação de um plano de mídias, 

ou plano de comunicação, que contemple o escopo de ações para a seleção de mídias na 

educação, considerando especificidades, limites e disponibilidades da instituição. Neste 

sentido, apresenta critérios para auxiliar a tomada de decisão e escolha do melhor suporte 

midiático. O plano de mídias sugerido pela autora contempla aspectos relativos a: sujeitos 

envolvidos (alunos, professores e tutores, apoio técnico e administrativo); mídias selecionadas 

(seleção de mídias, análise de mídias, infraestrutura, mídias e tratamento dos conteúdos, 

desenvolvimento de atividades); testes e validações (mudanças, revisões, avaliações). 

Outro autor que discorre sobre a problemática de mídias e tecnologias em EaD é Silva 

(2013, p. 38), que aponta a relevância de uma escolha coerente de mídias e tecnologias. Afirma 

ele que “a disponibilização de conteúdos corretamente constituídos em mídias e transportados 

por tecnologias eficazes sustentam materiais didáticos adequados do ponto de vista técnico e 

pedagógico”. Silva (2013, p. 63) fornece balizadores como subsídios para a escolha das mídias 

e sugere ainda que, quando organizados na forma de lista de checagem, podem auxiliar na 

identificação de sua ocorrência, fornecendo uma validação qualitativa desses elementos. Dentre 

os balizadores citados, foram utilizados como referência para este estudo os relacionados ao 

planejamento e desenvolvimento de cursos, a saber: modelo de ensino, público-alvo, 
fundamentos pedagógicos, produção de material didático e escolha de mídias e tecnologias.  

Filatro (2009, p. 37) aborda o desenvolvimento de soluções para o aprendizado 

eletrônico — sejam eles cursos ou disciplinas — e destaca fatores do macroambiente que podem 

implicar em seu êxito. Um desses fatores está relacionado ao contexto, ou seja, ao público-alvo, 

suas necessidades e limitações. Dessa forma, ainda na etapa de planejamento deve-se realizar a 

análise contextual, que contempla “identificar o problema de aprendizagem, os resultados 

esperados, as características dos alunos, os recursos disponíveis e as limitações técnicas, 

orçamentárias e administrativas”, entre outras etapas. Conforme expõe Filatro, as informações 
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coletadas a respeito do público-alvo, das condições técnicas e da abordagem pedagógica da 

instituição, são premissas que orientam todo o desenvolvimento dos cursos. 

Para levantar restrições relacionadas a questões técnicas, disponibilidade de 

profissionais, orçamentos e prazos, bem como considerar eventuais riscos a serem enfrentados, 

o designer instrucional precisa voltar-se para os contextos imediato (pedagógico) e institucional 

mais amplos. Por exemplo, limitações técnicas — como a impossibilidade de os alunos 

acessarem equipamentos novos e banda larga, ou, por outro lado, a falta de infraestrutura 

tecnológica por parte da instituição — dificultam a adoção de modelos de aprendizagem mais 

abertos (FILATRO, 2009, p. 41). 

Demais fatores como a estruturação do curso, a escolha dos conteúdos, a definição das 

estratégias de ensino-aprendizado influenciam a seleção e a lógica de produção das mídias, uma 

vez que o aprendizado eletrônico possui características midiáticas específicas. Entre essas 

características, Filatro (2009) cita como importantes: interação; fluxo da informação; uso de 

recursos e ferramentas; ambiente virtual de aprendizagem; feedback e avaliação e questões 

econômicas.  

Assim, tomou-se dos autores mencionados (MOORE; KEARSLEY, 2004; BATES, 

1990; KENSKI, 2005-2006; SILVA, 2013; FILATRO, 2009) os seguintes pontos para compor 

um quadro de categorias avaliativas:  público-alvo, aspectos pedagógicos, demanda de recursos 

humanos, recursos tecnológicos e infraestrutura. Nessa revisão de literatura observou-se que os 

diversos autores abordam os aspectos relevantes na escolha das mídias e tecnologias. O estudo 

dessas referências possibilitou a criação de um quadro de categorias consideradas relevantes 

para a seleção de uma mídia e tecnologia. Tais categorias, suas descrições e os autores que 

discorrem sobre elas em seus trabalhos teóricos são apresentadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Categorias para a seleção de mídias e tecnologias. 

Categoria Descrição Autor de Referência 

Público-alvo 

As características do público-alvo, tais como idade, área de 

interesse, grau de independência e autonomia, entre outras, 

são fundamentais para a utilização de uma determinada 

mídia ou tecnologia. 

Moore e Kearsley (2013); 

Bates (1990); 

Kenski (2005-2006); 

Silva (2013); Filatro (2009). 

Pedagógica 

Para que contribuam com o processo educativo devem ser 

compreendidas e incorporadas pedagogicamente. É 

imprescindível que sejam respeitadas as especificidades do 

ensino e da própria tecnologia. 

Bates (1990); 

Kenski (2005-2006); 

Silva (2013); Filatro (2009). 

Demanda de 

Recursos 

humanos 

A EaD exige o uso de uma variedade de recursos humanos, 

que preferencialmente devem trabalhar em equipes. 

Moore e Kearsley (2013); 

Kenski (2005-2006); 

Silva (2013); Filatro (2009). 

Recursos 

tecnológicos 

Atributos exigidos pela mídia e pela tecnologia devem ser 

suportados. 

Moore e Kearsley (2013); 

Bates (1990); 

Kenski (2005-2006); 

Silva (2013);Filatro (2009). 

Infraestrutura 
Fatores econômicos e organizacionais podem afetar a 

viabilidade de sua utilização. 

Moore e Kearsley (2013); 

Bates (1990); 

Kenski (2005-2006; 

Silva (2013); Filatro (2009). 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada. 
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Essas categorias foram utilizadas na composição de um novo quadro que ofereceu as 

bases para o instrumento avaliativo de mídias e tecnologias. Após levantadas, as categorias 

foram desdobradas em indicadores que permitem julgar a adequação de mídias e tecnologias 

nos cursos a distância. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 695), os critérios são: 

Indicadores de mérito que definem as características de um programa ou de uma 

implementação bem-sucedidos. Embora, às vezes, implícitos nas próprias perguntas 

da avaliação, os critérios a serem usados para julgar o valor do programa em geral 

devem ser explicitados. 

Os indicadores constantes do Quadro 2 que se segue encontram-se ora explícitos, ora 

implícitos na fala dos autores considerados. Eles subsidiaram a elaboração dos itens que 

compõem o instrumento de avaliação construído para ser aplicado na avaliação de mídias e 

tecnologias. Cada um dos itens constantes no instrumento pode ser avaliado de acordo com os 

padrões: sim; não; não se aplica.  

  
Quadro 2 – Quadro de categorias, indicadores e padrões. 

Categorias Indicadores Padrões 

Público-alvo 

Aderência ao perfil do público-alvo. 

Demanda fluência em sua utilização. 

Promove a motivação. 

Desenvolve a autonomia. 

Potencializa a interação. 

Incentiva a colaboração. 

Favorece a acessibilidade. 

sim; não; não 

se aplica 

Pedagógica 

Aderência ao projeto pedagógico. 

Promove o alcance dos objetivos. 

Explora adequadamente o conteúdo proposto. 

Possibilita a avaliação da aprendizagem. 

sim; não; não 

se aplica 

Demanda de 

Recursos 

Humanos 

Necessita de equipe para sua produção. 

Demanda acompanhamento de tutoria. 

Precisa de competência tecnológica para seu uso. 

Necessita de equipe para implementação/manutenção. 

sim; não; não 

se aplica 

Recursos 

Tecnológicos 

Demanda suporte midiático/ferramentas para produção. 

Contempla a mobilidade/responsividade.  

Necessita de ambiente para hospedagem. 

Compatibilidade do ambiente de hospedagem. 

Necessita de integração. 

Prevê a atualização periódica. 

Fornece informações sobre o desempenho do aluno. 

sim; não; não 

se aplica 

Infraestrutura 

Demanda estrutura tecnológica específica. 

Possui orçamento para execução e manutenção. 

Comporta o acesso simultâneo. 

Necessita de conexão de internet específica. 

sim; não; não 

se aplica 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada. 

A categoria público-alvo se justifica pois considera a aderência e o impacto de tais 

recursos pelos reais usuários. Ela tem por objetivo avaliar se a mídia ou tecnologia é adequada 
e se atende às reais necessidades dos alunos. A categoria pedagógica objetiva avaliar a 

adequação de tais recursos às premissas pedagógicas institucionais, a contribuição para o 

processo educativo e o respeito às especificidades de ensino requeridas pela modalidade. Na 

categoria demanda de recursos humanos estão contemplados os recursos necessários para 

produção e execução de mídias e tecnologias, assim como recursos para mediação de seu uso, 

quando necessários. A categoria recursos tecnológicos buscou avaliar se todos os atributos 

exigidos pela mídia ou tecnologias são suportados, isto é, se atendem às necessidades dos 
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usuários e da instituição. E na categoria infraestrutura são abarcados tanto os fatores 

econômicos, quanto os fatores organizacionais que podem afetar a viabilidade da utilização de 

tais recursos. 

2.1 Instrumento para avaliar mídias e tecnologias 

Depois de definidas as categorias a serem avaliadas e os respectivos indicadores, o passo 

seguinte foi levantar os métodos e instrumentos para a coleta de informações. Segundo Elliot 

(2012, p. 13), “um instrumento de pesquisa ou avaliação consiste no recurso usado para coletar 

a informação de interesse sobre uma variável, característica, categoria ou dimensão do objeto, 

ou ainda evidências de indicadores.” 

O instrumento ora construído foi uma lista de verificação, que consiste em uma relação 

de itens a serem observados para avaliar a adequação das mídias e tecnologias, segundo os 

critérios preestabelecidos. A partir destes contemplaram-se questões fechadas (relativas aos 

indicadores) e questões abertas, por meio das quais o profissional poderia contribuir livremente 

para o aperfeiçoamento do instrumento. 

Na construção do instrumento privilegiou-se uma visão mais ampla sobre o uso das 

mídias e tecnologias em cursos a distância, não abrangendo questões específicas de conteúdo. 

Buscou-se construir um instrumento simples e objetivo para ser aplicado tanto no planejamento, 

de modo a indicar as necessidades de desenvolvimento, quanto no decorrer do curso, 

evidenciando mídias e tecnologias não adequadas que podem comprometer a efetividade do 

curso. 

 A construção de um instrumento de avaliação demanda uma preocupação com a questão 

de sua validade e confiabilidade. Segundo Elliot e Vilarinho (2018, p. 15), a validade de um 

instrumento “refere-se à garantia de que outro pesquisador poderá realizar uma pesquisa 

semelhante e chegará a resultados aproximados. Um instrumento é válido na extensão em que 

mede aquilo que se propõe a medir”. Dessa forma, com o objetivo de garantir que o instrumento 

possuísse as características de validade, confiabilidade, consistência e refletisse a realidade, 

realizou-se um conjunto de validações com base teórico-metodológica na Abordagem Centrada 

em Especialistas, que “depende basicamente dos conhecimentos específicos de um profissional 

para julgar uma instituição, um programa, um produto ou uma atividade” (WORTHEN; 

SANDERS, FITXPATRICK, 2004, p. 179). 

Na validação realizada por três professoras doutoras em educação, sendo duas delas 

também especialistas em avaliação, abrangeu-se as validações de conteúdo e técnica. A partir 

de uma análise criteriosa pretendeu-se verificar se o instrumento produziria a informação 

desejada, quando submetido aos respondentes. A validação de conteúdo pretendeu obter o “grau 

em que o instrumento evidencia o domínio específico do conteúdo que se pretende medir e 

responde à pergunta: o instrumento abarca o conteúdo pretendido?” (ELLIOT; VILARINHO, 

2018, p. 15-16), enquanto a validação técnica baseou-se em critérios que abrangem 

características essencialmente técnicas, a importância do instrumento e sua praticidade. Nesta 

validação o instrumento foi analisado como um todo, ou seja, foi verificada a adequação de 

cada pergunta ao respectivo indicador e à categoria pertencente, assim como sua clareza e 
redação. 

Após a validação do instrumento pelos especialistas procedeu-se à análise dos 

comentários e sugestões. Pode-se afirmar que os especialistas contribuíram significativamente 

para o aprimoramento do instrumento de medida. As sugestões foram incorporadas na versão 

atualizada do instrumento de avaliação de mídias e tecnologias digitais de cursos a distância. 
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2.2 Avaliação do instrumento 

Finalizados os ajustes, o instrumento foi submetido a 37 respondentes, sendo: 18 

designers instrucionais, 5 docentes/conteudistas de EaD e 14 gestores/coordenadores de EaD. 

Considerou-se como critério de seleção dos respondentes sua atuação e experiência na área de 

educação a distância, pois pretendeu-se obter uma avaliação realista, baseada na prática 

profissional. Dessa forma, seria possível verificar a utilidade e a relevância deste instrumento 

na avaliação das mídias e tecnologias digitais utilizadas nos cursos a distância. 

Destes 37 profissionais, 29 eram do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Todos os 

participantes possuem, em sua totalidade, formação em nível superior e pós-graduação 

completa, sendo: 5 doutores, 11 mestres e 21 especialistas. Investigou-se a experiência desses 

profissionais na área de EaD — um aspecto extremamente relevante para o presente estudo, 

pois reflete a realidade na qual o instrumento será utilizado. 
 
Figura 2 – Tempo de experiência dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada. 

O instrumento e a avaliação das mídias e tecnologias digitais foi disponibilizado 

conforme sua organização: informações sobre o objeto em avaliação e categorias. Coube aos 

respondentes avaliar cada categoria separadamente, julgando se os respectivos itens eram ou 

não adequados para avaliar as mídias e tecnologias digitais em cursos a distância. Ao final de 

cada categoria, quando foi o caso, o respondente inseriu sua justificativa, sugestão ou 

comentário, de modo a contribuir para o aprimoramento do instrumento. 

 Na avaliação das informações relativas ao objeto em avaliação, 33 respondentes 

afirmaram que o instrumento era adequado para avaliar o objeto; os outros quatro negaram esta 

assertiva. Estes sugeriram a inserção da informação sobre a carga horário do curso e o 

esclarecimento do conceito de mídia e tecnologias. As sugestões inseridas pelos respondentes 

foram acatadas com o objetivo de conferir clareza ao item, sendo contempladas na versão final.  

Na categoria público-alvo, que considera a aderência e o impacto de tais recursos sob 

os reais usuários e tem como objetivo avaliar se a mídia ou tecnologia é adequada e se atende 

às necessidades de seus usuários, 34 respondentes consideraram os itens dessa categoria 

adequados e 3 os consideraram não adequados; destes, um atua como designer instrucional e 

outro como coordenador/gestor. As sugestões de reformulação dos itens foram acatadas por 

evidenciar aspectos inerentes ao uso da mídia e da tecnologia. Os demais comentários foram 

desconsiderados por extrapolar o objetivo do estudo proposto. 
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Na categoria pedagógica objetivou-se avaliar a adequação de tais recursos às premissas 

pedagógicas institucionais, à contribuição para o processo educativo e ao respeito às 

especificidades de ensino requeridas pela modalidade. Dos 37 respondentes, 36 consideraram 

os itens relativos à categoria pedagógica adequados.  

Na categoria demanda de recursos humanos, que contempla os recursos necessários para 

a produção e a execução das mídias e tecnologias, assim como os recursos para mediação de 

seu uso, quando necessário, 35 respondentes consideraram esses itens adequados, enquanto dois 

consideraram inadequados. O comentário inserido por um destes respondentes não possibilita 

uma análise e foi descartado, o outro sugeriu o detalhamento das atividades de cada profissional 

envolvido. Esta sugestão não foi incorpora por não ser pretensão deste instrumento detalhar as 

atividades de cada profissional que atua no desenvolvimento das disciplinas e cursos, e sim 

avaliar se as principais demandas, que impactam a utilização das mídias e tecnologias, foram 

devidamente consideradas. 

Na categoria recursos tecnológicos pretendeu-se avaliar se todos os atributos técnicos 

exigidos pela mídia ou tecnologias são suportados e se atendem às necessidades dos usuários e 

da instituição. Nesta categoria, 35 sujeitos consideraram os itens adequados, enquanto dois 

consideraram inadequados. Os comentários inseridos questionaram a não existência da 

avaliação da acessibilidade, no entanto como entende-se que a acessibilidade permeia a 

concepção do curso como um todo e não somente os recursos tecnológicos, esta foi 

contemplada na categoria público-alvo; o outro comentário indagava sobre qual mídia deveria 

ser produzida. Cabe esclarecer que a mídia que está sendo avaliada deve ser definida pelo 

profissional em questão e essa categoria refere-se a suportes midiáticos para sua produção.  

 Por fim, a categoria infraestrutura abrangeu tanto os fatores econômicos quanto os 

fatores organizacionais que podem afetar a viabilidade da utilização das mídias e tecnologias 

digitais. Na avaliação desta categoria, 36 respondentes consideraram os itens adequados; apenas 

um não considerou esta afirmativa. Este respondente pontuou a importância do suporte técnico, 

no entanto este item já havia sido contemplado na categoria recursos humanos. 

Na continuidade da avaliação das categorias, os respondentes avaliaram o instrumento 

elaborado com o objetivo de “determinar o valor (valor ou mérito), a qualidade, a utilidade, a 

eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses critérios” (WORTHEN, 

SANDERS E FITZPATRICK, 2004, p. 35). A avaliação do uso do instrumento no 

planejamento do curso visou identificar a intensidade do uso do instrumento dentre os 

profissionais. Assim, 19 respondentes informaram que “sempre” utilizariam o instrumento, 16 

informaram que usariam “às vezes”, enquanto 2 nunca usariam. Na avaliação da intensidade do 

uso do instrumento em cursos já implementados, 13 respondentes informaram que “sempre” 

utilizariam o instrumento, 22 informaram que usariam “às vezes”, enquanto 2 nunca usariam. 

Os respondentes que informaram que nunca usariam o instrumento inseriram como comentário 

as informações “não tenho esta demanda” e “muito complexo”. Entende-se a complexidade do 

instrumento, no entanto esta relaciona-se à complexidade da própria atividade de escolha das 

mídias e tecnologias. 

No que tange à utilidade do instrumento, considerando-se utilidade como “o valor de 

algo para alguém ou alguma instituição” (SCRIVEN, 2018, p. 500), 20 respondentes 

consideraram o instrumento “muito útil”, 16 avaliaram como “útil” e 1 como “pouco útil”. A 

partir dos resultados observa-se que o instrumento foi considerado “muito útil” por designers 

instrucionais, profissionais responsáveis por projetar soluções educacionais e que permeiam as 

dimensões pedagógica, tecnológica, comunicacional e organizacional do campo na sua prática. 

Dessa forma, este profissional avaliou que o instrumento elaborado corrobora sua prática 
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profissional, fornecendo uma visão mais abrangente da adequação e viabilidade das mídias e 

tecnologias. 

Na avaliação da relevância do instrumento, considerada por Scriven (2018, p. 449) como 

o “valor para uma instituição ou coletivo, em contraste com o valor intrínseco, de acordo com 

padrões profissionais, ou para um consumidor individual”, 16 respondentes consideraram o 

instrumento “muito relevante” e 21 avaliaram como “relevante”. Os resultados revelam que as 

informações contidas no instrumento e disponibilizadas para os profissionais avaliarem as 

mídias e tecnologias em cursos a distância são relevantes. 

Assim, os resultados revelam que o instrumento possui indicadores e critérios 

pertinentes e fornece informações relevantes sobre as mídias e tecnologias, possibilitando assim 

uma escolha mais assertiva. A versão final do instrumento de avaliação de mídias e tecnologias 

digitais para cursos a distância, já contemplando as contribuições dos respondentes, é 

apresentada no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Instrumento para avaliação de mídias e tecnologias em cursos a distância. 

INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO AVALIADO 

Considere como objeto em avaliação a mídia ou tecnologia, suas limitações e suas potencialidades. 

1. Qual é o item avaliado? (   ) Curso         (   ) Disciplina 

2. Nome do curso/disciplina: 

3. Objetivo do curso/disciplina: 

4. Carga horária do curso/disciplina: 

5. Tipo de curso ou disciplina: 

(   ) Auto instrucional (    ) Com tutoria 

6. Tipo de avaliação realizada no curso ou disciplina: *Assinale todos os tipos de avaliações realizadas 

no curso ou disciplina. 

(   )   Diagnóstica (    ) Formativa (    ) Somativa (   ) Nenhuma 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

Entende-se como mídias textos, imagens, sons, entre outras e como tecnologia o veículo utilizado para transmitir 

as mídias (chat, videoconferência, entre outras). 

Instruções para preenchimento:  

Com a finalidade de avaliar a adequação das mídias e tecnologias utilizadas nos cursos a distância, foi elaborado 

um instrumento com 29 itens.  

✓ Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento, com a seguinte escala: 0–não se aplica; 1–não atende; 

2–atende parcialmente; 3–atende plenamente. Eles visam aferir o atendimento aos indicadores 

estabelecidos;  

✓ Para cada item indique um número da escala, considerando a mídia ou tecnologia que está sendo avaliada. 

✓ Avalie cada mídia ou tecnologia selecionada, individualmente, de acordo com o padrão de julgamento. 

AVALIAÇÃO DAS MÍDIAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Indique quais mídias e/ou tecnologias estão sendo avaliadas no 

seu curso ou disciplina (fórum, vídeo, PDF, videoconferência, 

chat, AVA etc)? 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

    

0–não se aplica; 1–não atende; 2–atende parcialmente; 3–atende plenamente. 

CATEGORIA PÚBLICO-ALVO 

Indicador Item 
Padrão 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

1.1 Aderência ao perfil 

do público-alvo. 

1.1 A mídia ou tecnologia já é utilizada 

por seus usuários? 
    

1.2 Demanda fluência 

em sua utilização. 

1.2 Os usuários possuem facilidade na 

sua utilização? 
    

1.3 Instiga a 

motivação. 

1.3 Sua utilização estimula os usuários a 

manterem-se envolvidos com o curso? 
    

1.4 Estimula a 

autonomia. 

1.4 O usuário consegue utilizá-la sem 

necessidade de ajuda? 
    

1.5 Potencializa a 

interação. 

1.5 O usuário possui facilidade em 

compartilhar informações? 
    

1404



 
1.6 Incentiva a 

colaboração. 

1.6 Possibilita o compartilhamento de 

informações com seus pares?  
    

1.7 Favorece a 

acessibilidade. 

1.7 Qualquer usuário consegue acessá-la, 

independentemente da deficiência? 
    

CATEGORIA PEGAGÓGICA 

Indicador Item 
Padrão 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

2.1 Aderência ao 

projeto pedagógico. 

2.1 A mídia ou tecnologia está alinhada 

às premissas pedagógicas da instituição? 
    

2.2 Promove o alcance 

dos objetivos. 

2.2 Sua utilização contribui para o 

alcance dos objetivos? 
    

2.3 Explora 

adequadamente o 

conteúdo proposto. 

2.3 A mídia ou tecnologia é a melhor 

opção para o conteúdo proposto? 
    

2.4 Possibilita a 

avaliação da 

aprendizagem. 

2.4 Durante ou após sua utilização é 

possível avaliar o aluno? 
    

CATEGORIA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS 

Indicador Item 
Padrão 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

3.1 Demanda 

elaboração de 

conteúdo. 

3.1 Necessita de algum profissional 

especializado para elaborar o conteúdo a 

ser veiculado? 

    

3.2 Necessita de equipe 

para sua produção. 

3.2 Há necessidade de algum profissional 

especializado para produzi-la? 
    

3.3 Necessita de 

companhamento de 

tutoria. 

3.3 É imprescindível o acompanhamento 

do tutor? 
    

3.4 Necessita de 

competência 

tecnológica para seu 

uso. 

3.4 O tutor necessita  de conhecimentos 

específicos para utilizá-la? 
    

3.5 Necessita de equipe 

para 

implementação/manute

nçao. 

3.5 É necessária a presença de algum 

profissional especializado para 

configurá-la? 

    

3.6 É necessária a intervenção de algum 

profissional especializado para editá-la 

ao longo do curso? 

CATEGORIA RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Indicador Item 
Padrão 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

4.1 Demanda suporte 

midiático/ferramentas 

para produção. 

4.1 Necessita algum software para ser 

produzida? 
    

4.2 Contempla a 

mobilidade/responsivid

ade. 

4.2 Pode ser acessada, sem perder 

funcionalidade, em qualquer dispositivo 

(desktop, notebook, tablet, smartphone)?  

    

4.3 Pode ser acessada em qualquer 

sistema operacional (Microsoft 

Windows, Mac OS X, Linux, Android 

etc)? 

    

4.3 Necessita de 

ambiente para 

hospedagem. 

4.4 Necessita de ambiente próprio para 

ser disponibilizada ao usuário? 
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4.4 Compatibilidade do 

ambiente de 

hospedagem. 

4.5 É compatível com o ambiente de 

hospedagem disponibilizado pela 

instituição? 

    

4.5 Necessita de 

integração com outros 

sistemas informáticos. 

4.6 É necessário integrá-la a algum 

sistema informático (exemplo; 

acadêmico, financeiro etc.)? 

    

4.6 Prevê a atualização 

periódica. 

4.7 Pode ser atualizada em períodos pre-

determinados? 
    

4.7 Fornece 

informações sobre o 

desempenho do aluno. 

4.8 Fornece informações que permitam o 

acompanhento do desenvolvimento do 

aluno? 

    

CATEGORIA INFRAESTRUTURA 

Indicador Item 
Padrão 

Mídia1 Mídia2 Mídia3 Mídia4 

5.1 Demanda estrutura 

tecnológica específica. 

5.1 Necessita de servidor mais avançado 

do que o existente para hospedagem? 
    

5.2 Necessita de 

conexão de internet 

específica. 

5.2 Necessita de conexão melhor do que 

a existente para sua utilização? 
    

5.3 Comporta acesso 

simultâneo. 

5.3 Suporta o acesso simultâneo de todos 

os usuários sem interferência no tráfego 

de dados? 

    

5.4 Possui orçamento 

para execução e 

manutenção. 

5.4 A instituição prevê recursos 

financeiro para executá-la e mantê-la? 
    

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pretensão deste artigo foi compartilhar o processo de construção, validação e 

avaliação de um instrumento a ser disponibilizado para designers instrucionais, conteudistas 

EaD e gestores, para avaliar as mídias e tecnologias utilizadas em cursos a distância.  A 

elaboração do instrumento teve início na revisão da literatura específica dos temas de educação 

a distância, tecnologias da informação e comunicação e avaliação, da qual originaram-se as 

categorias e indicadores do instrumento avaliativo. Cabe ressaltar que, além do embasamento 

teórico específico, foram realizadas a validação e a avaliação do instrumento, ambas por 

profissionais atuantes na área de conhecimento, em sua grande maioria com formação 

acadêmica elevada e larga experiência também na respectiva área. 

A análise qualitativa referente às informações relativas ao objeto avaliado, à adequação 

das categorias (público-alvo, pedagógica, demanda de recursos humanos, recursos tecnológicos 

e infraestrutura) e relativa aos respectivos indicadores dessas categorias permite concluir que 

houve uma avaliação positiva desses elementos. Os comentários inseridos no questionário 

revelam um olhar profissional, atento, pontual e pertinente, dos pontos de melhorias, sugestões 

essas acatadas pela autora e apresentadas na versão final do instrumento. 

Por fim, à avaliação do instrumento coube avaliar a intensidade de seu uso tanto para o 

planejamento de cursos quanto para cursos já implementados, o nível de utilidade e o grau de 

relevância do instrumento. A partir dos resultados apresentados pode-se inferir que o 

instrumento avalia a adequação das mídias e tecnologias digitais em cursos a distância na 

medida em que sua avaliação foi positiva. 

Na utilização do instrumento recomenda-se sua aplicação por uma equipe 

multidisciplinar, quando cada profissional poderá avaliar a adequação da categoria na qual 

detém maior conhecimento. Recomenda-se, ainda, que o instrumento seja reavaliado 
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periodicamente com o objetivo de mantê-lo atualizado às novas demandas e necessidades 

educacionais.  

Considerando este um estudo ainda em desenvolvimento, sugere-se como trabalhos 

futuros a aplicação de uma escala de avaliação, contemplando cada categoria avaliativa, para 

determinar o grau de adequação das mídias e tecnologias, tornando-a, dessa forma, uma 

avaliação mais pontual e assertiva. 

Espera-se, assim, ter contribuído para ampliar a discussão em torno da seleção de mídias 

e tecnologias, entendendo que uma avaliação de sua pertinência deve se respaldar em critérios 

previamente estabelecidos. 
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NARRATIVAS DE VIDA: SENTIMENTOS E EXPERIÊNCIAS  
NA FORMAÇÃO DISCENTE EM EaD 

Georgina Quaresma Lustosa1 
Lívia Fernanda Nery da Silva 1 

 
RESUMO. Este artigo apresenta discussões sobre as narrativas dos discentes residentes no semiárido 
piauiense em relação ao processo de ensino e aprendizagem na modalidade à distância. Assim, tem 
como objetivo analisar as narrativas dos discentes em EaD, pontuando a narrativa digital como 
ferramenta do processo educativo  na criação de trabalhos escolares, assim como, no desenvolvimento 
de pesquisas. Fazendo parte deste contexto, surgem questões como: quais as competências 
desenvolvidas por estes sujeitos multirritorializados? E como socializam seus conhecimentos em rede? 
A proposta deste trabalho nasce, portanto, do desejo de formatar reflexões sobre estas questões e sobre 
o valor das narrativas de vida no processo formativo,por isso surge à necessidade de pontuarmos, 
principalmente, no processo desta escritura, as narrativas digitais como metodologia de aprendizagem 
nesta modalidade de ensino a distancia. Assim, compreendemos, portanto, que a importância das 
narrativas que sejam relatos produzidos através de entrevistas (face a face) ou numa mesa de 
digitalização as narrativas têm a mesma importância para os ambientes de aprendizagens, porque se 
trata de uma prática valiosa no processo formativo dos sujeitos aprendentes.  Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa fundamentada em autores como, Castillo (2012), Bolívar (2012), Delory-Momberger 
(2011), Ferrarotti (2013) e outros autores que vêm trabalhando as narrativas como ferramentas no 
processo de ensino e aprendizagem a distância.Consideramos que a os sujeitos residentes no sertão 
piauiense desenvolvem competências e habilidades inerentes à área de formação, mas também ao uso 
das tecnologias (online), para adentrarem a dinâmica e complexidade da educação na sociedade 
midiatizada. Concluímos, nesta investigação, que estes sujeitos apropriam-se dessas novas formas de 
ser e estar discentes em ambientes online diversos, usando estratégias de interação e participação 
como cidadãos em formação e com desejos de visibilidades a partir de seus contextos locais.  

Palavras-chave: Narrativas de vida.  Educação a Distância. Semiárido, Competências. Narrativas 
digitais. 
 

NARRATIVES OF LIFE: FEELINGS AND EXPERIENCES IN 
DISTANCE EDUCATIONS TEACHERS’ FORMATION 

 
ABSTRACT. This article presents discussions about students' narratives residents in the Piaui 
semi-arid region in relation to the teaching and learning distance mode. Thus, it aim is to 
analyze the narratives of students in DE, punctuating the digital narrative as a tool of the 
educational process in the creation of school work, as well as in the development of research. 
Being part of this. In this context, questionnaires’ such as: what are the competences developed 
by the subjects? multirritorialized? And how do you socialize your networking skills? The 
proposal of this Therefore, this works tems from the desire to format reflections on these issues 
and on the value narratives of life in the formative process, so there is a need to punctuate, 
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especially in the process of this writing, the digital narratives as a methodology of learning in 
this distance learning modality. Thus, we understand, therefore, that the importance of 
narratives that are stories produced through interviews (face to face) or on a digitizing table 
narratives are just as important to learning, because it is a value to be practice in the formative 
process of the subjects learners. This is a qualitative research based on authors such as Castillo 
(2012), Bolivar (2012), Delory Momberger (2011), Ferrarotti (2013) and other coming authors 
working narratives as tools in the process of teaching and distance learning.  We consider that 
the residents of the backlands of Piaui develop skills and skills inherent in the area of training, 
but also in the use of technologies (online) to in to the dynamics and complexity of education in 
mediatized society. We conclude, in this investigation, that these subjects appropriate these new 
ways of being and being students in diverse online environments, using strategies of interaction 
and participation as citizens in formation and with desires for visibility from their local contexts.  
Keywords: Life Narratives. EaD. Semiarid. Skills. Digital Narratives 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

Cada vida é um complexo inventário do vivido, do presente, do passado e imaginado. 
Sentimos, portanto, que cada vida é uma amostragem do que somos, trazendo imagens, 
autoimagens, estilos, símbolos e mitos coletivos, onde tudo pode ser continuamente remexido 
e ressignificado de todas as maneiras possíveis. Vidas de nós mesmos e de cada um com 
quem convivemos, dividimos, somamos ou simplesmente, respiramos juntos. Ao falarmos de 
nós mesmos, pensamos com Paul Ricoeur (1991) nos “muitos outros” que existem em nós, 
tecendo uma teia que constituem nossas lembranças, memórias, experiências, saberes, dores 
enfim, as “imagens-lembranças” de que nos fala Bachelard (2006), imagens individuais e 
coletivas vividas, guardadas e ressignificadas como lembranças que estão sempre em 
movimento. São forças que remexem, e reordenam de diversas formas à construção e 
reinvenção de nós mesmos e dos “muitos outros” que vivem em nós.  

A proposta deste texto nasce do desejo de formatar reflexões sobre o valor das 
narrativas de vida no processo de ensino e aprendizagem na educação a distancia, por isso 
surge à necessidade de pontuarmos, também no processo desta escritura, as narrativas digitais 
como metodologia de aprendizagem nesta modalidade de ensino a distancia. A matéria das 
narrativas biográficas ou autobiográficas é a vivência humana, a experiência cheia de 
consciência histórica e de significados com estatuto de humanidade. Assim, compreendemos, 
portanto, que a importância das narrativas que sejam relatos produzidos através de entrevistas 
(face a face) ou numa mesa de digitalização as narrativas têm a mesma importância para os 
ambientes de aprendizagens, porque se trata de uma prática formativa valiosa e perturbadora 
de si mesma e do outro que existe em nós.  

Conforme o pensamento de Delory-Momberger, “O poder de formação, reside na 
narrativa e está em nós por sermos os relatores de nossa própria vida” (2011, p. 341).  Deste 
modo emergem a compreensão de que a narrativa digital ou face a face nos dá o sentido da 
consciência histórica e do poder de transformar os acontecimentos e nossas ações. Assim 
concebida, comporta indagar: De onde vem o potencial formador das narrativas de vida? Que 
poder tem a metodologia das narrativas no processo formativo? Que recursos próprios têm as 
narrativas de vida que lhes capacitam produzir efeitos de formação e transformação 
profissional e pessoal nas pessoas? O que faz o ato de narrar-se promover no narrador a 
capacidade de agir sobre si mesmo e sobre as implicações de sua existencialidade? Para 
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melhor entendermos estas questões despertadas de leituras em Delory-Momberger, 
recorremos ao olhar da autora que considera, (...) não, não há história nem sentido antes que a 
narrativa construa a história e estabeleça sentido, e sempre de forma provisória e inconclusa, 
(...).  Se existe, pois, um poder, encontra-se na narrativa. Mas esse poder não tem nada de 
místico ou misterioso, é um poder historiador. (2011, p. 340).  

Realmente o poder da narrativa passa pela história, passa pela memória contada 
esentida. Ortega y Gasset acrescenta que “frente à larazón pura físico-matemática hay, uma 
razón narrativa. Para compreender algo humano, personal o coletivo, es preciso contar uma 
história” (cit. por Bolívar, 2006, p. 2). Mas na compreensão de Ferrarotti, “ainda nos 
encontramos frequentemente, encurralados numa ciência sem consciência histórica (...), esta 
ciência, enquanto procedimento de pura abstração acaba por ser, em última instância, muito 
rigorosa na medição, mas, simultaneamente, vazia de significado”(2013, p. 14). E assim, uma 
ciência “sem consciência histórica” e “vazia de significado” não consegue estabelecer ligação 
para ouvir e responder as necessidades e implicações que lhe são postas pelas práxis humana.  

 
2. Questões históricas e teóricas - metodológicas da narratividade 

 
Contar e ouvir histórias sempre faz parte da história da humanidade. Provavelmente os 

primeiros seres pré-históricos e históricos, já tinham a prática de assentar-se ao redor de 
fogueiras e contavam histórias, narravam fatos do seu cotidiano, relatavam suas aventuras. 
Antes mesmo do surgimento da escrita, os homens e as mulheres contavam histórias, 
narravam suas vidas usando figuras, como as famosas pinturas rupestres que encontramos em 
cavernas em muitas partes do mundo. Desde os primórdios, o homem e a mulher deixaram 
registrados fatos do seu dia-a-dia, como a caça, e os animais com os quais convivia. Desde 
então, mais de vinte mil anos atrás, contar histórias é uma das nossas formas mais 
fundamentais de comunicação.  

É importante ressaltarmos que as narrativas de vida como método de investigação têm 
uma história recente nas ciências do humano. No entanto, se realizarmos uma retrospectativa 
histórica das narrativas encontraremos, por certo, resquícios e traços remotos deste método de 
contar e recontar histórias desde a Grécia clássica. Lembremo-nos com Jaeger (1995), 
Vernant (2011) e outros, dos primeiros poemas narrativos épicos Ilíada e Odisseia, duas 
grandes obras da antiguidade que sobreviveram ao inicio da literatura grega, e, muitos outros 
poemas que acabaram servindo de relato histórico e base cultural e moral da história do 
mundo ocidental. Como afirma Bragança “O debruçar sobre as histórias de vida nos leva, 
assim, a olhar os caminhos trilhados pela filosofia, tematizando o ser humano e suas reflexões 
ao longo do processo histórico” (2012, p. 39).  

Quanto à proposta da narrativa digital se trata de um método relativamente novo de 
fazer pesquisa, trata-se da combinação da tradicional arte de narrar histórias com recursos das 
tecnologias digitais de informação e comunicação. As narrativas digitais são elaboradas na 
perspectiva de linguagens múltiplas, lançando mão de recursos de multimídia (texto, 
fotografia, vídeo, áudio, gráfico, entrevista online). Se na narrativa tradicional a forma de 
comunicação é praticamente apenas a fala dos sujeitos entrevistados ou narradores de suas 
histórias, as narrativas digitais são contadas com recursos das linguagens múltiplas, criadas 
em computadores e postadas nos contextos online.  

A narrativa digital define-se como sendo uma ferramenta digital que apoia os sujeitos 
do processo educativo na criação de trabalhos escolares, assim como em pesquisas.  Esta 
ferramenta é bastante poderosa, interativa e muitas vezes presente em formato atraente e 
emocionalmente envolvente. Pode-se também definir como sendo um processo pelo qual 
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diversas pessoas partilham a sua história de vida elaborada com criatividade. Nesta 
perspectiva Carvalho ressalta que “(…) a construção e produção de narrativas digitais 
constituem-se num processo de produção textual que assume o carácter contemporâneo dos 
recursos audiovisuais e tecnológicos capazes de modernizar o contar histórias” (...). (2008, p. 
87). A autora toma as narrativas digitais como uma ferramenta pedagógica eficiente e 
motivadora dos sujeitos aprendentes, no sentido de agregar às práticas docentes o viés da 
inserção da realidade lúdica ou dos sabores da aquisição do conhecimento.  

Parece-nos uma experiência saborosa. Será um tempo para o exercício da criatividade, 
um momento para a expressão da estética, deixando a imaginação dos sujeitos aprendentes 
percorrer caminhos investigativos abertos e inconclusos. Projetos de narrativas digitais, com 
certeza, vêm estimular os alunos juntamente com os professores (sujeitos aprendentes) a 
expressarem-se virtualmente, o que é uma habilidade diferente de escrever, contar e sentir a 
dinâmica da experiência formativa.  

Assim, no contexto das tecnologias computadorizadas emergem novos formatos de 
produção de textos nas práticas sociais da linguagem. Entretanto, na concepção de 
Vasconcelos e Magalhães,  

 
As tecnologias permitiram que a narrativa incorporasse outros meios, no entanto, 
elas mantêm o mesmo propósito, ou seja, na sua fundamentação os elementos 
básicos não se alteraram (enredo, narrador, personagem, tempo e espaço) mesmo 
com algumas mudanças consoantes na midiatizada (2010, p. 42).  

As possibilidades de aprender em qualquer lugar e em qualquer tempo e espaço têm 
despertado atenção dos educadores e pessoas envolvidas nos contextos de aprendizagem. 
Contudo, sentimos que narrar nossas histórias em qualquer das metodologias, que sejam 
tradicionais ou digitais, mantêm o mesmo propósito de estimular os sujeitos aprendentes a 
expressarem os seus sentimentos e experienciar a formação. Pensando assim, fomos buscar 
em nossa tese de doutorado experiências contadas e produzidas através de entrevistas face a 
face de formadores de professores sujeitos colaboradores da investigação.  

Com o sentimento de poder proporcionar contributo na formação e reflexão de nossos 
leitores é que partilhamos estas narrativas autobiográficas dos sujeitos que fizeram parte de 
forma efetiva desta investigação. 

Para apreendermos as narrativas dos discentes realizamos entrevistas com eles de 
forma online e síncronas, ficando registradas no campo de mensagens do Facebook, 
revelando dia e hora, realizamos mais de uma entrevista com cada participante da pesquisa. 
Essa experiência foi complementar a própria etnografia digital. Ao final da pesquisa, 
tínhamos entrevistado online, 33 discentes. Vale destacar que para Fragoso, Recupero 
eAmaral (2011, p. 70), “a internet possui um elevado grau de autos similaridade, de modo 
que o número de casos (heterogeneidade) aumenta na proporção direta da escala de 
observação”. Desse modo, entendemos que o tamanho da amostra não deve primar pelo 
rigoroso estabelecimento de quantidades ou proporções, mas sim pela busca de uma amostra 
ideal/compatível, ou seja, compatibilizada com o recorte pretendido e suscetível à 
interpretação de indicadores que analisem as mutações internas do universo pesquisado.   

Além das entrevistas online, fizemos 14 entrevistas presenciais, as quais tinham o 
modelo semiestruturado, sendo realizadas nos polos nos momentos em que estávamos 
acompanhando a coordenação do curso nos encontros presenciais. Nos momentos de 
entrevistas reuníamos grupos de discentes para que eles, a partir do roteiro de entrevistas, 
narrassem parte das suas trajetórias de vida e de sua incursão na EaD. Desse modo, eram 
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feitas perguntas para a identificação dos entrevistados, em seguida as questões específicas da 
pesquisa. Vale destacar que os entrevistados eram dos diversos cursos e residiam em várias 
cidades localizadas no SAP. 
 

3. Categorias  

 
Os discentes, sujeitos da pesquisa, na modalidade EaD, são residentes do Semiárido 

Piauiense, foram aqui caracterizados como sujeitos de múltiplos3 territórios, haja vista que 
defendemos o homem como um animal social e territorializador, habitando vários territórios, 
partindo da premissa de que a integração ao território passa pela sensação de pertencimento, 
partilha de ideologias e das conexões que se estabelecem nele. Nesse sentido, a ambiência 
digital possibilita a integração em novos territórios, nunca imaginados por alguns dos nossos 
sujeitos da pesquisa, sem, contudo, deixarem os territórios/lugares onde residem.   

A multiterritorialidade aparece como novas articulações espaciais em rede. Assim, 
tornam-se territórios-rede flexíveis onde o que importa é ter acesso, ou aos meios que 
possibilitem a maior mobilidade física dentro da(s) rede(s), ou aos pontos de conexão que 
permitam “jogar” com as múltiplas modalidades de território existentes, criando a partir daí 
uma nova (multi) territorialidade, conforme Haesbaert (2004). No caso, a mobilidade digital 
possibilita a vivência em vários grupos, de forma concomitante, fluida, permitindo uma 
conquista de novos espaços e tempos, ou seja, uma (re) territorialização digital, resultante das 
condições comunicacionais e informacionais no ciberespaço (HAESBAERT, 2004).   

Os discentes participantes desta pesquisa são multiterritorializados por estarem em 
rede, por serem de cidades distintas e por terem identidades locais variadas, pelas 
semelhanças e diferenças que apresentam. Isso contribuiu para uma heterogeneidade na 
pesquisa. Assim, essa multiterritorialidade enriquece o trabalho, ajudando a explicitar pontos 
comuns e distintos do SAP que termina sendo uma extensão macrorregional subdividida em 
microrregiões no Piauí.  

É nesse movimento de apropriações, ressignificações, construção decompetências que 
categorizaremos as competências desenvolvidas pelos sujeitos a partir de suas narrativas 
digitais.   

A cultura midiática, para os estudantes EaD, aparece também na oportunidade de 
desenvolverem novas competência e habilidades. Dentre elas, as discentes percebiam a 
importância do registro e socialização das atividades feitas em mídia digital, podemos 
verificar isso na fala de Pops. Com isso, percebemos uma mudança cultural, pois, ao 
armazenar em mídias seus trabalhos, introduzem a cultura midiática como elemento de 
catalogação e preservação dos conhecimentos aprendidos e produzidos. Isso foi percebido a 
partir da narrativa de Eva, ao destacar as novas formas de socializar o que foi aprendido nas 
disciplinas cursadas no curso de pedagogiade EaD.  

 
Todos os trabalhos acadêmicos da nossa equipe (Equipe 1- Picos) são armazenados 
em mídias e distribuídos para cada integrante, a fim de compor um arquivo pessoal 
das atividades feitas durante todo o curso. A postagem no Youtube foi feita com esse 
objetivo, além de repassar para os outros alunos da turma e também para as pessoas 
que estiveram envolvidas durante a montagem da peça. O acesso ao Youtube é 

                                                
3 Preferimos considerar os sujeitos (multi) territorializados, haja vista que os mesmos não deixam de pertencer ao território de 
origem, mas sim partilham vários outros territórios sem abandonar o território de origem, pela inserção no mundo digital. 
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universal e todos poderiam ter acesso, se a filmagem fosse enviada por e-mail, seria 
restrita somente aos endereços de e-mail que tínhamos acesso, então... (28/01/12).  

 
Com esse procedimento, entendemos que passaram a produzir “TextosParalelos 4 

Digitais”. A expressão “Texto Paralelo” surgiu na década de 80, como experimentos 
propostos por Francisco Gutiérrez e Daniel Prieto Castillo, em pós-graduações em 
universidades da Guatemala, nas quais os discentes escreviam os produtos do que haviam 
estudado e vivido em determinado curso (CASTILLO, 2010). Com o advento das mídias, as 
formas de armazenamento, produção e difusão desses textos tornou-se diversificada, portanto 
relativizamos o conceito de “Textos Paralelos” ao de “Textos Paralelos Digitais” para indicar 
as produções que refletem tais experiências dos discentes EaD, ressignificando as práticas 
tradicionais de escrita, armazenamento e publicação desses textos. Castillo e Gutiérrez 
acreditavam que a produção de Textos Paralelos era um caminho para dar voz à maioria 
silenciosa, e muitas vezes silenciada e que não tinha oportunidade de apresentar sua produção 
intelectual. Nesse sentido, compreendemos que a internet também funciona como facilitador 
desse processo de libertação e expressão, tornando os estudantes ativos na aprendizagem.   

 
Ilustração 1: Vídeo sobre a Teoria de Piaget  

 
Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=X-vANEik19Q&feature=share. Acesso em 

12.02.12.  
 
 

Os estudantes, por sua vez, indicam um fortalecimento pessoal ao integrarem o 
processo de aprendizagem ativo na EaD, pois, ao pesquisarmos as produções dos discentes, 

                                                
4 Textos Paralelos são registros da aprendizagem a cargo do próprio aprendiz (CASTILLO, 2012). 
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encontramos, no Facebook, a  imagem do Superman  no lugar da foto do discente de Sistemas 
de Informação, residente em canto do Buriti.  

A imagem destaca o momento da transformação de Clark Kent para Superman, sendo 
que no uniforme de herói está o símbolo da Universidade Aberta, a qual estampada no peito 
caracteriza a transformação e a demonstração dos superpoderes do herói. Provavelmente, ele 
sentiu-se empoderado a partir da inserção no curso superior, com isso sente-se capaz de 
expressar seus conhecimentos, dúvidas, sugestões e ajudar as pessoas em rede. A história de 
vida do estudante reflete essa inferência, pois, ao ingressar no curso EaD,  era vigia de uma 
escola pública da cidade, embora continue como vigia, trabalha, atualmente, como  tutor 
presencial do curso  técnico em computação – EaD, pelo Instituto Federal de Educação do 
Piauí – IFPI.  

 
Ilustração 2: Print screen de Facebook de estudante de Sistemas de Informação  
 

 
Disponível em http//www, facebook. com.br. Acesso em 06/12/2011.  

  
Além disso, este discente criou um portal educativo, pois, conforme, também,relatou, 

o Moodle 2007 da EaD não era interativo o suficiente, assim ele resolveu criar um que 
atendesse às expectativas dos estudantes, aplicando os conhecimentos que adquiriu no curso, 
acrescentando o olhar de estudante que aspirava a determinadas dinâmicas interativas no 
Moodle 2007. Para tanto, criou o Portal UAPI, a partir do conhecimento adquirido no curso 
superior, conforme relatado pelo discente.  
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   Ilustração 3: Print screen do Portal UAPI 
 

 
 

     Disponível em http//www.portaluapi.com/. Acesso em 06/12/12.  
 

Em entrevista digital, a qual teve início em 06.12.2011, o jovem narrou como teve a 
ideia de criação do portal UAPI – Universidade Aberta do Piauí e o modo como 
operacionalizou o processo desde as pesquisas até os custos gerados pelo site, conforme 
segue:  

 
Através de uma palestra de um professor, ele disse sobre o Gerenciamento de 
Conteúdo. E ele sugeriu a criação de um site nos polos, utilizando o gerenciador de 
conteúdo Joomla. Daí eu comecei a pesquisar. Na EaD/UFPI, existe a plataforma 
Moodle, mas fica restrita a interação das turmas. A ideia do site é promover uma 
maior interação, utilizando as ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona 
tipo chat, fórum, comentários, mural de recados tanto, no meio acadêmico quanto na 
comunidade. O foco do site é transmitir informação sobre educação e assim gerar 
conhecimento. Como eu sou aluno EAD de Sistemas de Informação, estou 
utilizando este site tanto no estágio e TCC. Diante da grade curricular do curso, nos 
alunos, pedimos um curso de extensão em programação e eu foquei mais na 
programação web, gerenciamento web através de um CMS. Utilizar um CMS é fazer 
um site dinâmico; todos os artigos, fotos, vídeos, podem ser alterados facilmente. 
Mesmo por pessoas não técnicas. Aprendi isso, graças a EaD e pesquisa. Em se 
tratando de criação, eu pesquisei bastante sobre o assunto. Baixei um curso em vídeo 
aulas, ensinando a criar sites. Na internet, existem vários templates - que são como 
se fosse um esqueleto de um site. O CMS gerencia também esses templates. No 
youtube também baixei algumas aulas, um professor do minicurso me ajudou 
também com dicas de usabilidade, pois não basta fazer um site, tem que tornar 
agradável ao usuário, utilizando os padrões de sites. Eu já cadastrei alguns autores, 
mas ainda nenhum enviou artigos. Eu separei um espaço pra biologia, que é canto 
ecológico, é um trabalho de uma disciplina deles. Já passei algumas orientações 
sobre o editor de texto do site, é bastante simples, semelhante da plataforma Moodle. 
Também, falei com uma tutora de Biologia pra dar uma aula aos alunos do Ensino 
Médio sobre o uso das TICs na Educação. (Bruno)  

 
O estudante escolheu temas de interesse para a Educação, principalmente temas 

específicos dos cursos do polo de Canto do Buriti. Em relação à estrutura de organização do 
site, ele procedeu a uma pesquisa para que ficasse agradável e interativo, conforme esclareceu 
na entrevista digital:  
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Para escolher os temas que tratamos no site, eu fiz uma busca em outros sites sobre 
educação ou pegava um tema especifico e digitava no Google, e fazia a busca. Foi a 
necessidade da interação entre os alunos e disponibilizar à comunidade um portal 
com esse perfil. No portal tem duas galerias, uma de fotos e outra de vídeos. As 
fotos são de eventos ocorridos no polo ou das turmas, já os vídeos são da rede social 
youtube, através do youtube a pessoa cria um canal e posta os vídeos. Os que têm no 
site são alguns de coordenadores do curso de SI, e da cidade Canto do Buriti, quando 
tiver alguns voluntários para o site. Pretendo criar também um canal no youtube e 
redirecionar os vídeos no Portal UAPI como eu tinha dito o site disponibiliza das 
ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, onde os membros cadastrados 
podem comentar os artigos, criar fóruns, deixar recados no mural e conversar online. 
A ideia é envolver a comunidade, principalmente os professores pra utilizarem os 
recursos em práticas nas suas disciplinas, seja qual for o tema, proporcionando uma 
maior interação. (Bruno)  

  
Uma das dificuldades do estudante foi pagar a hospedagem do Portal UAPI. Por ser 

católico praticante na Paróquia de Canto do Buriti, teve a ideia de criar um site de 
evangelização para a Igreja. O padre da cidade ficou interessado, assim ele autorizou a criação 
do site para a Igreja que, por sua vez, pagou a hospedagem do site de evangelização e do 
Portal UAPI. Dessa forma, o discente usou sua habilidade e conhecimento para ajudar na 
evangelização da comunidade, ao mesmo tempo conseguiu o financiamento para hospedagem 
do portal UAPI, conforme entrevista dia 07.11.2012,  

 
Eu criei um site voluntário para a paróquia, que pagou a hospedagem (R$ 156,00). 
Dai só paguei o domínio internacional R$ 14,00. O Padre de Canto do Buriti ficou 
interessado num portal de evangelização. Daí a paróquia pagou a hospedagem de um 
ano, nessa hospedagem coloquei também o UAPI, gratuitamente, pois eu faço parte 
de um grupo de jovens EJC. (Bruno)  

 
Na entrevista, observamos que o estudante percebeu, também, as lacunas na interação 

no Moodle 2007, isso desencadeou um projeto de trabalho de conclusão de curso, o qual 
visava a colaborar no processo de aprendizagem dos estudantes da EaD, já que, no Portal 
UAPI/Canto do Buriti, o estudante procurou criar espaços para que todos os cursos postassem 
material de interesse, acrescentando conteúdos acadêmicos de cada curso do polo no portal. 
Além disso, continha uma galeria de fotos, a qual destacava os eventos realizados.   

Outro fator relevante percebido na entrevista foi a tática de colaboração entre o 
estudante e o padre. Com isso, ambos tiveram êxito nas suas demandas. O estudante no 
campo educativo ao fazer o Portal UAPI/Canto do Buriti e o padre no campo religioso ao 
construir o site da Paróquia para uma evangelização midiática na cidade de canto do Buriti.  

Por fim, vale destacar que o estudante se apropriou das lógicas da rede, a partirdas 
pesquisas que realizou em diversos sites. Isso se configura em empoderamento e na 
significação de uma nova forma de aprender, já que com isso desenvolveu habilidades 
inerentes a sua profissão e logrou êxito com isso.  

O estudante produziu novos sentidos à forma de aprender, pois buscou na rede aulas, 
leituras e com isso gerou um ambiente de socialização de aprendizagem. Isso produz um 
sentido que aprender é ser autônomo, buscar o conhecimento, colaborar e socializar. A rigor, 
apresentou características da própria Educomunicação, na medida em que esse sujeito se torna 
senhor do processo, buscando meios, driblando a falta de um apoio presencial efetivo e 
usando táticas para manter o seu propósito em funcionamento, articulando outros segmentos 
da sociedade para a manutenção dessa ideia. Kaplun (2010, p. 49) indica que,  
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a educação presencial ou a distância deverá ser capaz de atender aos desafios 
formativos contemporâneos, ou seja, de autoaprendizagem ou coaprendizagem, sem 
ser individualista5, proporcionando a ativação das potencialidades dos discentes a 
partir do convívio com seu entorno ambiental e social, transformando seu cotidiano 
e os elementos de convívio em fontes de conhecimento.  
 

4. CONCLUSÕES 
 

Nestes movimentos de conhecer, comunicar e apropriar percebemos que os estudantes 
desenvolvem competências que podem ser percebidas ao longo deste artigo. O termo 
competência, principalmente em comunicação, foi introduzido por Chomsky, cuja definição 
envolve a esfera linguística. Nesse sentido, a definição de competência aparece como um 
princípio que possibilita ao ser humano produzir uma gama infinita de frases do conjunto 
semântico, sintático e de sentido produzidas na sua língua, ou seja, de se apropriar e usar com 
táticas o vocabulário e a gramática dando ao enunciado um sentido. Ao mesmo tempo em que 
é capaz de forma natural e espontânea de entender o que outro nativo exprime e comunica.  
          A partir das narrativas nas entrevistas, mas também nas próprias narrativas digitais 
verificamos que eles desenvolvem competência de produção de textos paralelos digitais, a 
saber, vídeos, sites, blogs e produzem novas formas de interação e socialização de conteúdos, 
contudo, sem deixarem os lugares e as marcas pessoais das suas construções como sujeitos 
sertanejos. Portanto, adaptam o que aprendem ao seu contexto local. Assim, os discentes 
produziram novos sentidos ao que foi aprendido teoricamente alcançando o objetivo da 
aprendizagem com significado, com isso, caracterizam-se como sujeitos pautados na 
formação crítica e construtiva.   

E assim, acreditamos na possibilidade que o discente tem ao narrar sua história de 
vida, sendo discente da EaD poderá usar a mídia e os textos paralelos digitais. Com isso, tem 
a possibilidade de sistematizar ideias e construir e reconstruir experiências formativas, o que 
viabiliza a abertura de espaços para uma autoanálise e, criar bases para reinventar sua própria 
prática discente e de vida, passando também a redefinir, a reorientar e, principalmente, a 
construir novos sentidos para sua formação ética e sua humanidade. Atuando na vida digital e 
em todos os segmentos sociais da vida humana.  
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RESUMO. O presente artigo visa detalhar o desenvolvimento da Rede PEPSUS, ferramenta de             
auxílio ao Curso de Especialização em Saúde da Família que permite que os trabalhos desenvolvidos               
pelos alunos no decorrer do curso sejam compartilhados automaticamente para toda a rede mundial. A               
Rede trabalha através de um web service entre o AVASUS e a Rede PEPSUS, tornando a                
comunicação totalmente transparente. Para que o objetivo fosse alcançado, foi necessário adaptar uma             
atividade já existente no AVASUS, adicionando requisitos necessários para aprovação do texto antes             
da postagem. Assim, como também, permitindo a sua comunicação com o portal Rede PEPSUS              
através do padrão de autenticação entre sistemas OAuth 2. 

Palavras-chave: AVASUS, Rede PEPSUS, Integração, OAuth 2, Web service 

 

ABSTRACT. PEPSUS Network: Platform for integration and sharing experiences. This article           
aims to detail the development of the PEPSUS Network, an aid tool for the Specialization Course in                 
Family Health, which allows the work developed by the students during the course to be shared                
automatically for the whole world network. The Network works through a web service between              
AVASUS and the PEPSUS Network, making communication totally transparent. In order to achieve             
this goal, it was necessary to adapt an existing activity in AVASUS, adding necessary requirements for                
approval of the text before the posting. As well, allowing its communication with the PEPSUS               
Network portal through the authentication standard between OAuth 2 systems. 

Keywords: AVASUS, PEPSUS Network, Integration, OAuth 2, Web service  
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1. INTRODUÇÃO  

O Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS) é um ambiente             
de aprendizagem pedagógicas e metodológicas. Seu curso de especialização foi criado e é             
ofertado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS).    

Tem como foco qualificar o profissional de Atenção Básica à Saúde. De acordo com a               
PEPSUS: 

[...] profissional que atua na Atenção Primária à Saúde (APS) se qualificar por meio              
de módulos de extensão, cursos de aperfeiçoamento e de especialização em Saúde da             
Família, construindo, com autonomia, o seu itinerário formativo e ampliando a           
possibilidade de mudanças positivas no Acesso e na Qualidade da Atenção Primária            
à Saúde. (PEPSUS, 2018). 

Assim, após a carga horária de conteúdos, é requisitado aos alunos um Trabalho de              
Conclusão de Curso (TCC), este baseado na vivência ao longo do programa e nos eixos               
mencionados anteriormente.  

Em outros cursos de especialização, é comum os alunos apenas realizarem a            
construção dos seus TCCs, deixando o conhecimento adquirido aprisionado apenas na mente            
daqueles que o vivenciou. 

Foi a partir desse e outros fatores surgiu a Rede PEPSUS. Em cada um dos módulos                
do curso o aluno produz relatos das experiências das micro intervenções e, ao final, o               
conjunto desses relatos tornam-se um TCC. Porém, antes, os alunos teriam seus relatos             
publicados como atividades do curso de especialização, volvendo-se a só mais um exercício,             
negligenciando sua devida importância.  

Já hoje, é na Rede que são realizadas as postagens dos relatos das experiências              
vivenciadas no decorrer dos três eixos, ficando disponíveis para qualquer usuário ler e além              
disso, avaliar com até cinco estrelas. Como diz em sua página, “a Rede PEPSUS é um Portal                 
fascinante onde todos os alunos do PEPSUS irão compartilhar as suas experiências realizadas             
nos módulos do Curso de Especialização em Saúde da Família.” (PEPSUS, 2018). Dessa             
forma, ao realizar o compartilhamento, a ferramenta ganha uma extrema utilidade pública,            
abrangendo um bom número de pessoas, que sem ela, não seriam atingidas. 

Metodologicamente falando, foi construído um website utilizando o wordpress para          
condensar as experiências em formato de relato e deixar acessível para qualquer pessoa. Além              
disso, para realizar as publicações mencionadas anteriormente, foi escolhido o formato diário            
(journal) como modelo de atividade, facilitando a correção do professor e tornando o processo              
mais prático. 

Sobretudo, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, a ferramenta foi capaz de            
unificar experiências de diversas pessoas em um só lugar, proporcionando um           
compartilhamento de dados para quaisquer usuário externo, além de auxiliar os tutores da             
Rede com a simplicidade para avaliamento do aluno. 
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2.1 Objetivo  

O objetivo da Rede PEPSUS é compartilhar para toda a comunidade através da             
internet suas experiências realizadas ao longo de todo o Curso de Especialização em Saúde da               
Família. As experiências, chamadas Relatos de Experiência, serão desenvolvidas através de           
atividades no AVASUS, estas, por sua vez, serão corrigidas pelos tutores facilitadores, que             
farão suas correções e tornarão o relato apto à publicação. 

2.2 Objetivos específicos 

Para que o objetivo final seja atingido, temos então dois objetivos específicos            
definidos: 

1. Implementação de um website para a Rede PEPSUS no formato de Blog para que              
sejam expostos para a comunidade os relatos dos cursistas; 

2. Escolha e Integração automática da atividade no AVASUS com a Rede PEPSUS, para             
que se comuniquem de forma transparente ao usuário final. 

2.3 Procedimento metodológico  

A solução apresentada ao primeiro objetivo, o portal da Rede PEPSUS, foi a instalação              
e utilização do CMS Wordpress. O Wordpress é um CMS (Content Management System)             
desenvolvido desde 2003 utilizando a linguagem de programação PHP e o SGBD MySQL. É              
licenciado pela GPLv2 e atualmente responde por 31% dos sites de toda a internet              
(WORDPRESS, 2019). 

Para solucionar o segundo objetivo, a atividade escolhida para que os relatos fossem             
escritos e corrigidos, foi o Diário (Journal). Porém, seria necessário ainda uma interface de              
comunicação entre a atividade no AVASUS e a Rede PEPSUS, através de um web service.               
Um web service nada mais é do que um sistema designado a suportar interação              
máquina-a-máquina através da internet (W3C, 2019).  

Para funcionar corretamente, a atividade Diário também deverá sofrer adição de uma            
nova funcionalidade: permitir ao tutor facilitador validar a publicação dos seus alunos,            
tornando-a apta à publicação na Rede PEPSUS, para que relatos não concluídos ou que              
precisem de correções não sejam postados sem autorização. 

O fluxograma final, então, será o representado na figura 1 abaixo: 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 
 

1. Primeiramente o cursista posta ou edita o seu relato na atividade Diário. 

2. O tutor facilitador fará suas correções e sinaliza se o relato está apto para              

publicação na Rede PEPSUS, ou seja, o cursista finalizou o seu relato, ou não.              

Caso o relato não esteja pronto, o cursista poderá continuar editando. Caso            

contrário, o relato estará pronto para publicação. 

3. O cursista seleciona a opção de publicar a atividade na Rede PEPSUS. 

4. Os sistemas AVASUS e Wordpress se comunicam entre si e o relato é             

adicionado à Rede PEPSUS. 

2.4 Resultados e discussões  

O curso de Especialização em Saúde da Família qualifica profissionais ligados aos            
cuidados da saúde primária por meio de módulos de extensão e cursos de aperfeiçoamento.              
Há três eixos que o aluno deve concluir durante o período de 48 semanas, com carga horária                 
total de 360 horas, sendo 15 horas presenciais e 345 horas a distância. 

Os módulos exigem intervenções que consistem em: investigar e implementar ações           
tendo por base o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica               
(PMAQ/AB). Os eixos são organizados nos seguintes módulos de estudo: 

● Eixo I: Investigação em Atenção Primária 

Há três módulos obrigatórios, o aluno faz uma observação na Unidade de Saúde,             
investigando as políticas públicas de saúde e a reforma sanitária, como também analisa             
estratégia de saúde da família e territorialização.  

 

 
Figura 1 – Fluxograma de publicação na Rede PEPSUS 
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● Eixo II: Itinerários Formativos na Atenção à Saúde  

O aluno cursa sete módulos obrigatórios e escolhe mais um optativo entre os 33              
disponíveis, no módulo denominado “Tópicos Especiais em Saúde da Família” - estudando            
atenção à saúde do idoso, saúde mental, planejamento reprodutivo e etc. 

● Eixo III: Gestão em Atenção Primária em Saúde 

O aluno monitora e avalia o impacto de todas as intervenções realizadas nos eixos              
anteriores, finalizando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que foi construído            
longitudinalmente no curso e o exibe no Seminário de Apresentação do TCC, cumprindo as              
15 horas presenciais. 

Toda a trajetória do aluno durante o curso é acompanhado pelos “Facilitadores            
Pedagógicos” que são profissionais preparados para orientar o aluno (PEPSUS, 2019). 

Para que a Rede PEPSUS tornasse realidade, solucionamos os dois objetivos           
elencados no capítulo anterior. 

O primeiro deles foi a implementação do website. Nela, foi feita a instalação e              
customização do Wordpress, organizando de acordo com a necessidade do curso. O resultado             
é apresentado na figura 2: 

 
Figura 2 – Página inicial da Rede PEPSUS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 
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Com o website pronto, o segundo objetivo pode ser solucionado, consistindo em:            
escolher e integração automática da atividade no AVASUS com a Rede PEPSUS, para se              
comunicarem de forma transparente ao usuário final. Conforme dito anteriormente, a           
atividade escolhida foi o Diário (Journal). A partir daí, foi iniciada a implementação do web               
service de comunicação entre o AVASUS e a Rede PEPSUS. 

Para isso, foi implementado um plugin para o Wordpress que serviria de ponte de              
comunicação entre o AVASUS e a postagem na Rede PEPSUS. O plugin utiliza o protocolo               
de autenticação OAuth 2.0. OAuth é um padrão aberto para autorização que permite a              
aplicações cliente acessar recursos do servidor em nome de um proprietário de recurso             
específico. OAuth também permite proprietários de recursos (usuários finais) autorizar acesso           
limitado a terceiros aos seus recursos sem compartilhar suas credenciais (ORACLE, 2019). 

A figura 3 abaixo representa o funcionamento de autorização através do OAuth: 

  

 
Figura 3 – Autorização e acesso através do OAuth 2.0  

 
Fonte: (ORACLE, 2019) 

 

Por fim, a atividade Diário foi modificada para que o facilitador pudesse validar a              
publicação dos alunos. Só a partir de validado é que o relato poderá ser exportado para a Rede                  
PEPSUS. Na figura 4 abaixo, temos um exemplo de correção por parte do tutor, e o checkbox                 
que deve ser marcado para validar a postagem. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

  

A partir de validada, a opção de "publicar na Rede PEPSUS" ficará disponível ao              
aluno, que ao selecionar estará enviando sua postagem para a Rede. Caso seja a primeira vez,                
seu usuário será criado automaticamente e seu relato será postado, caso já exista usuário, ele               
apenas inclui a nova publicação. As publicações utilizam o padrão "Nome_da_Atividade de            
Nome_do_cursista". 

Com a implementação finalizada, os usuários puderam então iniciar suas publicações.           
Os relatos publicados ficam organizados de duas formas na página inicial: relatos mais             
recentes e relatos mais votados, como podemos ver na figura 5 abaixo. Além disso, também é                
possível visualizar todos os relatos na aba superior ou no botão no final da página inicial. Os                 
relatos começaram a ser publicados a partir de maio de 2018 e, atualmente, o curso possui 356                 
alunos inscritos e 1.437 relatos publicados. 

 

 

 
Figura 4 – Validação de postagem pelo tutor facilitador 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

A página de categoria relatos (figura 6 abaixo) fornece o título e a introdução assim               
como na página inicial. O usuário ou visitante pode ver o preview dos trabalhos e caso se                 
interesse em algum é só clicar no botão do lado direito “ler mais”. Ele pode votar antes de                  
fazer a leitura completa ou depois, no final do trabalho estendido. 

 

 
Figura 5 – Página inicial da Rede PEPSUS 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

 

Esses relatos trouxeram não só experiências práticas, como a fixação de cada módulo             
no ambiente de trabalho dos alunos e a perpetuação das tarefas realizadas com a divulgação               
dos relatos no portal Rede PEPSUS. Os profissionais de saúde dão seus primeiros passos à               
qualificação profissional com os recursos captados pelo PEPSUS. A formulação dos relatos            
de cada eixo concluído é um deles. 

 

Em suma, a Rede PEPSUS trouxe resultados capazes de inspirar ações de outros             
profissionais que atuam na APS. Além disso, os relatos publicados no PEPSUS estão             
diretamente relacionados a processos de trabalho das equipes de saúde, conforme           
recomendações do PMAQ, e espera-se que a rede sirva como uma importante ferramenta de              
análise de experiências exitosas, favorecendo a melhoria da qualidade da atenção à Saúde da              
população. Outro resultado importante tem relação com a gestão participativa do Curso de             
Especialização de modo a garantir a divulgação imediata dos resultados alcançados, por meio             
dos relatos, possibilitando maior transparência e impacto social. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a importância da inovação tecnológica em saúde para os países em              
desenvolvimento, ao passo que o PEPSUS mostra-se um instrumento capaz de levar às             
pessoas, principalmente às mais afastadas dos centros urbanos, o direito ao conhecimento e à              

 

 
Figura  – Página de Relatos  6
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especialização, a rede PEPSUS apresenta-se como uma aliada a tudo isso, tendo enfoque na              
divulgação dos trabalhos desenvolvidos na forma de relatos de experiência, sendo estes de             
grande utilidade pública, podendo inspirar muitos outros profissionais que atuam na Atenção            
Primária à Saúde.  

A integração entre a Rede PEPSUS e o AVASUS ocorreu de maneira satisfatória,             
minimizando assim as dificuldades que os usuários poderiam encontrar, dada a quantidade de             
relatos postados com sucesso, e suas avaliações. 

Como trabalhos futuros, foram iniciadas novas pesquisas visando melhorar a interação           
por parte dos tutores facilitadores, pois, nesta primeira versão, o foco principal foi os              
cursistas. O objetivo será utilizar uma nova ferramenta para a atividade, que irá concentrar              
toda a discussão entre aluno e facilitador, bem como as correções e validação para postagem.               
Dessa maneira, a quantidade de passos entre a postagem por parte do cursista, correção e               
validação por parte do facilitador, e por fim a postagem na Rede PEPSUS pelo aluno, serão                
reduzidos. 
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APROPRIAÇÃO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS E MÍDIAS 

DIGITAIS DA INTERNET E O DILEMA DA HETERONOMIA-

AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA  
 

Marcos de Abreu Nery (marcosnery2009@gmail.com, Grupo de Pesquisa Educatelie/UNIFAL-MG) 

 

 

RESUMO.  A apropriação educacional de tecnologias e mídias digitais da internet e o dilema da 

heteronomia-autonomia na Educação Superior a distância. Este trabalho problematiza o dilema da 

hetoronomia-autonomia do aluno em sua aprendizagem vivenciado por docentes que atuam na Educação 

Superior a distância e as tensões e conflitos que emergem em decorrência da inexperiência de docentes 

que passam a atuar nessa modalidade de educação. Tenho como objetivo responder a seguinte questão: 

como, na apropriação de Tecnologias e Mídias Digitais da Internet neste contexto, docentes buscam 

superar estas tensões e conflitos? Para responder a esta questão realizo uma análise de dois episódios, 

vivenciados por duas docentes, recorrendo a Teoria Crítica da Tecnologia de Andrew Feenberg. Concluo 

que a resposta à questão levantada envolve o reconhecimento de uma relação de ambivalência que se 

estabelece entre tendenciosidades sócio-políticas e interesses sociais durante a apropriação que um 

professor faz do uso destas tecnologias.  

Palavras-chave: Docência na Educação Superior a distância, Autonomia do aluno, Tecnologia 

educacional,  Dilemas da educação a distância 

 

ABSTRACT.  The educational appropriation of internet technologies and digital media and the 

dilemma of heteronomy-autonomy in distance higher education. This work problematizes the 

dilemma of the student's autonomy-autonomy in their learning experienced by teachers who work in 

distance higher education and the tensions and conflicts that emerge due to the inexperience of teachers 

who work in this type of education. I aim to answer the following question: How, in the appropriation 

of Internet Digital Media and Technologies in this context, do teachers seek to overcome these tensions 

and conflicts? To answer this question I carry out an analysis of two episodes experienced by two 

teachers using the Critical Theory of Technology by Andrew Feenberg. I conclude that the answer to 

the question raised involves the recognition of an ambivalent relationship that is established between 

socio-political biases and social interests during the appropriation by a teacher of the use of these 

technologies. 

Keywords: Higher Distance Education Teaching, Student Autonomy, Educational Technology, 

Distance Education Dilemmas 

 

1. INTRODUÇÃO  

Neste trabalho, abordo o que considero uma antinomia fundamental vivenciada por 

docentes na Educação Superior e que se revela problemática quando eles atuam em cursos 

oferecidos na modalidade de Educação a Distância – EAD. De modo geral, vivemos na 

Educação Superior uma antinomia que se refere à inexperiência de docentes do ensino superior 

com uma educação que deveria orientar-se para o desenvolvimento da autonomia do aluno em 

sua aprendizagem, diante da emersão desse aluno como protagonista do processo educacional 
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no contexto de transformações sócio políticas e sócio técnicas, que impõe a esses docentes a 

necessidade de superarem essa inexperiência quando apropriam-se de Tecnologias e Mídias 

Digitais da Internet - TMDI.  

Partindo do pressuposto de que a Educação Superior a distância, na atualidade, se 

configura como uma destas situações, esse aspecto foi problematizado e analisado tendo como 

objetivo responder a seguinte questão: Como seria possível, na apropriação educacional das 

TMDI por docentes da Educação Superior, atender ao desenvolvimento de um processo de 

aprendizagem auto regulado pelos alunos em um contexto educacional que os submetem a uma 

regulação heterônoma e centrada no professor?  

Do ponto de vista teórico, tendo como referência a Teoria Crítica da Tecnologia – TCT 

(FEENBERG, 1991), defendo que a resposta a esta questão decorre da forma como os docentes 

superam as tensões e conflitos que emergem da relação de ambivalência entre tendenciosidades 

políticas e interesses sociais que se estabelecem na apropriação que fazem das TDMI em seu 

cotidiano de ensino.  Do ponto de vista empírico realizo a análise de dois episódios com estudos 

de casos de docentes que extraí de uma pesquisa realizada entre os anos de 2014 e 2016 e que 

revelam evidências do que estou defendendo.  

Por fim, em minhas considerações finais, apresento possíveis desdobramentos para 

futuras investigações sobre a apropriação das TDMI e o dilema entre heteronomia e autonomia 

no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem vivenciado por docentes que passam 

a atuar em cursos oferecidos na Educação Superior a distância. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O mundo tem vivenciado desde o final dos anos de 1990 transformações culturais, 

sociais e tecnológicas que tem levado a rupturas com concepções, valores, princípios e 

interpretações de mundo, assumidos como consolidados e sedimentados pela Modernidade. 

Tendo como referência as ideias desenvolvidas por Castells (2003, 2011) e Lévy (1997, 1999), 

pode-se argumentar que essas transformações resultam de um processo sócio-histórico 

demarcado por uma série de fatores que, em parte, estão relacionados à integração, pelas 

tecnologias digitais da informática, dos diferentes recursos, modos e técnicas de comunicação 

que existiam antes do surgimento delas. 

Nesse contexto, essa sociedade vem sendo submetida também a profundas mudanças na 

forma de se conceber, produzir, difundir, apreender, aplicar conhecimento no mundo e atribuir 

valor a ele, ou seja, trata-se de um processo sócio-histórico cujas implicações sociais, culturais 

e técnicas tem desdobramentos educacionais. (LEVY, 1999) 

Dentre esses desdobramentos o que problematizamos neste trabalho é a necessidade de 

docentes, que atuam na Educação Superior, em lidar com essas transformações sócio-culturais 

e sócio técnicas em contextos que se demanda deles a apropriação de Tecnologias e Mídias 

Digitais da Internet – TMDI.  Estudos realizados desde os anos 2000 vem afirmando que, nesses 

contextos, tem sido problemática a apropriação dessas tecnologias pelo fato de existir uma 

tendência entre esses docentes de não reconhecerem ou compreenderem a necessidade de 

repensarem suas práticas e concepções de ensino quando fazem uso educacional dessas 

tecnologias (MASETTO, 2003; KENSKI, 2007 e COX, 2013). 

De modo geral, na Educação Superior, seja na modalidade presencial ou a distância, a 

demanda por uso das TDMI tem chegado à vida cotidiana dos docentes como imposições que 

podem ser caracterizadas mais como “... invasões tecnológicas indiscriminadas às salas de 
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aula” (KENSKI, 2007, p.70), do que como possibilidades tecnológicas  que produzem 

transformações nas práticas e concepções educacionais dos docentes. 

Entretanto, no caso específico da Educação Superior a distância,  já não é mais possível 

dissociar a oferta desta modalidade de educação da apropriação das TMDI e, 

consequentemente, dissociar a apropriação destas tecnologias da transformação, que os 

docentes necessitam operar sobre suas práticas e concepções educacionais, no que se refere à 

sua relação com a forma como se desenvolve aprendizagem de seus alunos. Em síntese, essa 

transformação tem se orientado e vem sendo defendida, por diferentes aspectos, dentre os quais 

abordo neste trabalho o que se refere ao desenvolvimento de um processo educacional em que 

a aprendizagem é centrada no aluno e autorregulada por ele.  (RUÉ, 2009; PETERS, 2012 e 

2006; FIRAT, 2016; DONNELLY, 2017) 

O que torna problemática a apropriação educacional das TMDI na Educação Superior 

no que se refere a este aspecto é o fato dos docentes que atuam neste nível educacional estarem 

inseridos num contexto onde predomina uma tradição cultural e condições sócio políticas, cujo 

processo educacional se desenvolve antagonicamente a esse protagonismo do aluno, ou seja, 

tende a ser centrado no professor e hetero regulado por ele (DUART, 2008; PIMENTA & 

ALMEIDA, 2009). Portanto, podemos afirmar que os docentes na Educação Superior, de modo 

geral, são inexperientes didático-pedagogicamente no desenvolvimento de um processo 

educacional em que se promova o protagonismo e autonomia dos alunos em seu aprendizado, 

mas ao atuarem na EAD necessitam superar essa inexperiência.  

Temos então o que enunciamos como uma antinomia. Docentes que atuam na Educação 

Superior a distância e não vivenciaram a experiência de um processo educacional centrado no 

aluno e em sua autonomia necessitando transformar suas práticas e concepções de ensino em 

um contexto em que o aluno emerge como protagonista autônomo do processo educacional.   

Diante do que acabo de apresentar, este trabalho tem como objetivo responder: Como 

seria possível, na apropriação educacional das TMDI por docentes da Educação Superior, 

atender ao desenvolvimento de um processo educacional autorregulado pelos alunos em um 

contexto cultural e sócio político que submete docentes e alunos a uma regulação deste processo 

que é heterônoma e centrada no professor? Em outras palavras, como os docentes lidam com 

essa ambivalência heronomia-autonomia na Educação Superior a distância ao se apropriarem 

educacionalmente das TMDI? 

2.1 A Teoria Crítica da Tecnologia: Uma possível resposta a questão apresentada  

Uma resposta teórica a esta questão pode ser encontrada tomando como referência a 

Teoria Crítica da Tecnologia – TCT de Andrew Feenberg. Em síntese, os conceitos e 

fundamentos desenvolvidos por este autor em sua TCT podem ser sistematizados conforme o 

esquema que apresento na figura 1. 

A TCT sustenta que a apropriação de qualquer tecnologia está envolvida em uma 

estrutura fundamental que estabelece uma de ambivalência entre duas formas de 

Instrumentalização que se antagonizam:  

- Instrumentalização Primária – IP: quando no uso de uma tecnologia ocorre a 

descontextualização, a redução, a autonomização e posicionamento dela em relação a quem a 

utiliza explorando suas qualidades funcionais primárias visando atender a tendenciosidades 

políticas e submetendo seus usuários a um controle sócio-político 

- Instrumentalização Secundária – IS: quando no uso de uma tecnologia ocorre a sistematização, 

mediação, vocação e iniciativa por quem a utiliza buscando atender a interesses sociais de forma 

que seus usuários atuem como agentes da democratização dessa tecnologia. 
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Figura 1 – Esquema de síntese da Teoria Crítica da Tecnologia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

Em outras palavras, essa ambivalência pode ser interpretada como consequência de uma 

relação dialética entre a dimensão social e funcional da tecnologia, a qual resulta da tensão entre 

uma tendenciosidade política em sua apropriação que leva ao seu controle sociopolítico, e os 

interesses sociais de agentes que democratizam seu uso ao se reapropriarem delas em seu 

cotidiano de vida.   

Dessa concepção ambivalente de tecnologia, Feenberg (2002) elabora o conceito de 

“código técnico”, como um fenômeno que media essa relação, condicionando o uso da 

tecnologia à formas de racionalidade tecnológica ou de regime de verdade que trazem consigo 

a “[...] a construção e interpretação de um sistema técnico em conformidade com os requisitos 

de um sistema de dominação.”(FEENBERG, 2002, p. 76). 

O código técnico exerce um papel fundamental na formulação da TCT, pois tem um 

significado social ontológico numa sociedade na qual o controle da tecnologia está na base da 

dominação e da imposição da hegemonia de grupos sociais dominantes. Feenberg (2002) 

esclarece que esse código exerce uma função comunicativa que combina elementos da 

dimensão social e funcional, incorporando nele as regulações funcionais de tendenciosidade 

política e os agenciamentos democráticos de interesse social na construção, desenvolvimento e 

apropriação de uma tecnologia.  

Tomando por referência o que é fundamentado pela TCT podemos afirmar que na 

apropriação educacional das TMDI os docentes se submetem a uma relação dialética de 

ambivalência entre tendenciosidades políticas e interesses sociais no uso destas tecnologias que, 

respectivamente, se manifestam na ambivalência que se estabelece na relação entre 

heteronomia-autonomia no desenvolvimento do processo educacional na Educação Superior a 

distância. 
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 Desta forma, a superação deste dilema da ambivalência heteromia-autonomia, nesse 

contexto, resulta do que se produz como “código técnico” que media as tensões e conflitos entre 

tendenciosidades políticas e interesses sociais na apropriação educacional das TMDI.  

 

2.2 Apropriação educacional das TMDI na Educação Superior: Análise de dois episódios 

Apresento nesta seção, a análise de dois episódios de apropriação das TMDI por duas 

docentes que atuam na Educação Superior em uma Instituição Federal, que identificarei por 

DOC01 e DOC02. Está analise foi extraída de uma pesquisa que investigou as representações 

docentes sobre o uso educacional dessas tecnologias Educação Superior e que foi realizada 

entre os anos de 2012 e 2014, sendo publicada na íntegra como tese de doutorado em 2016 por 

NERY (2016).  

Nos fragmentos da entrevista realizada com a professora DOC01, que apresento a 

seguir, ele revela propósitos e práticas de uso das TMDI para o desenvolvimento de um projeto 

de formação profissional. Esse projeto envolvia alunos de residência e de graduação da área de 

saúde e DOC01 compreendia que, nessa situação, o uso dessas tecnologias não poderia ser 

identificado como formal, pois não estaria associado a uma disciplina de um curso regular.  

“ [...] E agora essa experiência no ano passado de construção da SIPE, não é, que é o Sistema 

Integrado do Paciente via Web. [...] Que é outra coisa, não é plataforma Moodle... [...] 

Graduação... graduandos e residentes. [...]Por quê? A gente tem... na verdade ele está inserido 

dentro de um programa que a gente chama Pró-Saúde/PET-Saúde, que foi o primeiro desenho 

que ele teve e depois a gente achou melhor ampliar para os profissionais residentes, não é, 

porque eles estão também no campo  e seria também uma forma da gente avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem utilizando dessa ferramenta via Web. “ 

“[...] Na rede, numa rede interligada. A proposta da SIPE ela é virtual, ele é acesso... como 

que é? Real, em tempo real... [...] De alunos... exatamente, então se ele está na atenção básica, 

atendeu um paciente, vai fazer uma visita domiciliar, inclusive agora este sistema já está sendo 

adaptado a tecnologia de celular... Móvel, tecnologias móveis. Por que? A pessoa pode estar 

lá no domicilio e simplesmente acessar lá o prontuário do paciente. [...] Pode chamar de não 

formal, porque ele faz parte de um projeto específico que envolve graduandos, não é. São 

graduandos, então ele não é institucional, ele não está vinculado a uma disciplina, mas ele 

está... ele tem é... como é que fala? É voltado para o processo de ensino-aprendizagem na 

atenção integral ao paciente, é... de graduandos e outros participantes. “  

Entre o que DOC01 descreve como propósitos e práticas de uso das TMDI, encontram-

se, exclusivamente, momentos da instrumentalização secundária dessas tecnologias. Os 

recursos tecnológicos com funções que não os reduzem a qualidades primárias. Há uma 

sistematização voltada para atender a interesses sociais específicos do grupo que participou 

desse curso, no uso desses recursos.  

Por outro lado, verifica-se também que se trata do uso de uma plataforma desenvolvida 

para a aprendizagem de práticas profissionais na internet, em que se identificam pré-

determinações que visam atender tendenciosidades políticas da formação de profissionais da 

área da saúde, pois faz parte de um programa do Governo Federal.   

A professora DOC01, nesse episódio, revela que, embora não seja um curso de educação 

formal, entre o que é vivido como prática e concebido como propósito de uso das TMDI, 

encontram-se inter-relações entre os atributos da formalidade/informalidade do uso educacional 

dessas tecnologias.  
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Figura 2 – Curso oferecido no Ambiente MOODLE por DOC01. 

 

Fonte: Extraído do Ambiente Moodle usado por DOC01 com sua autorização 

Ao longo da entrevista com DOC01, essa professora esclarece que, mais recentemente, 

recorreu ao uma plataforma virtual de aprendizagem (Ambiente MOODLE) para oferecer um 

minicurso complementar ao que se desenvolvia nesse projeto. O fragmento e a imagem 

apresentados a seguir, na Figura 2, referem-se a esse minicurso e foram extraídos do momento 

da entrevista em que se observou como DOC01 vinha fazendo uso das TMDI.  

[...] aí olha está vendo, a gente fechou o primeiro 

questionário, deixou ele oculto, tem o wiki, que foi o 

primeiro estudo de caso clinico, aqui olha, tem aqui o caso 

clinico e ... [...]  E olha que não é uma temática tão assim 

fácil de digerir, porque discutir processo de enfermagem de 

diagnósticos de intervenções, não é, e o uso da classificação 

da enfermagem, que ela é especifica, do enfermeiro... não é 

uma coisa muito fácil. E olha que a gente ainda está no 

fórum, porque quando nós passarmos para o segundo caso 

clinico, que é utilizando o Arco de... do método do Arco de 

Magarez, fazendo um paralelo com processo, aí a coisa vai 

ficar mais complicada ainda, entendeu? Mas é... quer dizer, 

é a aposta que a gente está fazendo, não é? Posso te dizer 

que essa proposta nossa de... é, utilizar o ambiente virtual 

numa estratégia educacional de ensino-aprendizagem para 

uma temática especifica da enfermagem e ainda tentando 

articular na metodologia problematizadora, uma 

metodologia ativa, é um esforço danado, que a gente faz. 

Porque transpor isso para o ambiente virtual não é tarefa 

fácil. A gente tem que conduzir o processo muito bem, 

senão... [...]  
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Existe, nesse relato do que foi vivenciado por DOC01, a descrição de um uso das TMDI 

restrito ao Ambiente MOODLE que foi vivido em práticas de gestão e controle das atividades, 

visando atender a propósitos de uso dessas tecnologias, concebidos para o desenvolvimento de 

estratégias e abordagens de aprendizagem ativa e centrada nos alunos e no desenvolvimento da 

aprendizagem autônoma deles.  

DOC01 usa as TMDI para realizar a gestão do que é desenvolvido em atividades 

planejadas e restritas ao Ambiente MOODLE, com prazos pré-determinados, como um 

contexto institucional de uso dessas tecnologias, ou seja, com atributos de formalidade no uso 

educacional das TMDI. Entretanto, ela também explora qualidades secundárias das TMDI no 

Ambiente MOODLE para flexibilizar os tempos e espaços de realização dessas mesmas 

atividades, em que se identificam atributos da informalidade no uso educacional dessas 

tecnologias, viabilizando um processo educacional centrado no aluno em que sua aprendizagem 

ocorreria com autonomia. 

O segundo episódio que apresento refere-se ao caso da professora DOC02, em que faz 

uso de recursos das TMDI no Ambiente MOODLE para desenvolver uma estratégia 

educacional focada na construção de conhecimento de forma socializada, colaborativa, 

cooperativa. 

 “A gente viu que não funcionou muito, talvez por esta questão mesmo não é... não tinha muita 

interação, não tinha ninguém ali, nenhum tutor que interage com este grupo, que estimule esta 

participação e tal. [...] Então eles acabavam se deslocando para outros ambientes que eles 

estão mais acostumados, como, por exemplo, o facebook. Eles usavam mais isso do que o 

próprio ambiente virtual para essas discussões. [...]A gente tentou também a questão do Wiki, 

para eles participarem de uma seção no Wiki e produzirem um texto junto e tal, como era 

previsto na disciplina. Ou seja, os grupos, pequenos grupos reunindo e produzindo material. 

[...]Digo também que isso não funcionou! E talvez pelas mesmas questões. Então é... se a gente 

é assim... pensando, seria como assim: Eles tivessem preferências por outros ambientes se eles 

pudessem fazer as mesmas coisas e pudessem retornar depois com o material já produzido e 

postar... Então a gente viu que eles começaram a fazer isso, então não estava funcionando da 

maneira como pretendida.” 

Entretanto, em sua própria avaliação do uso destes recursos a DOC02 revela uma 

concepção de uso dessas tecnologias que entendia ter de se restringir a plataforma de ensino da 

instituição reduzindo esse uso às qualidades primárias do recurso Wiki. Neste relato, verifica-

se que DOC02  não reconhece a possibilidade de cumprir o que tinha como propósito, usando 

as TMDI em contextos abertos na internet, como o “facebook”, e explorando qualidades 

secundárias dessas tecnologias, no sentido de atender o que pode ser entendido como interesses 

sociais demandados no cotidiano vivenciado por ela, ou seja, integrar o uso das TD entre esses 

dois contextos: Ambiente Moodle e Facebook.  

O fragmento extraído da entrevista com a professora DOC02, no momento em que 

apresenta o uso que faz das TMDI no Ambiente Moodle, mostra como tensões e conflitos de 

natureza sócio técnica foram vivenciados por ela quando seus alunos tomaram a iniciativa de 

realizar uma instrumentalização secundária de recursos dessas tecnologias em contextos abertos 

na internet.  
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Figura 3 – Imagens apesentadas por DOC02 comparando uso do Ambiente MOODLE “versus” página do 

Facebook usada pelos alunos. 

 

Fonte: Extraído do Ambiente Moodle usado por DOC02 com sua autorização 

“[...] Isso a gente já viu que não funcionou. Mesmo que a gente tenha feito no semestre passado, 

deixado um espaço livre para eles montarem grupos menores, com a forma menor, não usaram 

muito, não usaram quase nada. [...]a gente nem disponibiliza mais o espaço do wiki, porque 

realmente não está sendo utilizado, e nem este semestre a gente montou espaço para os grupos 

poderem se reunir separado, porque realmente eles não estavam utilizando. Foi deixado uma 

época aberto para que eles se organizassem, que eles utilizassem, mas eles não utilizaram... 

mínima a participação. [...] É o que eu voltei a utilizar são recursos em sala mesmo, igual por 

exemplo, apresentação de trabalho deles hoje eles fazem, é... aí é tudo presencial mesmo, eles 

fazem em poster, não apresentam trabalho escrito. Hoje eles fazem pôsteres, aí eu faço uma 

dinâmica, eles apresentam um poster por grupos, é... com grupo misto, alguns são do grupo 
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outros não. Aí este grupo de 15 pessoas no máximo que assistiu à apresentação do poster, vai 

fazer um resumo e apresentar para toda a turma. [...] Não é mais com o uso do recurso (Wiki).   

Para os outros, eles iam apresentar, é como se fosse um grupo e a partilhar o que eles 

construíram com os demais alunos do curso, colocar uma questão para ser respondida.[...] 

Não, não funcionou porque é aquela questão, é aluno demais com pouca gente para dar 

atenção a eles e eles não estão tão familiarizados assim como a gente pensava em um ambiente 

como esse, que ele é um pouco mais complexo do que você entrar em mídias sociais e pesquisar 

um tema, há um pouco mais de complexidade aqui. Então, não, não funcionou muito bem.”  

O fragmento da entrevista apresentado acima, refere-se ao momento em que DOC02 

apresenta o ambiente MOODLE e a página usada pelos alunos no facebook – figura 03. Nesse 

fragmento, a professora apresentou uma disciplina em que vinha fazendo uso do Espaço Moodle 

e relatou como foi vivenciada por ela a tentativa de usar o wiki para que os alunos, 

colaborativamente, desenvolvessem um trabalho a ser apresentado presencialmente na sala de 

aula. Ela avaliou que o uso deste recurso não funcionou como esperava e considera que a 

principal razão para isso foi o fato de os alunos terem optado por desenvolver esse trabalho fora 

do Espaço Moodle, no Facebook.  

O que se observou foi que, embora DOC02 não tenha reconhecido a possibilidade de 

explorar as qualidades secundárias das TMDI, ela vivenciou uma situação em que os propósitos 

de uso dessas tecnologias, com o recurso Wiki, no Espaço Moodle, foram, efetivamente, 

realizados no Facebook, pelos alunos. 

Portanto, no caso de DOC02, verifica-se que tensões e conflitos de natureza sócio 

técnica levaram a se estabelecer, entre os propósitos e práticas de uso das TMDI, uma relação 

que se caracteriza por uma de ambivalência entre tendenciosidades políticas para a gestão e 

controle heterônomo das atividades dos alunos e o atendimento a interesses sociais demandados 

deles, no cotidiano dessa disciplina, em que o Espaço Moodle foi usado.  

 

2.3 Apropriação das TMDI e dilema da Heteronomia-Autonomia 

Os dois episódios analisados na seção anterior podem ser descritos como situações em 

que as docentes vivenciaram a necessidade de superar a ambivalência entre o atendimento a 

tendenciosidades políticas que se impunha a elas e o atendimento a interesses sociais de seus 

alunos.  

O episódio da professora DOC01 evidencia uma tendência da professora em fazer uso 

de recursos das TMDI que a permitissem ter controle sobre o que era produzido pelos alunos e 

garantir o que esperava que fosse cumprido por eles. Ou seja, verifica-se uma postura mais 

heterônoma e centrada nos propósitos de ensino da docente visando atender ao que sócio 

politicamente fora pré-determinado. 

Entretanto, no curso complementar que desenvolveu no Ambiente MOODLE recorreu 

a uma metodologia de aprendizagem ativa e centrada nos alunos do curso, fazendo uso de 

recursos que viabilizassem um processo de aprendizagem autônomo. Portanto, DOC01revela 

que na forma de se apropriar das TMDI estabeleceu um “código técnico” que, por um lado, 

viabilizou um certo controle de validação do que se esperava ser ensinado e aprendido com 

essas tecnologias. Por outro lado, nessa apropriação fez uso de recursos que garantissem um 

processo de aprendizagem ativo que explorasse a autonomia dos alunos na gestão de sua 

aprendizagem.  
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Por fim, o episódio analisado no caso da professora DOC01 evidencia que a superação 

do dilema heteronomia-autonomia na apropriação das TMDI na Educação Superior, de fato, 

pode ser superada se, neste uso, o “código técnico” for estabelecido no sentido de mediar as 

tensões e conflitos que emergiam da relação de ambivalência entre tendenciosidade políticas e 

interesses sociais.  

Já no episódio da professora DOC02, percebe-se que o contexto de uso das TMDI na 

concepção desta professora deveria ter ficado restrito ao Ambiente MOODLE, considerado por 

ela como um contexto em que o processo de ensino e aprendizagem deveria ter sido 

desenvolvido de modo a ser regulado por ela como professora. O que se verifica no caso deste 

episódio com a professora DOC02 é que prevalecem concepções e práticas de uso educacional 

das TMDI que evidenciam tensões e conflitos em posicionamentos que, relacionados à 

inexperiência da docente com um processo educacional, os alunos atuem como protagonistas e 

auto regulem seu aprendizado.  

O caso da professora DOC02 revela de forma mais explicita o que havia enunciado 

como uma antinomia e permite reafirmar que a sua superação decorre do que se produz como  

“código técnico” que media as tensões e conflitos entre tendenciosidades políticas e interesses 

sociais na apropriação educacional das TMDI, que neste caso pode-se destacar: heteronomia x 

autonomia, rigidez x flexibilidade, espaços/contextos: restritos x abertos, tempo/prazos: pré-

determinados x indeterminados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo responder a seguinte questão: Como seria possível, na 

apropriação educacional das TMDI por docentes da Educação Superior, atender ao 

desenvolvimento de um processo educacional auto regulado pelos alunos em um contexto 

cultural e sócio político que submete docentes e alunos a uma regulação deste processo que é 

heterônoma e centrada no professor?  

Devo nestas considerações finais reconhecer as limitações do que apresentei como 

evidência do objeto teórico que enunciei como possível resposta a esta questão. De fato, os 

episódios relatados sobre os casos das professoras DOC01 e DOC 02  mostram situações que, 

isoladamente, não permitem uma generalização.  Entretanto, no trabalho desenvolvido em **** 

(autor do artigo) é possível encontrar uma série de episódios de outros casos em que docentes 

que fizeram uso das TDMI também revelam o que foi apresentado neste artigo.  

De qualquer forma, apesar dessa limitação, entendo que este artigo contribui com o 

campo de estudos sobre a apropriação das TDMI na Educação Superior a distância em dois 

sentidos. Primeiramente, contribui oferecendo um modelo de análise da apropriação das TMDI 

que, ao se fundamentar na TCT, permite uma maior compreensão das tensões, conflitos e 

contradições que tem sua origem na relação de ambivalência que se estabelece entre imposições 

sócio políticas e interesses sociais do uso dessas tecnologias. 

Em um segundo sentido, este artigo contribui com docentes que buscam superar sua 

inexperiência com o desenvolvimento de processos educacionais em que a aprendizagem dos 

alunos é autorregulada por eles. Este trabalho oferece subsídios para esses docentes para uma 

maior compreensão sobre como superar os dilemas como o da heteronomia-autonomia em seu 

fazer e pensar pedagógico sobre o processo educacional.  

Nesses dois sentidos este artigo revela, com particular importância para contextos em 

que docentes que ainda não atuaram na Educação Superior a distância, a necessidade de 

apropriarem-se educacionalmente de recursos das TMDI ao ministrarem disciplinas nesta 

1438



modalidade de educação. Pois, são nestes contextos que a antinomia: inexperiência didático-

pedagógica com um processo educacional centrado no aluno e auto regulado “versus” a 

emersão do aluno como protagonista de seu aprendizado, acaba submetendo esses docentes a 

um processo de negociação e mediação que supere tensões e conflitos produzidas entre 

tendenciosidades sócio políticas e interesses sociais de uso destas tecnologias em seu cotidiano 

de ensino. 
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RESUMO: Os  fundamentos  teórico-metodológicos  da  Pedagogia  Histórico-Crítica,  termo  

cunhado  por Demerval Saviani nos anos 1970, despontaram como uma possibilidade de mudança 

no modo de se pensar e se organizar a educação escolar no Brasil, ao final do período da Ditadura 

Militar. Acompanhando   o   movimento   mundial   a   favor   de   uma   educação   contrária   às   

teorias reprodutivistas, vários cientistas da Educação brasileira fundaram seus estudos em 

Bourdieu (1975)  e  Althousser  (1975),  assim  como  nas  teorias  crítico-emancipatórias  

produzidas  pela Escola de Frankfurt, como também na pedagogia libertadora de Paulo Freire que 

ganhou espaço nacional ainda na década de 1970. Os estudos desenvolvidos pelas autoras deste 

texto resgatam os  fundamentos  da  Pedagogia  Histórico-Crítica,  de  Saviani,  para  analisa-los  

à  luz  do  atual momento histórico e escolar, que exige um novo modo de se pensar as metodologias 

de ensino e aprendizagem. Destaca-se o Ensino Híbrido como proposta didática para a educação 

escolar, sedimentado  pelas  Tecnologias  de  Informação  e Comunicação  (TICs).  Quais  os 

pontos  em comum  entre  Pedagogia  Histórico-Crítica  e  Ensino  Híbrido?  De  que  modo  as 

TICs  podem permitir a prática de uma educação escolar emancipatória? Consideramos o estudo 

aqui relatado como um ponto inicial do qual partir-se-á para uma análise profunda das mudanças 

pedagógicas que se apresentam para o setor educacional e escolar, no Brasil atual. 
 
Palavras-Chave: Pedagogia Histórico-Crítica; Ensino Híbrido; TICs; Educação Escolar. 

 
ABSTRATCT: The theoretical-methodological foundations of Historical-Critical Pedagogy, a 

term coined by Demerval Saviani in the 1970s, emerged as a possibility of change in the way of 

thinking and organizing school education in Brazil, at the end of the period of the Military 

Dictatorship. Following  the  world  movement  in  favor  of  an  education  contrary  to  

reproductive  theories, several Brazilian education scientists founded their studies in Bourdieu 

(1975) and Althousser (1975), as well as in the critical-emancipatory theories produced by the 

Frankfurt School, as well  as in pedagogy. liberator of Paulo Freire  who  gained national space  

in the  1970s. The studies developed  by  the  authors of  this text rescue  the  foundations of 

Saviani's Historical- Critical Pedagogy, to analyze them in the light of the current historical and 

scholastic moment, which  demands a  new  way  of  thinking  about  teaching  and  learning  

methodologies.  Hybrid Teaching  stands  out  as a  didactic  proposal  for  school  education,  

based  on  Information  and Communication Technologies (ICTs). What are the commonalities 

between Historical-Critical Pedagogy and Hybrid Teaching? How can ICTs enable the practice 

of an emancipatory school education? We consider the study reported here as a starting point 

from which it will start from a thorough analysis of the pedagogical changes that are present for 

the educational and school sector in Brazil today. 

 
Keywords: Historical-Critical Pedagogy; Hybrid teaching; ICTs; Schooling. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Pedagogia Histórico-Crítica e Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos fazem parte das 

tendências progressistas voltadas à aplicação de uma educação escolar transformadora, que tem 

como base a vida em sociedade amalgamada ao processo de construção do conhecimento 

acumulado pela humanidade. Surgida na década de 1980, como fruto de estudos em Didática, esta  

teoria  propunha  um  rompimento  com  o  modelo  tradicional  de  ensino,  considerando  a 

percepção de mundo e as relações sociais do homem aplicadas ao currículo escolar. 
Imbuídas  do  propósito  de  estudarmos  as  tendências  didático-pedagógicas  para  a 

educação escolar, tomamos como objeto de pesquisa, junto ao Grupo de Pesquisa em Educação a  

Distância  e  Tecnologias  Educacionais  (GPEaDTEC)1,  o  Ensino  Híbrido  com  o  uso  das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como suporte instrumental na aplicação da 

Pedagogia  Histórico-Crítica.  Nossas  pesquisas  voltam-se  para  o  contexto  social,  político  e 

econômico atual, considerando que as tecnologias educacionais estão postas como ferramentas a 
serviço da educação escolar. 

Neste   contexto,   considerando   a   organização   do   sistema   educacional   brasileiro, 

levantamos  aspectos  do  Ensino  Híbrido  como  uma  mudança  paradigmática  em  curso,  que 

atingirá em curto e médio prazos as metodologias de ensino em diferentes níveis.  Não se pode 

ignorar que é impossível pensar em tais mudanças sem levar em consideração a força social e 

histórica, assim como a concepção de representação dos reflexos que norteiam as realidades 

sociais. A produção sócio cultural da existência humana se deu por meio do produto de suas 

representações, de suas ideias, da teoria e da ciência. 
Nosso desafio é o de trazer subsídios para pensarmos no movimento de transformação 

do modelo de ensino e de aprendizagem, neste momento histórico, considerando as 

abordagens sociais de modo a contextualiza-las nas práticas pedagógicas, com as decisões 

metodológicas do professor no que se refere ao conhecimento e as relações técnico-sociais que 

ocorrem nesse processo. 

Buscamos  em  Saviani  (1987)  as  primeiras  inserções  na  teoria  histórico-cultural  dos 

conteúdos, entendida como uma corrente pedagógica que romperia com as tendências de ensino 

utilizadas na Pedagogia Tradicional e na Pedagogia da Escola Nova.   Por acreditarmos que ambas 

fortalecem uma corrente que reforça a educação como reprodutora, mantenedora de um status quo 

obsoleto para os tempos atuais, quando se propõe inovações em todas as áreas do conhecimento, 

defendemos uma proposta pedagógica de base crítica e que considere os avanços científicos e 

tecnológicos da sociedade hodierna. 
As considerações acima permitem-nos caracterizar a Pedagogia Histórico-Crítica como 

uma corrente que defende uma educação voltada à socialização do conhecimento 

científico, cultural  e  à  transmissão  e  democratização  desses  saberes.  Dessa  forma,  é  

imprescindível  o resgate e a reorganização do trabalho educativo numa direção crítica, repensando 

a didática, o currículo, a metodologia, e também a posição política-ideológica, filosófica e 

tecnológica da educação. 
Neste  sentido,  as  complexidades  sociais  presentes  nos  diversos  segmentos  da  vida 

humana, em âmbito mundial, nacional e local têm exigido o desenvolvimento de 

capacidades também  complexas do  pensar, sentir e  agir.   A globalização  tem  marcado  

profundamente a sociedade, promovendo um sentimento de interdependência, uma noção 

crescente de que todos os  indivíduos  estão  vivendo  um  mesmo  tempo,  em  um  mesmo  mundo.  

Um  cenário  que compromete   as   metodologias   convencionais   de   ensino,   as   práticas   

educativas   e   o desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Portanto, neste artigo trazemos as ideias e os estudos que temos desenvolvido no Paraná, 

cujo  foco  é  a  educação  escolar  pública  e  as  mudanças  que  devem  ocorrer  na  formulação  

e aplicação de uma nova Didática, neste segundo terço do Século XXI. Retomamos a ideia dos 
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termos “Histórico” e “Crítica” por compreendermos que se aplicam às transformações em curso 

no mundo atual, na Sociedade Humana e seus movimentos de construção do conhecimento. 

Na primeira  parte  tratamos dos significados dos termos  Pedagogia  Histórico-Crítica, 

Ensino Híbrido e Tecnologias da Informação e Comunicação, e suas influências filosóficas e 

sociológicas  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem.  Consideramos  a  proposta  do  Ensino 

Híbrido  como  uma  metodologia  de  ensino  a  ser  implementada  na  organização  curricular 

tradicional da educação pública, assim finalizamos com os prognósticos  acerca da ação didática 

que congregaria a proposta Histórico-Crítica com o Ensino Híbrido por meio do uso das TICs. 

Consideramos, finalmente, a relevância deste estudo para a educação escolar deste Século XXI. 

 
Significados e Conceitos 

 
Parafraseando Gasparin e Maschiba (2018), a Pedagogia Histórico-Crítica se explica pelos 

termos ‛Histórico’ e ‛Crítica’, que remetem à ideia  da necessidade de  se  considerar a história e, 

para além, a consciência acerca dos “condicionantes histórico-sociais da educação”. Por tratar-se 

de uma corrente voltada para uma pedagogia de base crítica, vale destacar que a Pedagogia 

Histórico-Crítica dispõe de ícones que encontram-se presentes na Sociedade, com os seus 

movimentos e transformação, cujas bases devem respeitar as influências filosóficas do processo 

de desenvolvimento do conhecimento. 

Contrapondo-se  à  pedagogia  tradicional  e  à  pedagogia  tecnicista,  Saviani  (2009) 

equaliza uma proposta didática que procurou superar a visão “crítico-reprodutivista”, já que esta  

mostrou-se  insuficiente  para  a  realização  da  crítica  ao  ensino  tradicional.  Para  Saviani 

(2009): 
A educação, enquanto fator de equalização social será, pois, um instrumento de 

correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de  
adaptar  os  indivíduos  à  sociedade,  incutindo  neles   o   sentimento   de aceitação  

dos  demais. Portanto, a educação será um instrumento de correção da  

marginalidade na  medida  em  que contribuir para  a constituição  de  uma 
sociedade  cujos  membros,  não importam as diferenças de quaisquer tipos, se   

aceitem   mutuamente   e   se   respeitem   na   individualidade   específica 

(SAVIANI, 2009, p. 8) 

Ao defender a educação como fator de superação de diferenças e equalização social, 

Saviani  (2009)  opõe-se  à  corrente  hegemônica,  apresentando  a  pedagogia  histórico-crítica 

como contraponto   ao   pensamento   burguês   e   à   Escola   Nova.  A educação escolar será 

entendida como um elemento inserido nas relações sociais, com professores e alunos vistos como 

agentes sociais, com possibilidades de atuar em seus diferentes níveis de compreensão da realidade 

através da prática social comum a ambos. 

Certamente,  a  construção  do  conhecimento  científico  depende  da  base  crítica,  esse 

artefato intelectual que leva os indivíduos a pensarem sobre os usos dos diferentes recursos 

didáticos  e  de  como  tais  recursos  serão  utilizados  pela  escola.    Oriunda  das  tendências 

progressistas, a pedagogia histórico-crítica ou crítico social dos conteúdos, “[...] visa preparar o 

aluno por meio da aquisição de conteúdos e de sua socialização, sua participação ativa no mundo” 

(BELGANO et al, 2013). 

Cabe-nos salientar  que os conteúdos não devem ser  apenas ensinados,  é preciso  que 

tenham uma ligação com a realidade humana e social. Deste modo, percebemos a importância da 

Pedagogia, enquanto Ciência da Educação, pois cabe a ela o papel de viabilizar, na práxis 

educativa e de forma sistemática, uma prática de trabalho cultural, intencional, de produção e 

internalização  de  significados.    É  a  partir  dessa  argumentação  que  propomos  discutir  a 

relevância  dos  usos  das  TICs  como  ferramentas  potencializadoras  de  conhecimento,  no 

contexto da Pedagogia Histórico-Crítica dos conteúdos escolares. 
Sabemos que a função da escola é promover e ampliar o desenvolvimento do intelecto, 

das  potencialidades  mentais  e  da  personalidade  humana  por  meio  de  ações pedagógicas
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destinadas ao domínio dos conteúdos presentes nos currículos escolares. Caberá ao professor, 

nesse  processo,  criar  condições  didáticas  que  assegurem  aos  alunos  o  desenvolvimento  de 

capacidades cognitivas e intelectuais. Neste sentido, a escola vem se ajustando para atender às 

necessidades sociais vigentes em diferentes momentos históricos, sendo que o atual encontra- se  

marcado  pelo  desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  com  grande  número  de  pessoas 

utilizando as tecnologias de comunicação, haja vista o crescente volume de pessoas conectadas às 

redes sociais diariamente. 

É sob este cenário que evidencia-se uma nova possibilidade do fazer pedagógico, sejam 

nas  práticas  de  sala  de  aula  ou  por  meio  dos  ambientes  virtuais  de  aprendizagem,  com  a 

utilização  de  ferramentas  legitimadas  pelos  materiais  pedagógicos,  veiculados  à  educação 

aproveitando os artefatos do mundo social atual. As TICs e a internet permitem a construção de 

ambientes virtuais de aprendizagem através dos quais a comunicação didática, ou seja, de cunho 

pedagógico, pode ocorrer tanto na educação a distância como nas aulas presenciais. 

Cabe salientar que, na atualidade, temos um grande desafio com a implantação do uso de 

recursos tecnológicos, embora os alunos dominem as TICs, o que não significa que saibam utilizá-

las   para   fins   educacionais,   ou   seja,   estabelecendo   criteriosamente   a   função   de 

transformar informações em conhecimento. Nessa ótica, é importante ensinar e aprimorar no aluno 

a subjetividade, ativando sua a autonomia, a fim de que. por si só, ele torne-se proativo e aprenda 

a ser crítico. 

Segundo  Castro  (2017),  nessas  condições,  as  relações  entre  docente  e  discente  são 

largamente  modificadas.  O  uso  do  computador,  por  exemplo,  pode  ser  fonte  eficiente  de 

fornecimento de informações, mas seu potencial como equilibrador da relação professor-aluno 

ainda é pouco explorado. É um instrumento que pode dar ao aluno autonomia para buscar as 

informações  que  lhe  interessam,  enquanto  o  professor  auxilia  o  educando  a  procurar  e  a 

coordenar   o   que   aprende,   possibilitando   uma   aprendizagem   democraticamente   mais 

significativa (CASTRO, 2017, p.80). 
Dessa forma, é possível percebermos uma exigência maior do professor quanto às suas 

práticas, tornando-se obrigatoriamente mais crítico quanto à sua tarefa. Tal postura 

proporciona mudança na perspectiva pedagógica, perpassando a ação-reflexão, considerando sua 

didática de forma mais íntima com  as características significativas desta sociedade. Gasparin 

(2008) sinaliza  que  é  importante  que  os  professores  reflitam  sua  prática,  para  que  esses  

possam construir conscientemente a sua própria trajetória político-pedagógica. Todo ato na escola 

é político e determinante quanto aos passos pedagógicos, aspectos fundantes do processo ensino- 

aprendizagem. 
Para  Gasparin  (2005,  p.  04)  “[...]  o  conhecimento,  como  fato  histórico  e  social, 

pressupõe  sempre  continuidades,  rupturas,  reelaborações,  reincorporações,  

permanências  e avanços”.  Trata-se,  para  estas  pesquisadoras,  de  assegurar  uma  organização  

curricular  cujo desafio se instaure no desenvolvimento das competências necessárias para que, 

tanto o docente quanto o discente sejam capazes de introduzir práticas de metodologias ativas em 

sala de aula, como  as  TICs.  Nesse  sentido,  as  etapas  descritas  no  excerto  anterior  permitem  

à  escola  o enfrentamento  e  alguns cuidados acerca  do  currículo,  devendo  ser  incorporado  ao  

processo sistematizado, como justifica Saviani (2008), “[...] elas são condições da situação 

existencial concreta em que vive o homem”. 

Gama e Duarte (2017, p. 524), afirmam que, ao socializar o conhecimento pelas vias 

sistematizadas, ou seja nas escolas, é importante que o aluno aprofunde os conceitos acerca da
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sua   realidade.   Para   os   autores   “[...]   a   pedagogia   histórico-crítica   não   esconde   seu 

posicionamento  político,  do  qual  deriva  sua  defesa  de  um  sistema  público  de  ensino  que 

assegure a socialização do saber sistematizado” (GAMA & DUARTE, 2017, p.524). 

Devemos  nos  lembrar  de  que,  para  a  sua  produção  material  o  ser  humano necessita 

antecipar  em  ideias  os  objetivos  da  sua  ação.  Logo,  é  necessário  impulsionar  os  alunos  a   

reprsentarem mentalemnte os objetivos reais da sua aprendizagem, o que inclui o aspecto de 

conhecimento das   prorpiedades do mundo real. (ciência), de valorização  (ética) e de simbolização  

(arte)  na  produção  de  ideias,  conceitos,  valores,  símbolos,  hábitos,  atitudes  e habilidades 

(GAMA & DUARTE, 2017, p 524). 
Retomamos Gasparin (2002) para esclarecer-nos acerca da dialética do conhecimento, 

considerando-a como um processo que perpassa dois aspectos importantes, a teoria e a prática, ou 

seja, a partir da prática social, o indivíduo passa pelos estágios de questionamento e análise da  

ação  cotidiana.  Isto  leva  à  busca  pelo  conhecimento  teórico  do  que  aconteceu,  o  que 

devolverá como nova ação/transformação, predominando, assim, uma ação crítica que envolve 

dois processos na seguinte ordem:  prática-teoria-prática. 
Aqui,  Gasparin  (2009)  nos  conduz  à  reflexão  sobre  o  ensino  na  sua  abrangência, 

afirmando que ao passar pela teoria, isto  é, pelo abstrato, o educando pode se posicionar de 

maneira diferente em relação à prática, modificando seu entendimento, portanto transformando 

também   a   sua   prática.   Consequentemente,   o   educando   passa   a   agir   conscientemente, 

transformando sua realidade imediata. (GASPARIN, 2009, p.7). 

 
A Aprendizagem no Contexto da Tecnologia: Ensino Híbrido e TICs 

 
Ao levantarmos algumas definições, que auxiliem no entendimento de aprendizagem 

diante  do  cenário  tecnológico  que  vivenciamos  na  atualidade,  em  um  primeiro  momento 

propomos refletir sobre excertos da obra de Álvaro Vieira Pinto, “O Conceito de Tecnologia”. Este 

consagrado pesquisador foi um filósofo que permitiu-se, em sua extensa obra, aprofundar de forma 

brilhante as principais ideias sobre tecnologia, seu valor e suas possibilidades para a educação 

escolar. 
Primeiramente,  ao  definir  o  conceito  de  aprendizagem  o  autor  remete  aos  dados 

epistemológicos  do  significado  da  palavra.  Afirma  que  o  dicionário  não  traz  a  distinção 

fundamental por nós estabelecida e reúne na mesma categoria de sistema cibernético o homem, os  

animais  e  os  autômatos,  sem  diferenciar  esses  três  tipos  de  seres.  Diante  das  principais 

diferenças   é   importante   observar   quando   diz:   "A   criança   que   estuda   na   escola   está 

momentaneamente recapitulando, num ato aparentemente passivo de recebimento de cultura, os 

conhecimentos que a humanidade produziu até o momento" [...] (PINTO, 2005, p. 596). 

Este ato na educação formal não é apenas para acumular, arquivar ou se apossar deste 

conhecimento,  mas  sim  para  utilizá-lo  em  prol  da  produção  de  novos  e  mais  avançados 

conhecimentos científicos. O autor nega a possibilidade de aprendizagem voltada à questão de 

adaptação. Acredita que este modo equivocado de pensar a aprendizagem, distorce totalmente o  

verdadeiro  sentido  da  aprendizagem,  conforme  diz  que  nada  tem  de  acomodatício,  ao 

contrário, aprender tem sentido revolucionário. Fica evidente ao observar seu conceito: "[...] 

aprender  consiste  em  acumular  conhecimentos  para  saber  como  alterar  a  realidade  [...]  a 

aprendizagem deve consistir em adaptar-se para mudar e não para conservar" (PINTO, 2005, p. 

596). 
O   saber,   neste   sentido,   torna-se   melhor   direcionado   quanto   ao   conceito   de 

aprendizagem, pensando na forma com que o ser humano se relaciona. Neste conceito encontra- 

se  a  possibilidade  de  considerar  a  aprendizagem  de  forma  transformadora,  ou  seja,  se  não 

transformar o processamento do conhecimento, não ocorreu aprendizagem. Esta não precisa ser 

repetitivamente decorada sem sentido, ao contrário, precisa ser vivenciada em sua dimensão e 

totalidade. 
Vale  então  destacar  o  que  o  autor  nos  distingue  ao  diferenciarmo-nos  das  demais 
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espécies, tais como descreve Pinto (2005), qual classificou ao diferenciá-los no seu processo   de 

aprendizagem: “a) O homem: se educa por via cultural exige outra base para execução de seus 

comportamentos, a base social; b) O animal: faz-se em bases exclusivamente biológicas; c) O 

autômato: artefato cibernético por construção” (PINTO, 2005, p. 596). 
Neste  sentido,  a  construção  do  conhecimento  na  sociedade  da  informação  dá-se  de 

várias formas, que segundo a perspectiva histórico-crítica deve-se considerar como prioridade, o 

universo cultural. No entanto, a forma mais habitual é o processamento lógico-sequencial, que  se  

expressa  na  linguagem  falada  e  escrita,  na  qual  o  sentido  vai  sendo  construído  aos poucos, 

em sequência concatenada (MORAN, 2000, p. 1). 

Para analisar a temática foram selecionados também, alguns apontamentos conceituais que  

possam  contribuir  para  a  reflexão  quanto  à  construção  do  conhecimento  nesta  atual sociedade 

da informação. Para isto destaca-se o pensamento de José Manoel Moran, que nos subsidia de 

inúmeras referências consistentes, conforme o autor define: 

 
Conhecer  significa  compreender  todas  as  dimensões  da  realidade,  captar  e 

saber  expressar  essa  totalidade  de  forma  cada  vez  mais  ampla  e  integral. 

Pensar  e  aprender  a  raciocinar,  a  organizar  o  discurso,  submetendo-o  a 

critérios. O desenvolvimento da habilidade de raciocínio é fundamental para a 
compreensão do mundo. Além do raciocínio, a emoção facilita ou complica o 

processo de conhecer (MORAN, 2000, p. 1). 
 

 

Deste modo, a aprendizagem toma forma transformadora, ou seja, se não transformar o 

processamento  do  conhecimento.  Não  é  possível  desenvolver  o  processo  de  aprendizagem. 

Cabe  aqui  compreendermos  a  relação  da  construção  do  conhecimento  na  sociedade  da 

informação,   que  ocorre  de  várias  formas,   atrelando   esta  construção   aos  conteúdos  na 

perspectiva  histórico-crítica,  que  propõe  relacionar  o  conhecimento  ao  universo  cultural  do 

educando. 

A  forma  mais  habitual  é  o  processamento  lógico-sequencial  que  se  expressa  na 

linguagem falada e escrita, na qual o sentido vai sendo construído aos poucos, em sequência 

concatenada (MORAN, 2000, p. 1). O autor afirma que conhecer significa compreender todas as 

dimensões da  realidade, captar e saber  expressar  essa  totalidade de forma cada  vez mais ampla  

e  integral.  Pensar  e  aprender  a  raciocinar,  a  organizar  o  discurso,  submetendo-o  a critérios. 

O desenvolvimento da habilidade de raciocínio é fundamental para a compreensão do 

mundo. Além do raciocínio, reafirma que a emoção facilita ou complica o processo de conhecer 

(MORAN, 2000, p. 1). Tendo em vista a forma em que a sociedade vem se desenvolvendo e se 

integrando   com   as   tecnologias,   considera-se   inevitável   aceitar   que   potencializando   as 

tecnologias no contexto escolar, tornar-se-á mais eficaz e veloz o processo de desenvolvimento 

social e cognitivo. Como vemos, o autor destaca, a priori, a digitalização, a virtualização, a 

mobilidade e por último, a personificação, como forma de compreendermos o salto que cada 

tecnologia proporcionou diante das relações sociais. 

É indispensável reafirmarmos que destaca-se, aqui neste trabalho, o intuito de refletir sobre 

o que cabe aos mediadores do processo de socialização ou educação. Cabe-lhes filtrar aquilo que 

pode ser bom ou não para o desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, as mídias digitais  e  todo  

o  seu  aparato  tecnológico,  podem  ser  bons  para  o  desenvolvimento  da aprendizagem, seja 

na educação formal ou informal. 
Neste sentido, traçou-se como princípio os conceitos de Pinto (2005), tal qual abriu as 

primeiras reflexões desta temática, trazendo para análise crítica o conceito de tecnologia, bem 
como  diante  desta,  uma  sucinta  discussão  sobre  a  aprendizagem.  Neste  primeiro  ponto  de 
reflexão, pode nos alertar quanto as formas em que nos relacionamos com a aprendizagem, quais 
podem nos moldar ao homem, ao animal ou a algo autômato. 

Percebe-se certa preocupação do autor em destacar que, na era cibernética temos que tomar 

cuidado para não nos transformarmos em máquinas. Nós podemos controlar a máquina, e  nunca  
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ao  contrário.  Afinal,  a  máquina  é  uma  arte  e  criação  humana.  O  que  sabemos  de antemão 

é que o excesso e a falta de limites, são os verdadeiros vilões no uso das tecnologias. 
Por  aqui  traçou-se  os  excertos  do  que  considera-se  em  princípio  essa  relação  entre 

aprendizagem  e  tecnologia.  Vale  destacar,  que  levando  em  conta  a  diversidade  de  alunos, 

voltamos  a  classificação  apresentada  por  Moran  (2000),  que  destaca  o  perfil  de  aprendiz 

sequencial, hipertextual e multimídico. Desta forma, é evidente que as mídias podem atingir uma 

parcela imensa de alunos, dos quais segundo este autor, tem-se manifestado com grande potencial  

na  atual  sociedade.  Porém,  como  citado  recentemente,  cabe  ao  mediador  deste processo, 

selecionar ferramentas diversificadas, para que atenda toda a demanda diversificada. 

Novais (2017)  sinaliza que  o  ensino  híbrido,  como  um  modelo  de  educação  formal, 

envolve   a   utilização   das   tecnologias   digitais   atreladas   as   metodologias   de   ensino   e 

aprendizagem.  Assim,  a  autora  evidência  com  foco  maior  no  processo  de  aprendências,  a 

relevância na personalização das ações educativas, o ensino híbrido pode ser definido como a 

combinação do aprendizado que integram o ambiente virtual - ensino a distância e também o 

ensino presencial. 

Novais   (2017)   e   Moran   (2000)   discutem   acerca   da   personalização,   ambos   os 

pesquisadores  acreditam  que  a  principal  diferença  entre  personalização,  diferenciação  e 

individualização é que a primeira está centrada no aprendiz, enquanto as demais estão centradas 

no professor. É oportuno pensarmos no papel do professor como mediador, capaz de enxergar- se  

humilde  o  suficiente  para  aprender  e  dar  lugar  às  novas  descobertas,  em  especial 

diversificando novas formas de aprender. 

Para os mesmos autores, Novais (2017) e Moran (2000), na atualidade as tecnologias 

digitais  desafiam  a  educação,  pois  para  integrá-las  nas  práticas  pedagógicas,  pressupõe-se 

mudanças, e que ocorra superação de barreiras, tanto na perspectiva do professor  quanto do aluno. 

Logo, o professor deixa de ser o centro da educação e passa a valorizar o papel central do aluno. 
No  Ensino  Híbrido,  as  TICs  alteram  o  cenário  de  ensino,   transformando     práticas  

educativas de onde surge uma nova cultura de aprendizagem, convergindo em uma perspectiva de 
ensino e aprendizagem, em que os professores e os alunos estão vivenciando a construção do 
conhecimento em sistema de rede, compartilhando informações de forma ativa (NOVAIS,2017). 
 

Ao  discutirmos  o  que,  como  e  para  quem  ensinar,  novos  paradigmas  são 

definidos,   e   novas   práticas   surgem   no   cenário   educacional.   Assim, 
observamos  o  surgimento  de  novas  formas  de  ensinar,  de  aprender,  ações 

ligadas ao processo de mediação dos diferentes saberes. Esses caminhos têm 

acompanhando  a  própria  evolução  humana.  Em  cada  período  histórico,  as 

práticas educativas procuram subsidiar o fazer na educação, e é imprescindível 
que  sejam  levadas  em  consideração  as  circunstâncias  do  contexto  social. 

Historicamente, há discursos que sinalizavam para a importância de entender 

possíveis mudanças no contexto educacional (NOVAIS, 2017, p. 122) 
 

Para  compreender  como  se  dá  a  implementação  do  processo  do  ensino  híbrido  nas 

escolas públicas brasileiras devemos considerar o que Saviani, Gasparin, Moran e outros têm 

sinalizado acerca do sistema de educação, com um olhar cuidadoso da didática, considerando os 

movimentos sociais e o uso das tecnologias educacionais. 

Vale aqui destacar que Novais (2017, p 123) aponta com os artigos mapeados sobre o Ensino 

Híbrido e com as leituras dos artigos selecionados para este estudo, um dos elementos ali 

apresentados como aporte teórico, que é o uso das TICs. Todos os artigos abordam  as siglas–   

TICs   como  ressignificação   docente.   No  modelo   de  Ensino   Híbrido,   como  um  dos 

componentes que definem estratégias a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, 

“[...] Uma forma de pensar sobre as tecnologias de comunicação e informação é entender que 

suas influências reconfiguram as práticas educativas nas aulas” (NOVAIS, 2017, p.123). 
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Pedagogia Histórico-Crítica, Ensino Híbrido e TICs na Educação Escolar: Considerações 

 
Na elaboração de uma concepção pedagógica, que estivesse em consonância com o seu 

entendimento de uma pedagogia emancipadora, que viesse ao encontro de uma concepção  de 

mundo   e   de   homem  consciente de seu lugar objetivo  na história da humanidade, Saviani 

cunhou a teoria da Pedagogia Histórico-Crítica tendo como inspiração os aspectos filosóficos, 

históricos, econômicos e político-sociais desenvolvidos   por   Marx.   A Pedagogia Histórico- 

Critica começou a ser organizada teoricamente   e de forma   sistematizada ao   final da década de 

1970, adquirindo novo panorama de estudos coletivos no curso de doutoramento em educação da   

Pontifícia   Universidade   Católica   de   São   Paulo (PUC/SP),  fundamentando-se   no 

materialismo histórico-dialético. 
Após  vários  estudos  e  tentativas  de  transposição  da  teoria  para  a  prática  escolar,  

aproposta  histórico-crítica  ganhou  corpo  e  passou  a  fazer  parte  dos  programas  de  educação 
escolar, quando Gasparin publica seu livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico Crítica, em 
2002. Desde então, a proposta de Saviani recebeu uma nova configuração por meio de uma 
alternativa didática que pudesse ser aplicada em sala de aula das escolas públicas. 

Na  configuração  da  aplicabilidade  do  Ensino  Híbrido  com  utilização  das  TICs  na 

educação escolar, a proposta de Gasparin (2002) consubstancia-se como caminho possível de 

consolidação do que consideramos ser uma nova pedagogia para um novo tempo. 
Ao  caminharmos paripasso  às  pesquisa  de  Saviani,  Gasparin, Moran,  dentre outros, 

consolidamos  as  influências  científicas  firmadas  pelos  autores  no  contexto  atual  das  TICs. 

Conseguimos entender que as relações se complementam em diferentes segmentos, porém é na 

escola, com maior detalhamento e legitimidade, que essas afirmações provocam mudanças na vida 

de cada indivíduo, de cada estudante, que busca aprender e desenvolver conhecimento. Tais  

mudanças  são  alimentos  que  vão  e  vem  perpassando  as  necessidades  intelectuais  e cognitivas 

e estabelecendo outras fontes e formas de aprendizagem de tudo o que é necessário na preparação 

de cada ser social. 
O Ensino Híbrido é um campo científico que   necessita de experiências na esfera pública 

de ensino. Em educação, a pesquisa é primordial para demonstrarmos onde, como e quando será 

necessário haver mudanças. Foi e sempre acontecerá assim, retiramos do meio social, as 

contribuições,  os  conteúdos  e  sua  importância  para  as  relações,  as  trazemos  para  o  campo 

educacional, aqui desdobramos em esforços, as pesquisas e estudos, a fim que essas provoquem 

grandes mudanças na vida das pessoas.  Esse é o ciclo - da prática, para a teoria, que de volta à 

prática, consolida-se na sociedade transformada. 
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RESUMO. O presente trabalho objetiva compreender como acadêmicos de 8 cursos de licenciatura a 

distância significam o uso da webconferência como recurso pedagógico. À luz da perspectiva 

qualitativa, o estudo apresenta as contribuições de estudantes de Pedagogia, Artes Visuais, Geografia, 

História, Matemática, Letras Inglês, Letras Espanhol e Ciências Biológicas, cujo instrumento de coleta 

de dados foi o questionário on-line, contando com a participação de 393 sujeitos. O lócus é uma 

instituição pública de Ensino Superior, que forma parte do convênio UAB/CAPES. Os resultados 

preliminares mostram a necessidade de melhorar a infraestrutura em internet, capacitar os professores 

para o uso das TDICs e ter em conta as necessidades formativas dos sujeitos pesquisados. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Webconferência. Formação Continuada.   

 

RESUMEN.  Contribuiciones Académicas de la UNEMAT/UAB sobre la Webconferencia como 

Recurso Pedagógico en Cursos de Formación de Professores a Distancia. Este documento tiene 

como objetivo comprender cómo los académicos de 8 cursos de aprendizaje a distancia significan el uso 

de conferencias web como recurso pedagógico. A la luz de la perspectiva cualitativa, el estudio presenta 

las contribuciones de estudiantes de pedagogía, artes visuales, geografía, historia, matemáticas, letras 

en inglés, letras en español y ciencias biológicas, cuyo instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario en línea, con el participación de 393 sujetos. El locus es una institución pública de 

educación superior, que forma parte del acuerdo UAB / CAPES. Los resultados preliminares muestran 

la necesidad de mejorar la infraestructura de Internet, permitir a los docentes utilizar las TIC y tener en 

cuenta las necesidades de capacitación de los sujetos encuestados. 

Palabras-claves: Educación a Distancia. Webconferência. Formación Contínua. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dada a peculiaridade da Educação a Distância que se caracteriza pela forma como 

acontece o processo de ensino-aprendizagem, mediada pelas tecnologias digitais de informação 

e comunicação (TDICs), que por sua natureza utiliza-se de variados recursos a fim de que o 

processo de ensino e aprendizagem se concretize,  a equipe de servidores da Tecnologia da 

Informação (TI) ou Diretoria de Gestão da Educação a Distância da UNEMAT 

(DEAD/UNEMAT), que atuam junto a 12 cursos vinculados ao Sistema Universidade Aberta 

do Brasil-UAB,  se viu instigada a investigar como os acadêmicos utilizam webconferência, 

uma vez que este recurso é utilizado em todas as disciplinas dos cursos oferecidos pela 

DEAD/UNEMAT.   

Cabe mencionar o importante papel desempenhado pela equipe de TI a quem é atribuída 

a responsabilidade de realizar a conversão dos materiais pedagógicos produzidos pelos 

docentes, em estrutura digital no ambiente virtual, além de se fazer presente no 

acompanhamento das postagens das atividades previstas no planejamento semestral de cada 

disciplina dos cursos e dar suporte técnico aos fóruns e/ou aulas tira-dúvidas promovidos pelos 

coordenadores de curso, professores e Diretoria de Gestão de Educação a Distância, cuja 

experiência inspirou este estudo. 

Assim, a presente investigação decorre da necessidade de diagnosticar as causas das 

frequentes ausências dos acadêmicos nas webconferências, da pouca interatividade entre 

professor/aluno nesse ambiente virtual de comunicação midiática, acrescido da variância de 

tempo que os docentes utilizam, entre uma a três horas de duração, o que tem gerado 

insatisfação tanto por parte dos professores como por parte dos acadêmicos, haja vista a 

mobilização dos esforços empreendidos nesta atividade pedagógica. 

Com o objetivo de compreender como os acadêmicos dos cursos de licenciatura  

significam o uso da webconferência como ferramenta pedagógica para propiciar melhor 

interatividade entre professor/alunos, e consequentemente incidir na melhoria da aprendizagem, 

a equipe da TI elaborou um questionário on-line, disponibilizado  no final no segundo semestre 

letivo de 2018, (entre junho e julho), período em que os cursos encontravam-se no terceiro 

semestre, cuja proposição envolvia três categorias: uma relacionada ao  tempo/espaço de 

duração da webconferência, a segunda tem relação com o material utilizado pelo professor para 

ministrar as aulas via webconferência e a terceira envolve sugestões dos alunos para um melhor 

aproveitamento das aulas ao utilizar este recurso. A nossa pressuposição se sustenta na 

importância de ouvir a voz dos acadêmicos acerca das suas formas de aprender, do 

espaço/tempo empreendido para os estudos e das suas aspirações a fim de que os objetivos de 

aprendizagem se concretizem de forma exitosa.  

A adoção do Google Forms para coleta de dados se deu especialmente pela 

funcionalidade em possibilitar a criação de formulários de pesquisa on-line com questões de 

múltipla escolha, questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras 

opções. Assim, a escolha desta ferramenta foi considerada ideal para esta pesquisa, pela rapidez 

e praticidade deste instrumento, justamente porque pretendíamos obter feedback dos 

acadêmicos para auxiliar os professores dos doze cursos na organização do período letivo 

posterior (2018/2). 

Vale ressaltar que de um universo de aproximadamente 2000 alunos, participaram desta 

pesquisa, 610 discentes dos seguintes cursos que iniciaram em agosto de 2017: Licenciatura em 

Artes Visuais, Licenciatura em Letras/Espanhol, Licenciatura em Inglês, Licenciatura em 
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História, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

Ciências Contábeis, Bacharelado em Sistemas de Informações e Bacharelado em Turismo. 

Sendo que o presente trabalho abarca os resultados parciais das respostas extraídas dos oito 

cursos de licenciaturas, portanto, 393 sujeitos, ficando os outros quatro cursos a ser adicionados 

em trabalho posterior.  

Guiada pela perspectiva qualitativa, que considera a subjetividade dos sujeitos acerca 

do que pensam, agem e reagem a determinados fenômenos (GIL, 2009), esta pesquisa encontra 

sustentação teórica nos enunciados de Pimenta (2012), Mizukami (2013), Mill (2019) e Marcelo 

(2009), que nos ajudam a compreender o complexo processo de ensino aprendizagem, o que 

requer apropriação de saberes específicos por parte do docente, a fim de que a aprendizagem 

de fato ocorra. 

Ao contribuir com seus estudos sobre professor reflexivo, Pimenta (2012) nos provoca 

investigar a prática docente a partir de uma base epistemológica fundada na reflexão sobre a 

experiência docente, tendo em vista o diverso cenário que compõe a contemporaneidade. Na 

mesma direção, e tendo em conta o grande desafio de exercer a docência num mundo em 

mudanças, Mizukami (2013, p.25), defende que no processo de ensino-aprendizagem, o 

professor dever conhecer “[...] os alunos, seus processos de desenvolvimento e seus contextos 

socioculturais, o que envolve conhecimento sobre aprendizagem, desenvolvimento humano e 

aquisição e desenvolvimento da linguagem (...).” Muito embora a autora refira-se aos 

conhecimentos necessários para a formação de professores, que efetivamente se somam outros 

eixos, nos ancoramos nesses referenciais para ouvir a voz dos acadêmicos e assim estabelecer 

uma aproximação das necessidades formativas desses sujeitos. 

Neste contexto de diversidades, as TDICs inserem-se como proposição e desafio, de 

modo que a docência seja significada, sobretudo no que diz respeito à Educação a Distância, 

cuja principal característica é a capacidade do processo de ensino-aprendizagem acontecer 

mediado pelas tecnologias da informação e comunicação em tempos e espaços diferentes. 

(MILL, 2019).  

Portanto, baseado nos pressupostos acima descritos, o presente trabalho apresenta a 

seguir o detalhamento da opção pela webconferência como objeto de estudo, os resultados e 

análises das respostas oriundas do instrumento aplicado, seguido das considerações e 

referências. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A escolha da webconferência como recurso pedagógico a ser investigado, resulta do fato 

desta empreender um expressivo lugar no processo de comunicação entre professor na 

Educação a Distância, porque é nas interações, nas aulas tira dúvidas, nas conferências 

mediadas pelas TDICs que as distâncias são transponíveis, a fim de que a aprendizagem, de 

fato, aconteça. Sobre a webconferência, Maria Angélica C. Zanotto e Daniel Mill (2018, p. 687) 

explicitam: 
A webconferência (ou conferência web) é um sistema de comunicação baseado na 

internet que permite interações multimodais (voz, texto e vídeo e multimídias 

(compartilhamento de arquivos, aplicativos, telas do computador) em tempo real, isto 

é, sincronicamente). Por utilizar a rede mundial de computadores para a transmissão, 

a qualidade da imagem e som varia proporcionalmente à qualidade ou à largura da 

banda disponível. 

 

Ao considerar os limites e as possibilidades do referido recurso tecnológico no processo 

de ensino aprendizagem a distância para garantir um ensino superior de qualidade, a opção por 
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analisá-lo ratifica a crença de que independentemente do recurso pedagógico que se lance mão 

na ação docente, esta exige uma complexidade de saberes que abarcam o conhecimento dos 

alunos e de seu desenvolvimento em contextos sociais, o conhecimento da matéria e dos 

objetivos curriculares e o conhecimento do ensino, conforme advoga Mizukami (2013).  

Sobre a capacidade de fazer a gestão do conhecimento, Marcelo (2009) traz valiosas 

colaborações acerca dos saberes necessários para a formação profissional docente, o que nos 

leva inferir que a apropriação de uma ou mais estratégias de ensino se faz necessário ponderar 

as dimensões do como, do quando e do por que utilizá-las.  

Ao levar em conta o acima exposto, e compreendendo a webconferência como recurso 

de ensino, foram elaboradas uma série de perguntas relacionadas ao tempo/espaço de duração 

que frequentemente os alunos investem na participação a distância, conforme apresentado no 

Quadro 01:  

 
Quadro 01: Tempo/espaço de duração da webconferência  

1. Você assiste às gravações das webconferências? 

2. Com que frequência você assiste às gravações das aulas por webconferências? 

3. Qual o tempo aproximado de duração de uma aula realizada por webconferência é considerado 

suficiente para você? 

4. Quantas aulas por webconferência são necessárias para cada disciplina, durante o semestre (levando-

se em consideração o tempo aproximado de duração considerado suficiente de acordo a questão anterior)? 

5. Você concordaria em ter mais de uma webconferência (Tira-dúvidas) de diferentes disciplinas no 

mesmo dia (Ex: 1ª aula as 19h às 20h e a 2ª das 20:30h às 21:30h)? 

6. Qual a sua preferência de turno para realização das aulas por webconferências da DEAD/UNEMAT? 

7. Qual o local onde costuma participar das aulas realizadas por webconferência? 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

As perguntas do Quadro 1 visam compreender a realidade dos alunos, para melhor 

explorar os recursos disponíveis para um trabalho promissor e buscar alternativas que 

favoreçam a participação nas webconferências. 

As respostas da tabela 1 revelam que a maioria dos acadêmicos assistem às gravações 

das webconferências, contrapondo-se com um percentual que nos convida investigar as razões 

pelas quais não o fazem.  

 

Tabela 01. Você assiste às gravações das webconferências? 

Curso Sim Não 

Artes Visuais 87,5% 12,5% 

Biologia 97,3% 2,7% 

Letras Espanhol 81,8% 18,2% 

Letras Inglês 96,7% - 

Geografia 88,8% 11,3% 

História 92,1% 7,9% 

Matemática 86,7% 13,3% 

Pedagogia 86,7% 13,3% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 
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Ao ser perguntado com que frequência os acadêmicos assistem às webconferências, 

apenas 56% afirmaram que o faz frequentemente, 36% atestam que assistem raramente e apenas 

1% revela que nunca assiste.  Em relação ao tempo destinado à realização da webconferência, 

a maioria desses alunos que corresponde a 53%, considera que uma hora é o tempo suficiente 

para duração de uma webconferência. É importante destacar que, mesmo apresentando as 

alternativas para demarcar a variância entre 30m, 1h, 1h30m e 2h ou mais, as respostas 

oscilaram com maior frequência entre 1h e 1h30m. Desses, 23% afirmam que 1h e 30min seria 

o suficiente, 18% afirmam que apenas 30min é suficiente, enquanto que 6% aponta que duas 

horas ou mais, seria o tempo ideal para realizar a aula por webconferência. Além disso, este 

grupo de alunos prefere que sejam realizadas, em média, duas a três webconferências por 

disciplina, durante o semestre letivo. Diferenciando-se apenas os acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, que 40% prefere quatro aulas ou mais.   
 

Tabela 02. Quantidade de webconferências por disciplinas 

Curso 2 aulas 3 aulas 4 aulas ou + 

Artes Visuais 43,8% 31,3% 18,8% 

Biologia 37,8% 21,6% 40,5% 

Letras Espanhol 31,8% 34,1% 15,9% 

Letras Inglês 50% 30% 20% 

Geografia 35% 48,8% 13,7% 

História 26,3% 31,6% 28,9% 

Matemática 46,7% 26,7% 26,7% 

Pedagogia 57,3 18,8% - 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

No que diz respeito à possibilidade de acontecer mais de uma webconferência de 

disciplinas diferentes no mesmo dia, 59% respondem negativamente em relação a essa questão, 

enquanto que 41% concordam com essa possibilidade. Os dados apresentam a prevalência da 

discordância na realização de mais de uma webconferência de diferentes disciplinas. 

 
Tabela 03. Webconferência por turno 

Curso 2 aulas 3 aulas 4 aulas ou + 

Artes Visuais 43,8% 31,3% 18,8% 

Biologia 37,8% 21,6% 40,5% 

Letras Espanhol 31,8% 34,1% 15,9% 

Letras Inglês 50% 30% 20% 

Geografia 35% 48,8% 13,7% 

História 26,3% 31,6% 28,9% 

Matemática 46,7% 26,7% 26,7% 

Pedagogia 57,3 18,8% - 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Sobre a preferência de turno, 92% aponta para realização das webconferências no 

período noturno, enquanto que 8% nos demais turnos. Em relação ao local para participar da 

webconferência, a grande maioria dos cursos de licenciaturas que corresponde a 78% respondeu 
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que assiste em casa, salvo nas situações em que haja problemas de conexões ou dificuldades de 

acesso da sala virtual. 

 
Tabela 04. Local que assiste à Webconferência  

Curso Em casa No Polo No trabalho 

Artes Visuais 84,4% - 9,4% 

Biologia 97,3% - - 

Letras Espanhol 84,1% 9,1% - 

Letras Inglês 90% 6,7% - 

Geografia 75% 15% 5% 

História 81,6% 5,3% - 

Matemática 100% - - 

Pedagogia 100% - - 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Ao procurar saber sobre o material utilizado pelo professor que oferece maior 

atratividade para os alunos, nas webconferências, foram formuladas as seguintes perguntas 

(Quadro 2):  

 
Quadro 02: Adequação do material utilizado pelo professor 

8. Durante as aulas por webconferência você considera necessário/importante o uso de algum material de 

apoio que complemente a explanação do/a professor(a)? (Pode marcar mais de um item) Questão 11 
9. Qual tema você sugere que seja abordado nas aulas por webconferências? (pode marcar mais de um 

item) Questão 12 
10. As aulas realizadas por webconferência pelo/a docente da disciplina contribuem para o seu 

aprendizado? Questão 21 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

As perguntas do Quadro 2, objetivam fornecer pistas para os professores dinamizarem 

suas aulas e estabelecer maior interatividade com os alunos.    

Em relação à necessidade ou importância quanto ao uso de algum material de apoio que 

complemente a explanação do/a professor (a), 75% dos sujeitos participantes desta pesquisa, 

apontam que materiais como slides, vídeos, entre outros, são aqueles que atendem melhor as 

necessidades formativas, somados à explicação de trechos extraídos do livro base da disciplina, 

conforme apresentamos a Tabela 05, a seguir: 

 

Tabela 05. Material de apoio 

 Ped. L.I. L.E. His. Geo. 
Artes 

V. 
Mat. Bio. Total 

Slides, PDF, vídeos, entre 

outros 
76,9% 50% 79,5% 84,2% 76,3% 93,8% 80% 64,9% 75,7% 

Trechos do livro base da 

disciplina 
53% 60% 52,3% 52,6% 33,8% 46,9% 66,7% 67,6% 54,11% 

Não é necessário material 

de apoio 
3,4% 10% 4,5% 2,6% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 
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No que diz respeito aos temas que suscitam maior interesse nas webconferências, os 

alunos dos oito cursos optaram por demarcar em primeiro lugar, os conteúdos de revisão de 

prova, seguido daqueles de maior relevância para a disciplina, como mostra a Tabela 6: 

 
Tabela 06. Material de maior interesse 

 Ped. L.I. L.E. His. Geo. 
Artes 

V. 
Mat. Bio. Total 

Conteúdo de revisão 

para prova 
84,6% 83,3% 93,2% 89,5% 88,8% 75% 86,7% 89,2% 86,29% 

Temas de maior 

relevância da disciplina 
64,1% 53,3% 63,6% 63,2% 45% 87,5% 46,7% 56,8% 60,03% 

Conteúdo das vídeo 

aulas 
17,1% 13,3% 20,5% 15,8% 10% 37,5% 66,7% 27% 25,99% 

Novo conteúdo sobre 

temas a serem 

estudados na disciplina 

17,1% 13,3% 13,6% 15,8% 8,8% 18,8% 26,7% 10,8% 15,61% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Sobre as contribuições das webconferências para o aprendizado dos alunos, 88% 

admitem que contribuem com a sua aprendizagem e possibilitam maior compreensão dos 

conteúdos e saberes próprios da disciplina, o que evidencia a relevância deste recurso 

pedagógico na melhoria do ensino, conforme apresenta a Tabela 07: 

 
Tabela 07. Contribuições das webconferências 

 Ped. L.I. L.E. His. Geo. Artes V. Mat. Bio. Total 

Sim 88% 90% 81,8% 84,2% 82,5% 84,4% 86,7% 89,2% 88,85% 

Não 0,9% 10% 13,6% 15,8% 17,5% 12,5% 13,3% 8,1% 11,46% 

Às vezes 11,1% 0% 4,5% 0% 0% 3,1% 0% 2,7% 2,68% 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Para complementar aquilo que não foi abordado nas perguntas apresentadas no 

questionário, foi disponibilizado um espaço para ouvir as sugestões dos acadêmicos, resultando 

assim, na terceira categoria (Quadro 03).  Dada a variedade de temas abordados nesta categoria, 

priorizamos as repostas que se relacionavam à webconferência, ainda tomando o cuidado de 

evitar repetições, razão pela qual não se inclui no Quadro 03 os curso de Licenciatura em 

Matemática e Licenciatura em Ciências Biológicas, uma vez que suas reivindicações foram 

contempladas nos outros seis cursos. 

Os resultados advindos das perguntas dos Quadros 1 e 2 apresentam um profícuo leque 

de possibilidades para que sejam desencadeadas variadas ações a ser promovidas pelos 

professores para que as aulas aconteçam de forma dinâmica, inclusiva e participativa. Haja vista 

que se faz necessário ter em conta as condições concretas de estudos, os diferentes tempos e 

realidades dos sujeitos que compõe o corpo discente aqui estudado. 

Conhecer as peculiaridades dos sujeitos da aprendizagem, suas preferências, 

dificuldades e possiblidades, viabiliza maior aproximação para que dêem significado àquilo que 

é ensinado, pois o movimento de querer saber as estratégias que os estudantes melhor se 

identificam no processo de ensino, faz ponte com Mizukami (2013) quando esta autora aponta 

como um dos importantes saberes que abarcam a constituição do trabalho docente. 
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Noutra vertente, Pimenta (2012) nos provoca pensar sobre a epistemologia da reflexão 

da prática pedagógica, quando pondera sobre os variados determinantes internos e externos que 

orientam a prática docente, alertando que esta nunca é neutra. Isto implica afirmar que a ação 

de refletir é carregada das experiências vividas, das teorias que os professores carregam ao 

longo da carreira, do contexto e da história dos sujeitos que a exercitam. Assim, cabe apresentar 

os resultados aqui encontrados para servir de pontapé para os professores dos oito cursos aqui 

estudados, para que reflitam sobre os caminhos metodológicos escolhidos no desenvolvimento 

das disciplinas que ministram.    

Dando prosseguimento à apresentação das respostas dos sujeitos, trazemos no Quadro 

3, as sugestões/reivindicações dos acadêmicos, acerca das webconferências, resultando assim, 

na terceira categoria.  Mediante a variedade de temas abordados nesta categoria, priorizamos as 

repostas que se relacionavam apenas ao objeto de estudo, tomando o cuidado de evitar 

repetições, razão pela qual não se inclui no Quadro 03, os curso de Licenciatura em Matemática, 

Letras Inglês e Licenciatura em Ciências Biológicas, uma vez que suas reivindicações foram 

contempladas nos outros seis cursos.  

  
Quadro 03: Sugestões dos alunos para um melhor aproveitamento das aulas 

Curso Sugestões 

Pedagogia 

 Minha sugestão é que nas explicações dos conteúdos, os professores tragam 

as teorias, mas também nos dê exemplos cotidianos para uma melhor 

compreensão. 

 Melhorar na parte técnica, pois há muita falha. 

 Que eles tratem os assuntos perguntados de formas mais objetivas, não fujam 

muito do assunto! Que desse atenção para perguntas relevantes para sanar as 

dúvidas de todos. 

 Uma coisa que acho interessante é sempre ter a imagem do professor e não 

apenas o áudio. Sinto que consigo assimilar melhor a explicação quanto estou 

vendo a pessoa falar. 

 O docente deveria desabilitar a função do chat durante sua explanação e/ou 

contar com um auxiliar que leia e filtre as dúvidas do chat, para que ele não seja 

interrompido a todo instante com questões irrelevantes como: "Conexão ruim" 

"sem áudio" que muitas vezes é problema local do aluno e não da webconferência. 

 Assim está bom, falta só aumentar o tempo de aula. 

 Como já disse ter uma aula específica pra revisão. Outra pra trabalho. Uma 

terceira pra eventuais dúvidas das matérias que sempre são presente pra nós alunos 

 O serviço e os conteúdos são muito bons. 

 Tenho uma ótima compreensão dos conteúdos, com os serviços oferecidos 

pela DEAD/UNEMAT, as vídeo-aulas são de um excelente esclarecimento. Os 

conteúdos das disciplinas são de uma riqueza imensa. Estou grata por fazer parte 

desta instituição com um grande aprofundamento no ensino ao qual desejo 

satisfazer minhas necessidades de conhecimento e me preparar bem para exercer 

minha futura profissão. 

Letras/Espanhol 

 A tecnologia utilizada poderia ser a do youtube que apresenta maior 

estabilidade. 

 Tempos menores, de até 30 minutos e aulas mais dinâmicas. 

 O tempo de resposta de um professor/ tutor é muito longo. Precisam responder 

com mais rapidez para tirar todas as dúvidas. As videoaulas muito longas nos dá 

muito sono, por isso é necessário que os professores sejam mais diretos, sobre o 

assunto, e não façam vídeos tão longos que às vezes foge do assunto proposto 

inicialmente. 

 Acredito que a UNEMAT tenta de todas as maneiras resolver os problemas 

que aparecem, pensando sempre no aluno. 

 Melhoria nas vídeos aulas e mais encontros presencias com professores pelo 

menos uma vez na semana ou a cada 15 dias, porque uma aula presencial, vale 

muito mais que 5 vídeo- aulas, pois vivenciar a matéria é extremamente necessário 
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e o olho no olho é algo imprescindível para os alunos, pois nos motiva a seguir a 

caminhada acadêmica (...) 

História 

 O professor deve iniciar com antecedência e testar antes do horário marcado 

 Mesmo sabendo que o EAD é para ser feito virtualmente, eu gostaria de pelo 

menos uma aula por disciplina presencial. 

 Mais compartilhamento de arquivos, links, vídeos sobre o tema e ou sugestões 

de leituras e debates. 

 Preparação de aula por parte do discente com material de apoio obrigatório, 

assim o aproveitamento da aula seria melhor. Todavia, 5 artigos por 

webconferência poderiam ser demais. O conteúdo tem que ser sucinto acredito eu, 

para que o docente possa ir norteando o tema abordado, enquanto o aluno já inicia 

a aula norteado pelos conceitos básicos do assunto. 

 A forma em que foi realizado semestres anteriores está bom na minha opinião, 

mas seria melhor se nós pudéssemos participar com perguntas em áudio também, 

não somente em texto escrito (bate papo), acredito que facilitaria também para 

o(a) professor(a). 

Geografia 

 Quando não estiver entendendo o que foi explicado na aula repetir com mais 

clareza sobre o assunto.  

 Normalmente vamos ao polo presencial para participar das webconferência, 

mas na maioria das vezes não conseguimos assistir por falta de conexão ou ela 

esta muito lenta ou não tem. 

 Gostaria que o professor separasse as webaulas por unidade para não ficar 

confuso e esclarecesse as dúvidas somente da unidade que foi pré-estabelecida 

antes das aulas começarem. 

 Sugiro que falem mais sobre as atividades que nos pedem no AVA e pautem 

os temas de mais importância das leituras obrigatórias. Está tendo livros 

gigantescos e zero explicação, me sinto perdida muitas vezes. 

 Que seja realizada sempre uma semana antes da prova. 

 Que tivesse um dia da semana fixado, para que tivéssemos aulas "presencias" 

através de vídeo conferencia, assim "forçaria" os alunos uma maior interação entre 

si e com o professor. 

ArtesVisuais 

 Eu acho ruim pq sugiro mais um vídeo explicativo do que as aulas tira-

dúvidas, o próprio professor lá sendo filmado e exemplificando acredito ser 

melhor. 

 Disponibilização das aulas gravadas; materiais de apoio para todas as aulas 

ministradas seria muito interessante o acompanhamento das aulas com as matérias 

impressas; ter uma ótima definição nas imagens das webconferências 

 É muito conteúdo, e nós todos temos uma vida social, família, filhos, emprego 

e neste formato absorvemos apenas o mínimo de aprendizagem pois é cansativo e 

desgastante, se o conteúdo fosse mais resumido haveria maior absorção, 

apresentar as avaliações de forma mais lúdica e leve e não assim tão massacrante 

também seria ótimo, e ter um retorno dos professores quando enviamos mensagens 

também seria ideal. Temos pouco retorno quando questionamos sobre dúvidas que 

surgem durante os processos avaliativos, e cada dia mais desistentes vão surgindo, 

pois cansam desta espera. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada 

 

Como se pode observar, o conteúdo apresentado no Quadro 03, convida a refletir sobre 

a necessidade de investimento na infraestrutura de conexão com a internet, no processo de 

ensino-aprendizagem, especialmente no que diz respeito ao domínio das TDICs por parte dos 

professores para ministrar os fóruns via webconferências e melhor planejamento para execução 

das aulas, em correspondência com material disponibilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA).  

As respostas advindas dos acadêmicos dos oito cursos se afiguram numa considerável 

oportunidade para os professores refletirem sobre os métodos e as técnicas a ser utilizados na 

complexa ação de ensinar, porque ao ressignificar a prática pedagógica, mediante investigação 
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dos seus fazeres, ancorados numa sólida fundamentação teórica, os professores se transformam 

como indivíduos, afetam positivamente na aprendizagem dos alunos e ainda promovem 

mudanças institucionais, configurando um virtuoso ciclo de desenvolvimento profissional. 

(MARCELO, 2009)  

   

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, os resultados preliminares evidenciam a necessidade de levar em conta as 

peculiaridades dos sujeitos estudados, uma vez que anunciam a disponibilidade de estudos à 

noite, em suas residências e ao longo da semana, situação proporcionada pela Educação a 

Distância, que diferentemente dos cursos presenciais, oferece maior flexibilidade e comodidade 

de acesso ao processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda, considerando as dimensões do Estado Mato Grosso, que na sua parte Leste, adota 

o fuso horário da capital do país, portanto uma hora a mais de diferença do resto do Estado, os 

acadêmicos pertencentes aos polos desta região, necessitam de um olhar atento a esta 

peculiaridade.  

Importante ressaltar o investimento que deve ser feito junto aos gestores dos cursos: 

Coordenador de Curso, Tutores Presenciais e a Distância e Professores, no sentido de conhecer 

os alunos e o contexto de sua realidade para daí planejar as atividades desenvolvidas. Sobre 

este aspecto, a DEAD/UNEMAT vem realizando formação para toda a equipe de gestores a fim 

de socializar os resultados obtidos na presente pesquisa, de modo que todos os cursos da 

DEAD/UNEMAT tiveram acesso ao estudo em pauta.  

Portanto, ao diagnosticar, mesmo que de forma breve e limitada as condições de ensino 

aprendizagem, mediante o uso de um recurso pedagógico, a exemplo da webconferência, as 

múltiplas vozes dos sujeitos aqui representados, nos permitiu identificar uma gama de 

possibilidades para intervir na formação continuada em serviço, sobretudo no que diz respeito 

à necessidade de adesão e domínio do professor às TDICs, no trato com o Plano de Ensino, na 

organização da ambiência do fórum, na objetividade da ação realizada, enfim, na gestão do 

processo de ensino-aprendizagem.  

É importante mencionar que a conclusão desta pesquisa será realizada com o acréscimo 

das contribuições dos quatro cursos de bacharelados, (Administração Pública, Ciências 

Contábeis, Turismo e Sistema de Informação), cujas análises encontram-se em processo de 

finalização. Contudo, é possível adiantar que os sujeitos pertencentes ao presente trabalho, 

reconhecem a importância da webconferência, como recurso pedagógico que auxilia na 

compreensão dos conteúdos das disciplinas, através das discussões e reflexões, uma vez que 

possibilita interatividade e participação de todos os sujeitos inseridos no ambiente virtual, em 

tempo real.  Esses mesmos sujeitos nos fornecem preciosas informações sobre as suas condições 

de estudo e processo de aprendizagem, que se bem acolhidas por todos os responsáveis pela 

DEAD/UNEMAT, poderá resultar num promissor trabalho de inclusão, envolvimento e 

comprometimento dos alunos com o curso. 
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RESUMO. O baixo desempenho nas disciplinas de matemática é um dos problemas enfrentados             
atualmente pelas Instituições de Ensino Superior brasileiras. Estudos apontam que os alunos            
consideram a matéria chata e sentem dificuldade em aprendê-la, realidade também vivenciada nos             
cursos de licenciatura do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Portanto, torna-se            
indispensável experimentarmos novas estratégias de ensino para tentar estimular os alunos no processo             
de construção do próprio conhecimento. Neste contexto o presente artigo introduz Pharos, um jogo              
digital desenvolvido para auxiliar o ensino da matemática nos cursos de licenciatura da UAB. Nele, o                
jogador explora um mundo na busca por respostas aos seus questionamentos, enquanto aprende             
conceitos e padrões matemáticos de forma dinâmica através de puzzles e da sua interação com o                
cenário do mundo simulado. 
Palavras-chave: Educação Matemática. Tecnologias Educacionais. Jogos Digitais. Desafios        
Matemáticos. Universidade Aberta do Brasil. 

 

ABSTRACT. Pharos: a digital game for assisting undergraduate students in the math learning            
process in the Brazilian Open University courses. Low performance in mathematics subjects is one              
of the problems faced by brazilian Higher Education Institutions. Studies show that students consider              
the subject boring and find it difficult to learn, a reality also experienced in the courses of the Brazilian                   
Open University (UAB) program. The need for new teaching strategies becomes indispensable to             
stimulate students in their learning skills. In this context, we introduce Pharos, a digital game               
developed to help the teaching of mathematics in the undergraduate courses of UAB. In this game, the                 
player explores a world, searching for answers to his questions, while learning mathematical concepts              
and patterns in a dynamic way through puzzles and their interaction with the simulated scenario. 

Keywords: Mathematical Education. Educational Technologies. Digital Games. Mathematical        
Challenges. Brazilian Open University.  
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1. INTRODUÇÃO 

O baixo desempenho dos alunos, especialmente nas disciplinas de matemática,          
apresenta-se como um dos problemas atualmente enfrentados pelas Instituições de Ensino           
Superior. Isso acontece devido às lacunas deixadas pelo Ensino Básico, e também pela falta              
de metodologias que propiciem condições de aprendizagem melhores (OCDE, 2016; TPE,           
2017).  

O ensino de disciplinas relacionadas a matemática é um dos grandes desafios            
enfrentados pelos professores de todos os níveis da educação, visto que os estudantes tendem              
a considerar o conteúdo chato, apresentando dificuldades no seu aprendizado (MATTAR,           
2010). 

Essa constatação não é diferente na formação dos alunos das licenciaturas ofertadas no             
Brasil, que pouco contemplam disciplinas que fazem uso das metodologias inovadoras no            
processo de ensino-aprendizagem (GATTI; BARRETO, 2009). 

Por esta razão, vemos a necessidade da aplicação de novas estratégias de ensino, com              
o objetivo de estimular os alunos no processo de aprendizagem, especialmente no contexto do              
programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que busca ampliar e interiorizar a oferta de              
cursos e programas de educação superior, reduzindo as desigualdades na oferta de ensino             
superior e desenvolvendo um amplo sistema nacional de educação superior a distância            
(MEC). 

Portanto, a utilização das tecnologias digitais no ensino da matemática se mostra como             
uma alternativa a fim de tornar o entendimento dos conteúdos matemáticos mais claro para os               
alunos, estimulando-os no processo de resolução de problemas (SILVA et al., 2018). 

Uma das tecnologias digitais que têm ganhado atenção no contexto escolar se refere             
aos jogos digitais. Prensky (2012) aponta os jogos como uma das abordagens educacionais             
mais adequadas à geração atual que ele intitula como nativos digitais, sendo vistos como uma               
linguagem com a qual os educandos já estão familiarizados. 

Logo, podemos enxergar tanto o desenvolvimento quanto o uso de jogos digitais            
voltados aos conceitos da matemática como forma de auxílio aos professores e alunos no              
processo de ensino e aprendizagem da disciplina, pois estes podem simular a aplicação prática              
através dos recursos que estão disponíveis nos jogos (SILVA et al., 2018). 

No entanto, grande parte dos jogos educacionais desenvolvidos, focam apenas nos           
conceitos educacionais a serem aprendidos, desconsiderando a importância do envolvimento          
do jogador com o jogo (TAVARES, 2009). Isso é problemático, pois resulta na produção de               
jogos digitais educacionais ineficazes no quesito jogabilidade, se tornando consequentemente          
chatos por não apresentarem um equilíbrio satisfatório entre os aspectos do design            
instrucional e do design de jogos (BATTISTELLA, 2016). Estes jogos se resumem assim em              
atividades de fixação de conteúdo meramente apresentadas de forma digital, que por não             
envolverem os jogadores, não apresentam consequentemente um resultado satisfatório no          
aspecto pedagógico (BARBOSA; MADEIRA, 2019). 

Com o intuito de contribuir com a produção de um jogo digital educacional envolvente              
para os educandos, neste artigo introduzimos Pharos, um jogo para auxiliar nas disciplinas de              
matemática básica nos cursos de licenciatura da UAB. Pharos tem como objetivo estimular os              
alunos a inferirem, pensarem, refletirem e sugerirem resoluções de problemas por meio de um              
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ambiente lúdico e instigante, que permita adquirir as competências e habilidades necessárias            
(ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

O documento está organizado da seguinte forma: Na seção 2 serão apresentados            
alguns trabalhos relacionados que darão os fundamentos teóricos necessários para o trabalho;            
Na seção 3 será introduzido o jogo Pharos para auxílio ao ensino de matemática nos cursos da                 
UAB; Por fim, na seção 4 serão apresentadas as considerações finais do presente trabalho. 

2. JOGOS DIGITAIS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

As tecnologias digitais de informação e comunicação já não são consideradas           
novidade para a nova geração, os chamados nativos digitais, por já fazerem parte integrante              
do seu cotidiano. 

Segundo Coutinho, Rodrigues e Alves (2016), a interação com as redes sociais,            
softwares de comunicação instantânea e jogos digitais tem crescido significativamente. Esse           
fato é refletido dentro do âmbito escolar, em que os smartphones chamam mais atenção do               
educando que o professor ministrando o conteúdo em sala de aula, seja na educação infantil               
ou no ensino superior. 

Com isso, vemos que o ensino tradicional já não é atraente o suficiente para o               
estudante, resultando assim na falta de interesse e motivação do mesmo. Surge então a              
necessidade para os educadores de mudarem suas estratégias se quiserem realmente atingir os             
nativos digitais positivamente (PRENSKY, 2001). 

Uma tendência que vem ganhando espaço no contexto da inovação no ensino é a              
aprendizagem baseada em jogos digitais - conhecida como Digital Game-Based Learning           
(DGBL). Kapp (2012) aponta que a DGBL é capaz de transformar alunos dispersos e              
entediados em pessoas mais motivadas e envolvidas, se mostrando eficaz por utilizar técnicas             
de aprendizagem interativas não relacionadas a jogos, com mecânicas já implementadas em            
jogos comerciais (SENA et al., 2016). 

Prensky (2012) afirma que a aprendizagem baseada em jogos digitais é bastante eficaz             
se for corretamente empregada, pois pode ser adaptada a quase todas as disciplinas e              
habilidades que precisam ser aprendidas. 

A apropriação dos jogos e de seus elementos em contextos educacionais pode ser vista              
em diversas configurações, como em jogos projetados especificamente para a educação,           
conhecidos como jogos digitais educacionais (SENA et al., 2016). 

Os jogos digitais educacionais são aqueles voltados, de modo mais enfático, ao apoio             
no processo de ensino e aprendizagem de algum conteúdo ou habilidade (BARBOSA;            
MADEIRA, 2019). Além disso, princípios de aprendizagem tais como compreensão,          
resolução de problemas e aprendizagem autocapacitada manifestam-se através da interação          
com os jogos digitais (GEE, 2010). 

Existem diversos estudos na comunidade científica sobre o desenvolvimento e o uso            
de jogos digitais para o ensino da matemática, principalmente aqueles voltados aos alunos do              
ensino infantil e fundamental. Esse número já diminui quando consideramos jogos para o             
ensino médio e para o ensino superior, níveis nos quais os alunos apresentam grande              
dificuldade de aprendizagem (MADEIRA et al., 2015). 

Carvalho et al. (2017) apresentam a suite de jogos Move4Math voltada para a             
alfabetização matemática e desenvolvimento da psicomotricidade dos jogadores através da          
interação via webcam, com objetos virtuais de figuras geométricas. 
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O jogo Serra Pelada, proposto por Sobrinho et al. (2016), tem por objetivo utilizar os               
conceitos de geometria, com o tema espaço e forma, apresentando o cenário como o garimpo               
da Serra Pelada. Neste jogo o personagem principal é um garimpeiro que luta com              
garimpeiros inimigos que tentam impedi-lo de atingir os objetivos definidos pelos desafios            
existentes. 

Madeira et al. (2015) apresentam Mathmare, um jogo de plataforma 2D contendo            
desafios matemáticos que tem o intuito de aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de               
matemática. O jogo foi aplicado e avaliado em diversas turmas de uma disciplina de              
nivelamento em matemática e, segundo os autores, obteve resultados bastante positivos em            
termos de engajamento e aprendizado dos alunos. 

Através dos estudos analisados, vemos que o uso de jogos digitais para o ensino da               
matemática pode promover classes mais motivadas, dinâmicas e agradáveis, por essa ser uma             
ferramenta que já faz parte da cultura dos alunos (SIENA, 2018). 

Percebemos também que o uso desses jogos traz grandes benefícios, tanto para            
estudantes como para professores que querem aplicá-los em sala de aula. 

3. O JOGO PHAROS 

Pharos é um jogo digital de plataforma 3D, baseado em puzzles e combate (ver Figura               
1), do gênero açao-aventura, que está sendo desenvolvido para auxiliar o ensino de             
matemática nos cursos de licenciatura da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Este jogo             
leva o jogador a explorar um mundo totalmente novo e transformado, na busca por respostas               
aos seus questionamentos, enquanto aprende conceitos e padrões matemáticos de forma           
dinâmica a partir da sua interação com o cenário do mundo simulado. 

 
Figura 1 – Exemplo de cenário do jogo Pharos no qual um personagem com aparência humana (direita)                 
enfrenta um adversário não humano (esquerda) em combate. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
 

1464



 

O objetivo da produção desse jogo é mesclar elementos considerados engajantes e            
motivadores nos jogos voltados ao entretenimento, como personagens característicos,         
inimigos, narrativa intrigante, mecânicas instigantes, cenário rebuscado e desafios contendo          
conteúdos educacionais da matemática, de forma que a matemática seja inserida como            
elemento essencial ao próprio cenário do jogo. 

Para isso, o desenvolvimento do jogo iniciou com uma etapa de concepção, levando             
em consideração tanto os alunos das licenciaturas como público-alvo, quanto a matemática            
básica como conteúdo geral a ser trabalhado. Para auxiliar na concepção do projeto,             
utilizamos o PlayEduc, que é um framework conceitual que serve como guia para a equipe de                
desenvolvimento de jogos digitais educacionais (BARBOSA; MADEIRA, 2019). 

A utilização do PlayEduc se fez necessária, pois precisávamos de uma ferramenta que             
nos auxiliasse na concepção inicial da ideia do jogo. O PlayEduc se mostrou interessante              
nesse aspecto, pois com a sua utilização poderíamos ter uma versão inicial do documento de               
game design educacional (EGDD - Educational Game Design Document), voltado também           
aos aspectos pedagógicos. 

O framework  PlayEduc se baseia em três pilares: 

● Psicologia: responsável pelo sentimento de imersão (entretenimento); 

● Pedagogia: relacionada ao processo de ensino e aprendizagem (instrução); 

● Design: diz respeito aos recursos que podem ser utilizados nos jogos digitais            
para promover uma boa jogabilidade ou experiência que o jogador tem durante            
a sua interação com os sistemas de um jogo. 

A ideia do PlayEduc é prover um equilíbrio entre os três pilares no processo de               
desenvolvimento, guiando a equipe para que a mesma tenha foco em todos esses aspectos,              
sempre pensando no grau de envolvimento do jogador para que o mesmo passe a ter interesse                
na construção do seu próprio conhecimento. 

Devido a necessidade de uma equipe multidisciplinar, o projeto de desenvolvimento           
do jogo teve início com a seleção de uma equipe composta por alunos de graduação e                
pós-graduação de diversas áreas, envolvendo matemático, game designers, artistas         
modeladores, programadores e gerente de projeto. 

Na etapa de concepção do jogo, o profissional da matemática realizou um            
levantamento de conteúdos tratados na ementa dos cursos de licenciatura ofertados pela UAB. 

A partir da aplicação do framework PlayEduc no processo de desenvolvimento do            
Pharos, e considerando a análise dos conteúdos matemáticos, concebemos dois personagens           
jogáveis, cada um com uma história única no contexto da narrativa do jogo. 

Neste jogo, o jogador deve controlar os personagens através da resolução de desafios             
matemáticos, apresentados por meio de puzzles que precisam ser solucionados para a            
progressão do personagem. Ao mesmo tempo, o jogador precisa enfrentar desafios           
relacionados às mecânicas de jogos de plataforma, desviando de obstáculos e derrotando            
inimigos, com o objetivo de chegar ao adversário final e assim vencer o jogo.  

Além dos elementos de jogabilidade acima citados, o jogo apresenta a aplicação dos             
puzzles retirados a partir de modelos matemáticos desenvolvidos pelo profissional de           
matemática da equipe, que analisou os conteúdos a serem utilizados, transformando-os em            
modelos e mecânicas de jogo e integrando-os ao cenário e ao roteiro. 
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3.1 História 

Pharos conta a história de um mundo pós-apocalíptico em um futuro distante, em que              
a exploração do planeta Terra chega a um ponto irreversível, e a grande quantidade de lixo e                 
gases tóxicos tornaram o planeta inabitável para os seres vivos. Com isso, a humanidade              
decide abandonar o planeta e, por não possuírem tecnologia avançada o suficiente para uma              
exploração espacial, constroem uma nave gigante que passa a orbitar o planeta. 

O objetivo era tornar o planeta habitável novamente em algumas centenas de anos e,              
para isso foi criado um soro que possibilita o crescimento acelerado de plantas e vegetais.               
Robôs foram então espalhados pelo planeta, sendo responsáveis pela distribuição desse soro, e             
enviando às autoridades na nave feedbacks recorrentes sobre o andamento da evolução de             
suas atividades. 

Mil anos após os humanos abandonarem o planeta, os robôs param de se comunicar              
subitamente. Sendo este um comportamento incomum, as autoridades presentes na nave           
decidem enviar Ada para explorar a Terra e investigar o motivo da interrupção da              
comunicação com os robôs. Ada é uma das cientistas de maior autoridade na nave, estando a                
frente da equipe de comunicação com os robôs. Ela viveu toda sua vida na nave, conhecendo                
a Terra apenas por fotos. 

A cientista Ada chega à Terra em uma cápsula espacial, se deparando com uma              
paisagem completamente diferente daquela que conhecia pelas fotos existentes nos arquivos           
sobre o planeta, com plantas gigantescas que se espalhavam até onde a vista alcançava. 

A personagem então começa sua aventura explorando aquele novo mundo, que agora            
está repleto de criaturas mutantes e plantas gigantescas. Em sua aventura, Ada encontra o              
B316, um robô distribuidor de soro que estava desativado e foi reativado pela personagem. 

Os dois heróis então iniciam uma aventura de exploração, cheia de desafios instigantes             
e puzzles matemáticos em busca de identificar o que está acontecendo com o planeta,              
descobrindo o real motivo deste crescimento vegetal desenfreado que, se persistir, tornará o             
planeta Terra inabitável para todo o sempre. 

3.2 Cenário e Mecânicas 

Sabendo que grande parte dos jogos digitais educacionais já publicados não geram            
engajamento nos educandos, e por vezes são considerados chatos, sendo caracterizados pelo            
baixo envolvimento do jogador e pela baixa qualidade na aprendizagem (PRENSKY, 2012),            
no jogo Pharos buscamos trazer estratégias inovadoras, de modo a torná-lo diferente da             
grande maioria dos jogos educacionais. Para isso, valorizamos os aspectos trabalhados nos            
jogos voltados ao entretenimento, de forma a tornar o jogo cativante para os jogadores. 

Um dos aspectos de maior importância para o desenvolvimento deste jogo foi            
considerar a necessidade de que o conteúdo abordado não deveria interferir na jogabilidade e              
na progressão do jogador, permitindo que ele mantivesse seu estado de fluxo, que é um estado                
mental de operação em que uma pessoa está totalmente imersa no que está fazendo,              
caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. 

Para isso, optou-se pela apresentação de padrões matemáticos dentro do jogo, com             
pouca interação do jogador com o conteúdo em si, deixando ao professor fazer uso desses               
padrões para auxiliar na explicação do conteúdo trabalhado em sala. 
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Apesar do cenário do jogo se apresentar com gráficos em 3D, ele possui câmera com               
visão 2D para que o professor possa trabalhar a percepção dos eixos das ordenadas e das                
abscissas dentro do plano cartesiano. 

Assim, além das mecânicas básicas de um jogo de plataforma, que conta com a              
movimentação dos personagens para os lados da direita e da esquerda, com salto e habilidades               
de combate, a maioria dos padrões matemáticos apresentados no jogo são demonstrados            
principalmente através de highlights (destaques visuais), como apresentado na Figura 2, que            
mostra o caminho parabólico gerado pelo salto da personagem. 

 
Figura 2 – Destaque no caminho parabólico gerado pelo salto da personagem Ada. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
 

Com os highlights, o professor pode debater com os alunos sobre os padrões             
matemáticos presentes no jogo e fazer relação com o mundo real, bem como com os               
conteúdos apresentados em sala de aula.  

Ademais, o jogo também apresenta puzzles matemáticos que podem necessitar da           
interação do jogador para a sua resolução. Além de mecânicas de combate instigantes, dando              
ao jogador diversas possibilidades de imersão, não apresentando assim momentos de ócio            
dentro do jogo. 

Cada puzzle apresenta conceitos de matemática básica, que vão progredindo e ficando            
mais complexos ao longo das fases. 

3.3 Desafios Matemáticos  

Dados do relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)           
mostram que grande parte dos estudantes brasileiros concluem a educação básica sem            
apresentar domínio de conhecimentos mínimos relacionados a geometria (PISA, 2016). 

A interação dinâmica com formas reais, bem como com suas representações, têm se             
mostrado como um conteúdo difícil e trabalhoso para os estudantes da faixa etária de 15 anos,                
mas se apresentam mais fáceis e interessantes quando a matemática envolve atividades            
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diretamente relacionadas ao cotidiano dos alunos, da sua família ou dos seus colegas (PISA,              
2016). 

Sabe-se que os jogos digitais são ricos de significados, proporcionando a imersão do             
educando em um mundo de fantasia, com um ambiente mutável e imprevisível (ALVES;             
PRETTO, 2008), além de disponibilizarem cenários e mecânicas que se aproximam da vida             
real, permitindo que princípios de aprendizagem, como compreensão e resolução de           
problemas emerjam através da sua interação (GEE, 2010). 

Os desafios definidos para o jogo Pharos tem como intuito aplicar o conhecimento em              
formas do mundo real, proporcionando um ambiente rico em possibilidades de ensino e             
aprendizagem, tanto para o aluno-jogador, quanto para o professor que quiser utilizar o jogo              
como ferramenta facilitadora em sala de aula. 

A definição dos conceitos matemáticos que compõem os puzzles do jogo levou em             
consideração os conteúdos trabalhados nas disciplinas de matemática dos cursos de           
licenciatura da UAB, assim como também a experiência vivenciada pelo profissional da área             
da matemática que faz parte da equipe de produção do jogo, identificando aqueles conteúdos              
que os alunos apresentam maiores dificuldades de compreensão. 

Por outro lado, foi realizado um estudo pontual sobre as mecânicas de diversos jogos              
comerciais de sucesso, tais como Monument Valley, Little Nightmares, Trine, Donkey Kong e             
Rayman, assim como sobre os padrões matemáticos apresentados a fim de trazer para Pharos              
alguns modelos de mecânicas já aplicados na indústria de jogos digitais que pudessem ser              
evidenciados para a facilitar o processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

Partindo disso, Pharos não é um jogo baseado na resolução de puzzles, mas na              
identificação de padrões matemáticos do mundo real, que são demonstrados ao longo do jogo              
e evidenciados para o jogador, apresentando características práticas sobre a aplicação dos            
conteúdos matemáticos através de objetos e animações dentro do jogo. 

Dessa forma, a experiência com o jogo permitirá ao aluno-jogador observar padrões            
que serão evidenciados de acordo com a mecânica do objeto inserido na narrativa. Já para o                
professor, surge a possibilidade de, a partir dos padrões observados pelo aluno, conduzi-lo a              
fazer inferências, generalizações, construir conceitos e aplicar em situações variadas. 

Dentre os diversos padrões evidenciados no cenário do jogo digital, neste artigo            
destacamos alguns, tais como a prancha elevatória, o laser duplo e polígonos de menor rota. 

3.3.1 Prancha elevatória 

Muitos alunos apresentam dificuldades em entender como funciona o gráfico de uma            
função polinomial (MADEIRA et al., 2015), habilidade extremamente importante no          
aprendizado da matemática básica. Por isso, demonstram incapacidade em interpretar, por           
exemplo, a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua               
representação no espaço bidimensional, assim como fazer inferências a partir de informações            
expressas em gráficos ou tabelas. 

Considerando essa dificuldade dos alunos, o jogo Pharos disponibiliza desafios          
baseados na percepção de padrões, apresentando vários puzzles ao longo das fases que             
exigem habilidades na experimentação das diversas mecânicas. O exemplo apresentado na           
Figura 3 sugere um puzzle contendo uma prancha que tem como função servir de apoio para                
que a personagem Ada se movimente de um ponto a outro na cena. 
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Neste puzzle, um sistema ortogonal é apresentado ao fundo do cenário, cujas            
coordenadas são evidenciadas na tela, mostrando os pontos nos dois extremos da prancha e              
acima da personagem - representação da sua posição no plano. Como a prancha possui              
movimento oscilatório - como uma gangorra, estas coordenadas ficam variando de acordo            
com os movimentos da personagem. 

 
Figura 3 – Personagem Ada em cima de uma prancha elevatória na qual são apresentadas as coordenadas                 
que variam de acordo com a sua movimentação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

A prancha apresentada representa a reta gerada por uma função linear que, no exemplo              
da Figura 3, é decrescente. Com essa percepção, o aluno-jogador observará que, à medida              
que a personagem movimenta-se na prancha, seu ângulo e coordenadas variam. 

A partir das observações do aluno, o professor pode trabalhar em sala conceitos como              
a equação da reta, o coeficiente angular, o coeficiente linear, os pontos de crescimento e               
decrescimento, a distância entre dois pontos, entre outros conteúdos. 

3.3.2 Laser duplo 

O Laser Duplo é um puzzle que tem como objetivo demonstrar ao aluno-jogador o              
ponto de interseção de duas retas. Nela, a personagem se depara com dois canhões-laser que               
tentam acertá-la. Para isso, primeiramente os lasers ajustam as miras (ângulos) e, após um ou               
dois segundos, realizam um disparo de forma contínua por mais um ou dois segundos. 

Uma vez os disparos efetuados, os lasers não se movimentam até terminarem o ataque.              
O ponto de intersecção dos lasers é evidenciado, causando uma pequena explosão. O jogador              
pode então movimentar-se para atrair os lasers até um alvo de seu interesse, conforme o               
exemplo da Figura 4 na qual um inimigo é atingido e recebe dano. 

Cada laser representa uma reta e possui uma equação correspondente, evidenciada na            
extremidade superior do mesmo. 

Através desse puzzle, o aluno-jogador poderá observar que, quando os dois lasers            
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atingem o mesmo alvo, a coordenada da interseção nos dois pontos é evidenciada. Ademais,              
também poderá perceber que a variável X das equações de cada laser será substituída pela               
coordenada X do ponto de interseção. 

Essas observações permitirão ao aluno-jogador verificar visualmente o funcionamento         
da igualdade das equações, sem a exigência de cálculos complexos. Com isso, o professor              
poderá ajudar o aluno na compreensão da solução de um sistema linear com duas equações,               
assim como também na obtenção da equação da reta. 

 
Figura 4 – Canhões-laser atingem inimigo a fim de causá-lo dano. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
 

3.3.3 Polígono de menor Rota 

O puzzle do polígono de menor rota é um dos desafios que necessitam da interação do                
jogador. Neste desafio, a personagem Ada chegará em um local em que uma arma está presa                
atrás de três portas. Para abrir as portas e coletar a arma, ela necessita completar o desafio. 

Dois computadores apresentam imagens de polígonos aleatoriamente (ver Figura 5). O           
aluno-jogador precisa identificar qual dos polígonos possui a menor rota, isto é, cujo número              
de lados é menor. Se acertar, uma porta se abre. Se errar, uma porta de fecha. O jogador                  
precisa acertar três vezes consecutivas para abrir todas as portas e assim conseguir pegar a               
arma. 

Através deste puzzle, o aluno-jogador poderá observar o que são polígonos, assim            
como fazer comparações entre diversos tipos de polígonos para identificar quais possuem a             
menor rota. Perceberá também que dentre os polígonos, o triângulo é aquele de menor rota. 
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Figura 5 – Personagem Ada interagindo com o puzzle do polígono de menor rota. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pharos é um jogo de ação-aventura que está em fase final do desenvolvimento dos              
seus dois primeiros episódios, cada um com cinco fases, narrativas que se complementam e              
diversos desafios matemáticos. Apesar de ainda não ter sido experimentado com o            
público-alvo, os desafios matemáticos elaborados se mostram bastante promissores e têm           
servido como fonte de inspiração para os professores de matemática. 

Neste artigo apresentamos alguns dos desafios elaborados para o jogo, o que permite             
demonstrar a contribuição que a proposta do jogo pode ter no que consiste a possibilidade de                
concepção de jogos digitais educacionais inovadores e instigantes para os alunos, facilitando a             
compreensão dos modelos matemáticos a partir da simulação do mundo real. 

Após a conclusão da primeira versão que está sendo desenvolvida, Pharos será            
experimentado juntamente aos alunos das licenciaturas a fim de avaliar o quanto o formato              
adotado para o jogo realmente contribui para o aprendizado, bem como se o mesmo ajuda o                
professor na explicação de conceitos abordados em sala de aula. 

Durante os experimentos, o jogo será avaliado através da ferramenta para avaliação de             
jogos digitais educacionais MEEGA+ (Model of Evaluation of Educational Games) (PETRI;           
WANGENHEIM; BORGATTO, 2016), que permite inferir tanto no que consiste ao grau de             
envolvimento do jogador quanto ao seu nível de aprendizado. 

Para trabalhos futuros objetivamos desenvolver novos episódios do jogo empregando a           
abordagem de apresentação dos conceitos matemáticos por meio do próprio cenário simulado,            
adicionando diversos outros tipos de desafios. Além disso, visamos relatar a experiência do             
emprego do framework PlayEduc no processo de desenvolvimento do Pharos com o intuito de              
que outros pesquisadores possam replicar as ideias no processo de desenvolvimento de outros             
jogos digitais. 
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RESUMO.  

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sendo um espaço mediado por tecnologia, constitui-se 

pela possibilidade de entrelaçamento de diferentes estratégias de ensino e objetos de aprendizagem, o 

que requer uma constante reconstrução em torno das concepções de educação a distância (EAD) e 

currículo, bem como, dos processos de gestão do material didático e das relações pedagógicas. Um novo 

olhar sobre os espaços da EAD pode potencializar uma multiplicidade de percursos educativos e 

privilegiar diferentes formas de aprendizagem. Esse estudo acontece em um curso da área da 

computação e se propõe a investigar os processos criação dos materiais didáticos, bem como, investigar 

as percepções dos alunos quanto aos objetos de aprendizagem produzidos com o objetivo de desenvolver 

o pensamento computacional.  

Palavras-chave: Material Didático. EAD. Pensamento Computacional. AVA 

 
ABSTRACT.   
 

POSSIBILITIES AND CHALLENGES IN PRODUCTION OF TEACHING MATERIAL FOR 

DEVELOPMENT OF COMPUTER THOUGHT IN IFSUL CSTSIAD COURSE. 

A Learning Management System (LMS), being a space mediated by technology, is constituted by the 

possibility of intertwining different teaching strategies and learning objects, which requires a constant 

reconstruction around the concepts of e-learning and curriculum, as well as, the management processes 

of the teaching material and the pedagogical relations. A new look at the spaces of e-learning can 

enhance a multiplicity of educational pathways and privilege different forms of learning. This study 

takes place in a course in the field of computing and aims to investigate the processes of creation of 

didactic materials, as well as to investigate students' perceptions of learning objects produced with the 

aim of developing computational thinking. 

Keywords: Teaching Material. e-learning. Computational Thinking. LMS.  
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1. INTRODUÇÃO  

O presente estudo se propõe a problematizar os processos de concepção e elaboração de 

Materiais Didáticos para EAD, bem como, investigar as percepções dos alunos quanto aos 

objetos de aprendizagem produzidos pelos professores do Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas para Internet a Distância (CSTSIaD) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) em disciplinas que tem por objetivo desenvolver o 

pensamento computacional. 

O IFSul oferta três cursos na modalidade a distância pelo Programa Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) sendo uma graduação, o CTSIaD, e duas licenciaturas, o Curso de Pedagogia 

EPT e o Curso de Formação Pedagógica em Rede, totalizando aproximadamente 580 alunos.  

Esse estudo acontece, mais especificamente, no CSTSIaD, o qual possui duração de 6 

semestres e tem como objetivo geral formar profissionais para atuarem no desenvolvimento de 

sistemas de informação para internet e de tecnologias associadas a estes processos, tendo como 

como público alvo egressos do ensino médio. A primeira oferta do curso ocorreu no ano de 

2007 e a segunda oferta aconteceu no segundo semestre de 2012. A oferta atual teve início no 

segundo semestre de 2018, nos polos presenciais de Gramado, Sapiranga e Camargo, 

totalizando 125 alunos.  

A problemática desta pesquisa encontra-se entre os processos de planejamento e 

elaboração do material didático das disciplinas técnicas do curso e como estes potencializam, 

ou não, os percursos de aprendizagem do pensamento computacional dos alunos do CSTSIaD. 

O curso em questão abrange disciplinas extremamente técnicas e de difícil assimilação para 

muitos alunos, o que traz muitos desafios aos professores que, constantemente, mesmo que 

tenham experiência na modalidade, se deparam com algumas limitações, sendo algumas delas: 

concepção de educação a distância (EAD), percepção de currículo, comunicação escrita, oral e 

imagética. 

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sendo um espaço mediado por 

tecnologia, constitui-se pela possibilidade de entrelaçamento de diferentes estratégias de ensino 

e objetos de aprendizagem (vídeo, som, imagem, hipertexto, jogos, simulações, tutoriais).  Um 

ambiente que tem como potencial a integração de novos elementos e possibilidades 

metodológicas, além dos que já compõem tradicionalmente a educação presencial, e que podem 

alterar significativamente os movimentos, fluxos e forças que permeiam o território do currículo 

e os processos que se estabelecem nesses ambientes de aprendizagem.  

Os deslocamentos do tempo e do espaço, a oralidade do professor sendo substituída por 

diferentes objetos de aprendizagem, são alguns elementos que podem movimentar de outra 

forma os percursos de aprendizagem e os fluxos comunicacionais que circulam em um currículo 

no ciberespaço. Para Lévy (1999) o termo ciberespaço especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Porém, alguns estudos apontam que cursos na modalidade a distância continuam 

pautados em uma concepção tradicional de currículo, utilizando a tecnologia para transpor 

modelos pedagógicos utilizados na educação presencial. No Curso CSTSIaD pode-se perceber, 

que alguns professores, responsáveis pela elaboração dos materiais, possuem inúmeras 

dificuldades no planejamento e elaboração dos objetos de aprendizagem, não observando 

aspectos como interatividade e contextualização.  Percebe-se, muitas vezes, um material 

esvaziado da “voz do professor”. Um material didático que poderia ser utilizado com muita 
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eficiência no ensino presencial, onde o professor através de sua oralidade amplia a abrangência 

do conteúdo trazendo perspectivas diversas, explorando suas relações com outras áreas de 

conhecimento, instigando o olhar reflexivo dos alunos sobre o conteúdo, trazendo 

questionamentos e construindo uma rede de inserções e discussões que produzem significado. 

Mas, que ao ser transposto para um ambiente de aprendizagem on-line, passa a ser o “texto 

duro” que se propõe simplesmente a elencar conceitos e descrever conteúdos. 

Essas constatações alertam sobre a necessidade de uma constante desconstrução e 

reconstrução em torno das concepções de currículo e EAD, bem como, dos processos de gestão 

do material didático e das relações pedagógicas, possibilitando uma reflexão mais aprofundada 

que possibilitem um novo olhar sobre a forma e o conteúdo dos materiais disponibilizados nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, potencializando uma multiplicidade de percursos 

educativos e privilegiando diferentes formas de aprendizagem. 

Nesse contexto, algumas questões emergem a partir de um espaço, em sua maioria 

composta por disciplinas técnicas da Área da Computação. A Informática, segundo a Sociedade 

Brasileira de Computação - SBC (2012), é entendida como o corpo de conhecimentos a respeito 

de computadores, sistemas de computação e suas aplicações, que engloba diferentes aspectos: 

teóricos, experimentais, de modelagem e de projeto.  

Os cursos desta área estão intrinsicamente relacionados com outras áreas de 

conhecimento, visto que possuem como foco a resolução de problemas humanos, cada vez mais 

complexos. A técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade, que por sua vez, 

transforma a própria ciência. Nesta perspectiva, a ciência é histórica, sociológica e eticamente 

complexa. Esta complexidade necessita ser reconhecida, e a computação, como uma ciência, é 

portanto, inseparável de seu contexto histórico e social. (CR-LC, 2002) 

Segundo a SBC (2012): 

A Computação provê habilidades distintas das outras áreas de conhecimento. 

A habilidade de sistematizar a atividade de resolução de problemas, 

representar e analisar as soluções através de algoritmos é chamada 

Pensamento Computacional, e esta exige domínio de objetos abstratos que são 

necessários para descrever tanto a informação quanto os processos que a 

manipulam. 

Os elementos computacionais, como os matemáticos, são abstratos, e compreendem 

descrições de processos de informação, ou seja, algoritmos envolvendo tanto uma representação 

abstrata da informação (dados) quando do processo em si (instruções). Para a execução efetiva 

destes processos ou instruções é necessário formalizar essas abstrações (de dados e instruções) 

usando linguagens extremamente precisas (linguagens de programação). (CR-LC, 2002) 

Neste contexto, os professores envolvidos em disciplinas que abordam linguagens de 

programação, e lidam com conteúdos abstratos e complexos, se deparam com o desafio de 

construírem um ambiente profícuo para a construção do Pensamento Computacional, que 

abrange habilidade de compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e 

analisar problemas (e soluções) de forma metódica e sistemática.  (CR-LC, 2002) 

Diante do exposto, algumas questões emergem: Os professores do CSTSIaD estão 

criando espaços profícuos que possam promover múltiplos percursos pedagógicos e 

potencializar diferentes formas de aprendizagem? Qual a percepção dos alunos sobre estes 

ambientes em disciplinas que tem por objetivo desenvolver o pensamento computacional? 

Considerou-se a busca no âmbito da produção do material didático e nas disciplinas já 

disponibilizadas no AVA, como forma de poder observar se os materiais produzidos atendem 
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e fortalecem a dinâmica da comunicação e da informação em um ambiente de objetos 

envolvidos por uma área de grande complexidade e abstração. 

Objetivo Geral: 

Investigar a produção dos materiais didáticos do Curso Superior de Tecnologia 

em Sistemas para Internet a Distância (CSTSIaD), no que tange a ampliação dos 

percursos de aprendizagem e os fluxos comunicacionais que circulam em um 

currículo na área da Computação. 

Objetivos Especificos: 

Problematizar os processos de construção dos Materiais Didáticos produzidos 

para EAD. 

Analisar os materiais didáticos disponibilizados pelos professores do Curso 

CSTSIaD do IFSul no que tange aos aspectos da contextualização, dialogicidade  

e interatividade entre aluno e conteúdo.  

Investigar as percepções dos alunos quanto aos objetos de aprendizagem 

produzidos e disponibilizados no AVA em disciplinas que tem por objetivo 

desenvolver o pensamento computacional.  

Esta se trata de uma pesquisa qualitativa, pois é fundamental a compreensão dos 

processos dinâmicos nos contextos de origem. Segundo Minayo (1994), o ciclo de uma pesquisa 

qualitativa não se fecha, pois toda pesquisa produz conhecimento e gera novas indagações e 

possibilidades investigativas. O foco da pesquisa está no processo e não no resultado, não se 

solidificando os ciclos em etapas estanques, o que leva a reformulações dos caminhos da 

pesquisa.  

Portanto, o objetivo deste estudo, mais do que estabelecer metas fixas e determinadas, 

ou soluções definitivas para os problemas, procura mapear e problematizar a EAD e a 

construção do material didático em seus processos, fluxos e movimentos contínuos do AVA, 

lugar onde acontecem a interação e a dinâmica do grupo.  

Com base em Minayo (1994), o campo de pesquisa é como o recorte feito pelo 

pesquisador diante de uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas 

que fundamentam a investigação. É o lugar ocupado pelas pessoas e grupos convivendo numa 

dinâmica de interação social. Partindo-se da construção teórica o campo torna-se um palco de 

interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de novos 

conhecimentos, não deixando de atentar para a provisoriedade de produção dos processos 

sociais. 

Como instrumento para coleta de dados foram utilizados análise documental dos 

projetos e normatizações do CSTSIaD, mapeamento e análise dos objetos de aprendizagem 

disponibilizados nas disciplinas que se propõem a desenvolver o pensamento computacional e 

a percepção dos alunos sobre estes materiais em fóruns, e-mails e ambientes de interação. 

Os dados recolhidos são predominantemente descritivos e analisados sob o olhar do 

referencial teórico escolhido para este estudo. Na composição de um mapeamento dos materiais 

pedagógicos, buscam-se pistas sobre as linhas que se traçam nas relações entre os objetos de 

aprendizagem e os alunos em torno dos movimentos e fluxos comunicacionais do AVA, não 

no sentido de classificar estes objetos, mas de perceber suas possibilidades de criar estilos de 

pensamentos diferentes, estilos de aprendizagem diferentes, estilos de comunicação diferentes. 

Iniciar a desenhar um mapa pelos traçados do pesquisador em cada (re)encontro e 

desdobramento da pesquisa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial Teórico 

Na Web, segundo Lévy (1999), tudo se encontra no mesmo plano e, no entanto, tudo é 

diferenciado, gerando uma multiplicidade aberta de pontos de vista, sendo que a articulação é 

feita em rizoma, sem uma unificação sobrejacente. Pequenas totalidades, diferentes abertas e 

provisórias, dinamicamente reconstruídas pelos coletivos que se cruzam. Para compor a teoria 

das multiplicidades, Deleuze e Guattari (1995) apresentam o conceito de rizoma, no qual não 

existe um centro pré-determinado. O rizoma é sempre multiplicidade, interconexão de pontos 

que se originam de qualquer parte e podem estar conectados a quaisquer pontos. 

Para Lévy (1993), as coletividades cognitivas se auto-organizam, se mantêm e se 

transformam através do envolvimento permanente dos indivíduos que as compõe, mas estas 

coletividades não são constituídas apenas por seres humanos, pois as técnicas de comunicação 

e de processamento das representações constituem um papel essencial no uso das faculdades de 

percepção, de manipulação e de imaginação. Portanto cada ator, reinterpretando as 

possibilidades de uso de uma tecnologia intelectual atribui a elas um novo sentido, que por sua 

vez transformam o meio a qual se propagam as representações. 

Perceber a EAD como o agenciamento entre objetos tecnológicos, professores e alunos 

implica trilhar os territórios de uma educação imersa em um contexto plural de agenciamentos 

humanos e técnicos, constituindo-se nos espaços virtuais que se atualizam nas relações 

dinâmicas dos coletivos de enunciação. Uma possibilidade de um olhar diferenciado para um 

currículo que, entrelaçado ao ciberespaço, pode funcionar como um dispositivo de produção de 

sentido com potência de criação e diferença. 

A EAD possibilitada pelo ciberespaço potencializa uma rede de mediação que coloca 

em relação uma multiplicidade de elementos tecnológicos e humanos que se constituem em 

agenciamentos transversais, híbridos, cadeia de inter-relações entre o homem e a técnica.  

As tecnologias da informação e da comunicação possibilitam uma ampliação de espaços 

e tempos, o que não chega a ser novidade, visto que para Lévy (1999), a virtualização iniciou 

na escrita, no correio, na gravação de som e imagem, na televisão, no telefone. Porém, as 

possibilidades agora se alargam, pois permitem que grupos não situados no mesmo tempo e 

espaço cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, amplificando uma profunda 

mutação na relação com o saber. 

Para Moore (2007), um sistema de Educação a Distância, é formado por processos 

complexos que incluem aprendizado, ensino, comunicação, criação e gerenciamento de cursos 

mediados por tecnologia, sendo estes determinados pelas posições filosóficas dos professores e 

colaboradores envolvidos sobre conhecimento e aprendizagem, pela cultura e natureza da 

instituição de ensino e dos cursos a distância e suas concepções sobre o lugar da educação na 

sociedade. Todas estas visões estão inseridas em um arcabouço mais amplo que inclui a 

formação cultural e histórica, no qual o sistema de Educação a Distância é estabelecido. 

Observa-se, neste sentido, a complexidade desta modalidade ao envolver processos que 

transformam a paisagem educacional incrementando novas formas de gestão, de mediação e de 

aprendizagem.  

Segundo Moore (2007), a EAD requer um planejamento mais criterioso, visto que os 

alunos estarão interagindo com o material e com orientações elaboradas, com os pares, e com 

os tutores em espaços e tempos diversos. A EAD envolve aspectos pedagógicos, recursos 

humanos e infraestrutura, com destaque ao uso de diversas mídias e diversificação de estratégias 

de ensino. É necessário, neste sentido, fortalecer a dinâmica da comunicação e informação em 
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um movimento contínuo de reflexão sobre concepção, planejamento e elaboração do material 

didático.  

No processo de gênese da Educação a Distância, a partir do ensino por correspondência, 

chegando a utilização das tecnologias de redes, diversas concepções de Educação a Distância 

foram empregadas para orientar processos de planejamento e implementação de cursos.  

Segundo Moore (2007), grande parte das instituições adotou um modelo de planejamento 

instrucional ISD (Instructional Systems Design) que surgiu na Segunda Guerra Mundial, com 

o objetivo de criação de treinamentos mais eficientes durante a guerra. Esse modelo tem como 

base a teoria dos sistemas, a psicologia behaviorista e a teoria da comunicação e informação. 

Nesse sistema os objetivos são detalhados e remetem a comportamentos e critérios de avaliação 

pré-estabelecidos e padronizados. Filatro (2008) observa que esse modelo de desenvolvimento 

se apoia no fato de encarar todos os tipos de alunos segundo um perfil médio e estabelece 

previamente objetivos específicos e observáveis para o ensino.  

Nas últimas décadas, as transformações sociais, assim como a disseminação do uso da 

tecnologia digital e especialmente o uso da internet acrescentaram novas perspectivas para a 

EAD. As pesquisas sobre a natureza social dos processos de ensino e aprendizagem destacaram 

conceitos como interatividade, interação, colaboração, entre outros. Várias teorias, 

metodologias, abordagens invadem o campo educacional e influenciam fortemente os cursos 

na modalidade a distância através das teorias interacionistas e construtivistas. As teorias de 

Piaget são introduzidas em metodologias multidirecionais embasadas pela construção do 

conhecimento como fruto da interação sujeito-objeto, através de um processo permanente de 

construção e reconstrução que resulta na formação das estruturas cognitivas. As teorias de 

Vygotsky ressaltam a importância da interação social e uma posição central da língua como 

meio pelo qual o aluno constrói um modo de pensar e formar conceitos.   

Para alguns autores, a EAD evoluiu para uma proposta mais personalizada de 

atendimento, caracterizando uma aprendizagem colaborativa e construção coletiva do 

conhecimento. No aprendizado colaborativo, os significados são construídos pelos alunos como 

resultados de uma interação entre vários elementos, mediante um sistema de signos que 

possibilita o intercâmbio e compartilhamento, visando atingir objetivos comuns negociados 

pelo coletivo.  

Segundo Moore (2007), alguns pesquisadores concluíram, em seus estudos, que a 

dinâmica de um grupo virtual congrega todos os participantes na direção de várias formas de 

conciliação e discussão visando construir, em um contexto social, um conhecimento 

comumente aceitável. A EAD, em uma conjuntura colaborativa, centrada no aluno, fortalece as 

interações horizontais. 

Para muitos autores, a interação é um conceito complexo em educação, e tratando-se de 

EAD, a complexidade é ainda maior, pois existem diferentes agentes interagindo das mais 

variadas maneiras, com inúmeras ferramentas, com expectativas e objetivos bastante distintos. 

Mattar (2009) considera que existe uma tradição constituída e muito rica de discussões sobre 

interação em EAD, sendo que o pontapé inicial foi dado por Moore com seu artigo American 

Journal of Distance Education, que aborda as relações entre alunos, professores e conteúdo em 

EAD por meio de três tipos de interação: aluno/professor, aluno/aluno, aluno/conteúdo. A EAD, 

teoricamente, trabalha com um contexto de interação e colaboração, centrado no aprendiz, mas 

os modelos de design instrucional são ainda baseados em paradigmas presenciais e centrados 

no professor. 

O conceito de Design Instrucional (DI) surge na EAD como campo de pesquisa e 

atuação de planejamento, desenvolvimento e utilização sistemática de métodos, estratégias, 
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técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais apoiados por tecnologia. Filatro 

(2008) apresenta três modelos para o DI: fixo, aberto e contextualizado.  

O DI fixo apresenta a separação completa entre as fases de concepção (design) e 

execução (implementação). O planejamento e produção de cada objeto de aprendizagem 

acontecem antecipadamente à execução e à ação de aprendizagem. Esse modelo de Design é 

rico em conteúdos bem estruturados, mídias selecionadas e feedbacks automatizados, 

dispensando, muitas vezes, a participação de um educador. É dirigido à educação de massa.  

O modelo de design aberto valoriza mais os processos de aprendizagem do que os 

produtos. É mais artesanal e menos estruturado, com mais links encaminhando a referências 

externas. Os materiais didáticos são criados, refinados ou modificados durante a execução do 

curso. Considerado por Filatro (2008) o modelo que mais se aproxima da natureza flexível e 

dinâmica da aprendizagem. Exige menor sofisticação em termos de mídias, pois privilegia a 

personalização e a contextualização. Em geral, o DI aberto, é realizado diretamente no ambiente 

virtual, onde se dará a execução da ação educacional. Os professores possuem autonomia para 

ajustar a proposta original e para alterar o design básico do ambiente virtual de aprendizagem, 

a partir de avaliação formativa, do perfil do aluno e do mapeamento curricular. 

 Com um maior equilíbrio entre a automação dos processos de produção de objetos de 

aprendizagem e a contextualização da situação didática, Filatro (2008) apresenta o design 

instrucional contextualizado (DIC). Este modelo de DI se aproxima do DI aberto, visto que 

valoriza o contexto e as relações dinâmicas do processo de ensino e aprendizagem, porém não 

exclui a possibilidade de utilização de unidades fixas e pré-programadas. No DIC, apresenta-se 

um ambiente base ou um repositório de objetos de aprendizagem previamente produzidos e 

disponibilizados, mas que podem sofrer adaptações e escolhas, segundo a participação de todos 

os agentes, inclusive dos alunos na implementação do curso. Os objetivos pedagógicos são 

flexíveis e a seleção de estratégias e avaliações são contextualizadas a partir do grupo em que 

ocorre a ação educacional. Neste modelo de design, a implementação não está dissociada da 

concepção (fases de análise, planejamento e produção), mas progride através de uma série de 

estágios e então espirala de volta, adicionando mais detalhes, caracterizando um desenho 

educacional contextualizado.  

2.2 Mapeamento das disciplinas do CSTSIaD  

O DI adotado no CSTSIaD, segundo a classificação de Filatro (2008), aproxima-se mais 

com o modelo contextualizado, visto que existe a possibilidade de utilização de um ambiente 

base previamente produzido nas ofertas anteriores do curso. Estes materiais podem sofrer 

adaptações e escolhas por parte do professor formador. Muitas vezes, o professor, opta por 

desenvolver seus próprios objetos de aprendizagem.  

Deste modo, percebemos, ao observar o AVA do CSTSIaD, que o conteúdo disponível 

tem uma característica mais artesanal, menos estruturada, sem um padrão comum para todas as 

disciplinas do curso. Muitas vezes, os materiais didáticos são criados e refinados durante a 

execução do curso, que se assemelha ao modelo de DI aberto, descrito por Filatro (2008). 

Uma das habilidades de maior complexidade em um curso da área da computação é o 

desenvolvimento do pensamento computacional, ou pensamento lógico. Algumas disciplinas 

que abordam linguagem e lógica de programação foram elencadas para serem analisadas sob 

os aspectos da contextualização, dialogicidade e interatividade entre aluno e conteúdo.  

A disciplina de Lógica de Programação conta com recursos que utilizam, basicamente, 

a linguagem escrita, onde se observa poucos elementos dialógicos, e se verifica o esvaziamento 

da voz do professor. O material desta disciplina aponta para uma concepção de um modelo mais 
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instrucional e objetivista, do que interacionista e construtivista, conforme as teorias de Piaget e 

Vygotsky. 

Abaixo comentários dos alunos em um fórum geral de dúvidas disponibilizado na 

disciplina de Lógica de Programação: 

Considerações do aluno A: 

Além de vídeos aula, a disponibilização de apostilas seria muito bom, pois o 

material disponibilizado é o utilizado em sala de aula, onde o professor 

complementa a matéria [....] Na minha opinião, está faltando as ligações que 

o professor faz quando está ministrando uma aula [...] estes slides foram 

elaborados para aulas presenciais, quando você complementa os pontos, não 

são didáticos para se estudar sem um professor presente 

Considerações do aluno B: 

Estou me esforçando na resolução da atividade da aula 2, mas estou inseguro 

quanto ao conteúdo, o mesmo parece maçante e confuso para um leigo. 

Acredito que seria mais viável um material com mais exemplos após as 

explicações, vou fazer como os colegas e procurar no youtube, mas peço que 

coloque um material adicional. 

Considerações do Aluno C: 

Cara professora, gostaria que a aula de programação fosse como as demais. 

Em vídeo aula. Sou leiga no assunto e acredito que não seja somente eu, tenho 

muita dificuldade de aprender “sozinha” ou somente ler slides ou artigos, 

ainda mais uma matéria tão complicada como lógica de programação.  

Posteriormente a estas observações dos alunos, foram disponibilizadas videoaulas que 

apontam para elementos de contextualização do conteúdo e dialogicidade, como relata o aluno 

A: 

Gostaria de agradecer pelo material disponibilizado das aulas 4, 5 e 6. Com o 

material disponibilizado é possível entender a matéria. 

Percebe-se a dificuldade dos alunos em interagirem com o material escrito, em formato 

de slides, postados nesta disciplina. Quando o professor começou a trabalhar com videoaulas a 

compreensão do conteúdo aconteceu de forma mais efetiva. Porém, os alunos percebem que 

apenas as videoaulas não são suficientes para abordar um conteúdo complexo e extenso como 

lógica de programação e o desenvolvimento do pensamento computacional. Eles anseiam, 

também, por um material em linguagem escrita, mas que possa abordar o conteúdo de forma 

contextualizada e dialógica. 

Para que isto aconteça, não basta que o material traga expressões que remetam a 

elementos dialógicos, em partes isoladas do texto, como a saudação ao aluno ou 

questionamentos descontextualizados. O material deve possuir um fluxo comunicacional e 

conter a “voz do professor” em todo o seu escopo. Porém, os professores sentem dificuldade 

em dialogar e colocar a “sua voz” na linguagem escrita. Nas videoaulas estes elementos são 

mais facilmente trabalhados, mas mesmo neste formato, os professores precisam estar atentos 

para a interatividade propiciada, ou não, pelo roteiro dos vídeos. Ao escolher a videoaula como 

estratégia é importante a apropriação por parte do professor e de toda a equipe envolvida em 

sua produção, existe a necessidade de um repensar a ferramenta, perceber o seu potencial de 

aproximação, imersão e agenciamento. 
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Um material dialógico pode fazer com que o aluno se sinta estimulado para refletir e 

valorizar o que ele sabe, fazendo com que tenha a percepção do seu entorno, de situações do 

cotidiano e de fatos que possam ser trazidos para fazer analogias aos temas propostos. Um 

material que desafie, provoque, questione, dialogue. Para haver esse diálogo proximal, apesar 

da distância, a criatividade é fundamental e poderá haver essa comunicação entre professor e 

estudante não somente através de textos, mas de imagens, vídeos, tutoriais, gráficos, desenhos 

e outros recursos disponíveis. 

Outras duas disciplinas selecionadas, Construção de Páginas Web e Design de 

Interfaces, utilizam áudio e captura da tela do computador do professor. Nesse tipo de estratégia 

o professor pode abordar o conteúdo gravando a tela, apresentando qualquer software 

disponível em seu computador, bem como, todas as ações realizadas, com o áudio integrado, 

podendo conter suas narrações, explicações, análises, questionamentos, diálogos e 

contextualização do conteúdo. Atualmente, existem programas específicos de captura de tela. 

Programas como CamStudio e Camtasia, geram screencasts, que registram a saída do vídeo 

gerado por computador em atividade e são muito úteis para demonstrar características de 

softwares e códigos de programação.  

 Este formato foi bem aceito pelos alunos. Esta aceitação foi observada através de relatos 

enviados para o coordenador do Curso CSTSIaD, como também, através de comentários dos 

alunos no fórum geral de dúvidas disponibilizado na disciplina de Construção de Páginas Web, 

conforme segue: 

Considerações do aluno D: 

Boa tarde, externo aqui a minha satisfação e a dos meus colegas em relação 

ao método aplicado para passar o conhecimento. Ficou extremamente fácil 

entender os conteúdos, pois a explicação se dá em uma tela, com apenas a voz 

da professora, deixando o aprendizado extremamente objetivo e realmente 

como o aluno vai trabalhar, no programa Notepad++. Peço desta forma então, 

se os colegas concordarem, que as outras cadeiras tenham esse mesmo 

método, visando maior objetividade do curso TSIAD. Desde já, agradeço a 

professora. 

Talvez este formato, apenas com o áudio e captura de tela, possa deixar o professor mais 

confortável do que a gravação de sua imagem em videoaulas, o que possibilita, uma maior 

interatividade e dialogicidade na construção do material didático, visto que se trata de uma nova 

competência a ser exercitada, ter sua imagem gravada pode ser uma atividade considerada 

desconfortável para muitos professores.  

Percebe-se, também, que a utilização de um material sem a “voz do professor”, mesmo 

que em uma aula presencial, não produz o resultado esperado, sendo mais valorizado o retorno 

personalizado de atividades práticas, conforme segue:  

Considerações do aluno E: 

Nós, alunos de EAD, necessitamos de aula assim. Não adianta fazer aula 

presencial e ler PowerPoint, o exercício é que faz com que aprendemos. 

Precisamos que nos passem exercícios e depois corrijam, porque sem a 

correção ficamos sem saber se fizemos corretamente ou não. A professora está 

de PARABÉNS. Tem uma excelente didática, explica, dá exemplos e 

exercícios, corrigindo-os. Para nós que não estamos no mesmo espaço/tempo 

do professor é fator fundamental no aprendizado. Solicitamos que os próximos 

professores ministrem as aulas nos mesmos moldes. 

1482



 

Diante de um contexto em rede, o professor é desafiado a desenvolver ambientes e 

objetos de aprendizagem, cada vez mais, sedutores e criativos, adaptados às necessidades de 

diferentes tipos de aprendizagem. As exigências e expectativas são maiores e diversas, pois 

atualmente, pode-se aprender em qualquer lugar, hora, de muitas formas e com pessoas 

diferentes, o que se faz complexo e assustador, tanto para os alunos, quanto para os professores, 

visto que não se tem modelos prévios ou padrões a serem seguidos, que garantam o sucesso 

educacional em um ambiente on-line. Segundo Moran (2017) o papel do professor, hoje, 

ultrapassa a transmissão de informações de uma área específica, sendo amplo e complexo. Para 

o autor o professor é um designer de roteiros personalizados e grupais de aprendizagem e 

orientador de projetos profissionais e de vida dos alunos.  

O professor que atua na EAD necessita, neste sentido, de uma política de capacitação e 

formação continuada para que tenha a possibilidade de reinventar sua prática, metodologias e 

ferramentas pedagógicas. Para tanto, é fundamental que a gestão dos cursos na modalidade a 

distância proporcione a estes profissionais espaços de formação e redes de apoio para que 

possam, conforme Moran (2017), “aprender a ensinar em um mundo conectado”.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que a formação continuada de professores para trabalhar na EAD se mostra, 

cada vez mais, um desafio, pois este profissional precisa desenvolver habilidades, que não se 

esgotam em competências técnicas de utilização das ferramentas de comunicação e informação, 

mas perpassam concepções de currículo, EAD, DI, entre outros. Para Moran (2017) precisamos 

de professores abertos, evoluídos, que possam ajudar seus alunos a ampliar horizontes e 

promover possiblidades de aprendizagem em espaços mais abertos, de currículos 

personalizados e flexíveis.  

É uma reinvenção do ser professor, que também requer aptidões para trabalhar com os 

mais diversos formatos de conteúdo, como videoaulas ou áudios com captura de tela, onde é 

necessária a capacidade de interatividade e dialogicidade, como também,  domínio cênico no 

contato com uma filmadora ou projeção vocal na utilização de um software de captura de voz.  

A dificuldade do diálogo proximal, criatividade e entendimento das diferentes formas 

de aprendizagem e formatos midiáticos, são alguns desafios que devem ser observados por uma 

equipe multidisciplinar que possa dar conta de preparar e acompanhar os professores nesta 

difícil tarefa de produzir material didático para EAD. O material didático para proporcionar 

uma experiência significativa necessita apresentar consistência, tanto no conteúdo, quanto na 

forma, assim como, elementos de interatividade, dialogicidade e agenciamento.  

Ao optar por um DI aberto ou contextualizado, conforme a classificação de Filatro 

(2008), a equipe do CSTSIaD valoriza a autonomia do professor e a flexibilização de estruturas 

e modelos a serem seguidos, o que, a princípio trata-se de um ganho, visto a natureza dinâmica 

da aprendizagem. Porém, este estudo aponta que estes processos precisam ser acompanhados, 

construídos e reconstruídos coletivamente, por toda a equipe envolvida, para que seja garantida 

as características e especificidades dessa modalidade de ensino.  

A EAD se compõe por elementos que modificam a relação de professores e alunos com 

os espaços de aprendizagem. A EAD redimensiona o espaço e o tempo, o que torna efeito em 

uma modificação da dinâmica da ação educativa e, principalmente, em uma modificação 

possível da dinâmica da aprendizagem. Entrelaçamentos de fluxos, movimentos e forças que 

podem potencializar percursos múltiplos e criativos, pois não se sabe quais os percursos que o 

aluno vai trilhar. 
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Nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender - que amores tornam 

alguém bom em Latim, por meio de que encontros se é filósofo, em que 

dicionários se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns 

nos outros sob a forma quebrada daquilo que traz e transmite a diferença. Não 

há método para encontrar tesouros nem para aprender, mas um violento 

adestramento, uma cultura ou paidéia que percorre inteiramente todo o 

indivíduo. (DELEUZE, 2006, p.160-161) 

A mediação pedagógica e tecnológica em EAD sustenta-se em materiais didáticos 

produzidos pelo professor e pelas conexões entre os objetos educacionais e sua relação com 

alunos e mediadores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a EAD 

apresenta uma nova composição de planejamento e implementação dos cursos, diferenciada da 

modalidade presencial por suas particularidades na inclusão dos recursos tecnológicos, na 

alteração do espaço-tempo educativo e na incorporação de novos saberes docentes e discentes. 

Os ambientes on-line, nesta perspectiva, podem ser espaços fecundos de criação, de 

inter-relações entre alunos, professores e objetos de aprendizagem engendrando novas formas 

de se perceber e habitar o mundo. Este estudo não se esgota no recorte apresentado, a partir das 

pistas levantadas o que se propõe são desdobramentos que se traçam nos movimentos 

comunicacionais dos espaços da EAD.   
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RESUMO. Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) passam a fazer parte, de forma 

cada vez mais intensa, das relações sociais, precisando ser compreendidas e acompanhadas, aspecto que 

alcança a área educacional. Por essa razão, este trabalho tem a pretensão de trazer à luz as interfaces 

entre EaD, as TICs e a Educomunicação, com vistas à consolidação da oferta de cursos a distância de 

maneira qualitativa em solo brasileiro. Nesse percurso, compreendemos que a modalidade a distância 

tem plenas condições de se desenvolver de forma aliada às novas tecnologias. Porém, consideramos que 

uma aproximação com a Educomunicação pode ser valiosa para aprimorar a formação de professores 

pela modalidade a distância, com reflexo nas competências que os docentes devem desenvolver na 

educação básica. 

Palavras-chave: EaD. TICs. Educomunicação. Tecnologias. Educação Básica.  

 

ABSTRACT.  INTERFACES BETWEEN ODL, TECHNOLOGIES AND EDUCATION: IN 

PAUTA, TEACHER TRAINING FOR BASIC EDUCATION. New Information and 

Communication Technologies (ICTs) are becoming increasingly part of social relations, needing to be 

understood and monitored, an aspect that reaches the educational area. For this reason, this work intends 

to bring to light the interfaces between DE, ICTs and Educommunication, with a view to consolidating 

the offer of qualitative distance learning courses in Brazilian soil. In this way, we understand that the 

distance modality has full conditions to develop allied to new technologies. However, we consider that 

an approach with Educommunication can be valuable to improve teacher education through distance 

learning, reflecting on the skills that teachers should develop in basic education. 

Keywords: EaD. ICTs. Educommunication. Technologies. Basic Education. 
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1. INTRODUÇÃO  

Sociedade da Informação (SI) (Castells, 2003) – ou do Conhecimento (Hargreaves, 

2003) ou da Aprendizagem (Pozo, 2004) – já não é um termo que representa as compreensões 

e os apontamentos inerentes ao momento inicial de sua concepção e formulação. Suas 

representações conceituais estão, isso sim, em patamares muito além e em constantes 

transformações. Isso porque, quando a discussão precisa a respeito da temática começa a 

emergir – na década de 1960, com autores como Machlup e Drucker –, os recursos de 

comunicação eram bastante limitados, na comparação com os que na atualidade alcançam e 

influenciam condutas pessoais e sociais. Como conseguinte, é possível dizer que as formas de 

relação com a mídia sofrem mudanças contínuas, a partir da emergência de novas tecnologias, 

mídias e novos recursos, representados pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs).   

Essa situação influencia diferentes áreas, dentre as quais a educação. A Educação a 

Distância (EaD), por exemplo, apesar de ser possível graças a diversas iniciativas e experiências 

isoladas que foram registradas de maneira esparsa séculos atrás, só encontrou condições de ser 

formalizada e reconhecida, a partir do advento das TICs. No Brasil, o momento oportuno para 

isso foi a década de 1990, momento em que, além das condições de formalização de programas 

de ensinamentos a distância, emergiam recomendações nacionais e internacionais para a 

aceitação de uma nova modalidade que favorecesse o acesso à educação, em especial a superior.  

Como o aprimoramento dos recursos tecnológicos ligados à comunicação é rápido e 

constante, o crescimento da demanda e da oferta de cursos a distância é cada vez mais intenso, 

o que é impulsionado por instrumentos legais que, sucessivamente, criam prerrogativas para 

que a modalidade seja expandida, alcançando cada vez mais pessoas. De acordo com o Censo 

da Educação Superior, em sua versão mais recente disponível no momento desta pesquisa – 

divulgado em 2018, com dados de 2017 –, a EaD é a responsável, por mais de 21% de todas as 

matrículas na educação superior no Brasil.  

Apesar de a modalidade presencial ser responsável pela maior parcela, percebe-se, a 

partir de dados do documento, que o crescimento da modalidade a distância é muito mais 

expressivo, sendo que em apenas uma década o número de alunos matriculados nessa categoria 

mais que triplicou. Isso foi possível, reforçamos, graças a uma série de instrumentos legais que 

culminaram no reconhecimento da modalidade e às condições tecnológicas de comunicação e 

informação.  

De acordo com a pesquisa “Um ano do Decreto EAD – O impacto da educação a 

distância”1, realizada em maio de 2018 pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES), até 2023, a EaD representará 51% dos ingressos na educação superior, 

contra 49% da modalidade presencial. 

Quando se analisa as matrículas na EaD, há mais um dado que nos chama a atenção: a 

maior parte dos vínculos na educação superior por meio da modalidade se dá em cursos de 

licenciatura, ou seja, naqueles que preparam pessoas para atuação como docentes (ABED, 

2018). Isso significa que é cada vez maior o número de egressos de cursos a distância atuando 

na educação básica. 

Por falar em educação básica, ao voltarmo-nos à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) – cuja versão final foi aprovada no final de 2018 e sua aplicação passa a ser obrigatória 

em 2020 –, percebemos que há várias competências exigidas dos alunos que se vinculam ao 

 
1 1 http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/ensino-a-distancia-no-brasil 
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domínio das tecnologias. Percebe-se, portanto, uma aproximação clara entre duas áreas 

importantes: a da educação e a da comunicação. 

Temos, então, três constatações que embasam a construção deste trabalho: 1) O 

aprimoramento acelerado das TICs, influenciando diferentes áreas, como a educação; 2) A 

expansão rápida da EaD na formação de professores, em virtude de condições tecnológicas cada 

vez mais amplas; e 3) A exigência do desenvolvimento de competências ligadas às tecnologias 

na educação básica. Tais aspectos são aqui explorados. 

Considerando a necessidade de se compreender os esforços teóricos que contemplam as 

áreas da educação e da comunicação, há que se destacar que existe uma corrente teórico-

metodológica que realiza, com solidez no Brasil, pesquisas empíricas e orientações em relação 

à temática. Trata-se da Educomunicação, área de pesquisa que defende a educação pela 

exploração de diferentes processos e ecossistemas comunicativos. 

A partir de tais constatações, guiamo-nos, na construção deste trabalho, a partir dos 

seguintes questionamentos principais: Quais as interfaces entre a EaD, as TICs e a 

Educomunicação e como elas podem contribuir para a formação de professores para o 

desenvolvimento de competências relacionadas às tecnologias? 

Concluímos que a EaD, por ser midiatizada, tem condições plenas para preparar o 

professor para o desenvolvimento de competências ligadas às tecnologias. Consideramos, 

também, que muitas das possibilidades da formação pela modalidade a distância são limitadas 

e poderiam ser mais amplas. Apontamos, ainda, que a Educomunicação pode servir para a 

melhoria constante da formação de professores pela EaD, em resposta à necessidade urgente de 

se aproximar as áreas educacional e comunicativa. 

Este trabalho tem relação com os estudos e as pesquisas desenvolvidos no seio do Grupo 

de Pesquisa Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (GPEaDTEC), vinculado à 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do qual todos os autores participam. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Para que o objetivo desse trabalho fosse alcançado, em um primeiro momento, 

discutimos sobre o papel da comunicação e da informação na sociedade, influenciando as 

diferentes relações sociais. Na sequência, exploramos aspectos ligados à história e às 

características da EaD, com foco no território nacional. Nos debruçamos, ainda, sobre o 

conceito de tecnologia e as competências ligadas a esse conceito que estão destacadas na 

BNCC. Apresentamos, consecutivamente, aspectos gerais sobre Educomunicação, procurando 

compreender se e de que forma essa corrente teórico-metodológica pode contribuir para a 

formação docentes pela modalidade a distância. 

 

2.1 Sociedade da Informação: As relações firmadas pelos fios comunicativos 

O homem está sempre produzindo e criando novas tecnologias. Com essa premissa, 

observamos que transformações tecnológicas ocorreram desde a pré-história até o período atual. 

Desconsiderar esse processo histórico seria o mesmo que desconsiderar o suporte que o 

desenvolvimento humano propiciou para que chegássemos, atualmente, no processo de 

desenvolvimento em que se encontra a atual sociedade, aqui denominada de sociedade 

contemporânea. 
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Considerar apenas o período atual como tecnológico é, para não dizer menos, um 

descaso com todo o processo histórico construído pelo homem durante os tempos. Assim, 

consideramos que foi o desenvolvimento historicamente constituído que propiciou os meios 

para que o homem desenvolvesse o que hoje muitos autores consideram como Revolução 

Tecnológica ou Terceira Revolução Industrial.  Foram, portanto, essas transformações que 

provocaram o nascimento de uma nova ordem social.  

Não é inapropriado afirmar que as TICs e a internet deram sustentação para o surgimento 

de uma nova forma de organização econômica, social, política e cultural, que Coll e Monereo 

(2008), entre outros, denominaram de Sociedade da Informação. De acordo com Coutinho e 

Lisbôa (2011, p.5) este novo paradigma social também é conhecido como “Sociedade do 

Conhecimento (Hargreaves, 2003) ou Sociedade da Aprendizagem (Pozo, 2004)”.  

Tais mudanças, como já mencionamos, afetaram todos os setores da sociedade, criando 

novas formas de comunicação, reduzindo drasticamente barreiras de tempo e espaço, de modo 

a tornar o conhecimento desterritorializado e o acesso à informação disponível à palma da mão, 

por meio de tablets e smartphones.  

Mas, afinal, considerando tais apontamentos, um questionamento nos ocorre: O mundo 

mudou ou mudamos nós? Para elucidar a tal questão é necessário, primeiramente, considerar 

que, se o homem é fruto do meio, então mudamos nós. Ou seja, somos fruto das transformações 

que ocorrem em nosso ambiente. Como afirmam Mendonça, Oliveira e Costa (2016, p.316), a 

tecnologia expande a ação do homem no mundo e, enquanto “auxilia a se adaptar melhor ao 

meio e produzir seu próprio alimento, também contribuiu para o seu desenvolvimento 

cognitivo”. 

As autoras supracitadas ainda pontuam que o conceito de tecnologia pode ser 

considerado “pela formação de um ser social, condição essencial para produzir o que foi 

projetado” (2016, p. 318).  

Podemos afirmar que essa nova estrutura social, desencadeada pelas TIC, é responsável 

também pelo aparecimento de um novo ser social: os nativos digitais: Crianças que nasceram 

já no século XXI e que fazem uso dos recursos tecnológicos e digitais de forma natural e que, 

por conta do meio em que estão inseridas, apresentam um perfil de múltiplas habilidades e 

novas competências. Prensky (2001, apud Coelho, 2012) nos explica que essas crianças 

apresentam intimidade com o meio digital e alteraram, definitivamente, os rumos da 

comunicação. na medida em que mudaram a forma do comportamento humano na sociedade. 

Desta forma Coelho (2012, p. 89) aponta que não só a comunicação, mas também a educação, 

foi afetada por essa nova geração, sendo que não podemos pensá-las (educação e comunicação) 

“a partir de paradigmas retrógrados, porque os avanços tecnológicos mudaram a forma de ser, 

agir e pensar da sociedade”. 

Essa geração, conhecida por Geração Y, alterou os rumos da comunicação e da 

educação, “evidenciando que a contemporaneidade reflete a lógica da informação” (COELHO, 

2012, p. 92) e aprendem com esse meio em uma troca mútua e dialógica com as tecnologias. 

Porém, se os nascidos no século XXI, os nativos digitais, são o novo público da 

educação, os professores, nascidos em sua maioria no século passado, são ainda o que podemos 

identificar como imigrantes digitais. Uma população que viveu as transformações tecnológicas, 

mas que, por inúmeros fatores, ainda não se apropriou totalmente de tais recursos.  

E aí reside mais um desafio educacional. Pois, se a internet e as TIC são capazes de 

disseminar a informação para todos os lados, o acesso a essa informação não é garantia de 

aquisição de conhecimento, ou seja, de aprendizagem. Cabe ao professor, nesta nova lógica, o 
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processo de mediar o conhecimento, de refletir e estabelecer uma visão crítica frente a este 

imenso fluxo de informações que se atualizam permanentemente. Desta forma, o professor deve 

estar preparado para dialogar com as tecnologias, dominando esta linguagem para usá-la a seu 

favor.  

 Sendo assim, é a escola, com suas estruturas física e humana, que deve estar preparada 

para receber os novos alunos (nativos digitais), sendo que os professores (imigrantes digitais) 

precisam estar aptos e abertos às novas formas de aprendizagem – que passam pelas novas 

formas de comunicação –, enxergando nos novos ambientes de aprendizagem, na aprendizagem 

colaborativa e na formação continuada não concorrentes, mas aliados e, mais do que isso, um 

universo de novas possibilidades para aprender e ensinar. 

 

2.2 EaD no Brasil: Experiências históricas e legislações 

Se as TIC afetaram todos os setores sociais, afetaram também a educação, que hoje não 

pode mais negar a existência de uma nova forma de relação com as tecnologias, nem tampouco 

negar a necessidade de propiciar o desenvolvimento de competências para participar e atuar 

nesse cenário global da informação e comunicação, por parte dos estudantes. E a EaD é, dentro 

da educação, a modalidade que mais uso faz das tecnologias. Sendo assim, é importante 

discutirmos sobre os aspectos ligados à formalização da modalidade em solo brasileiro, o que 

fazemos a seguir. 

A história da EaD no Brasil tem como um dos marcos cronológicos o ano de 1904. 

Nesse ano, foram publicados, em  jornais do Rio de Janeiro,  anúncios pagos por escolas norte-

americanas que atuavam  no Brasil. (VIANNEY, TORRES, SILVA, 2003). Além dessa 

experiência, destacasse a implantação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, que 

abriu caminhos para o trabalho educacional pautado na radiodifusão (ALVES, 2009).  

Apesar de várias iniciativas isoladas em momentos muito anteriores, as primeiras 

experiências sólidas sobre EaD no Brasil surgem, então, no início do século XX, com a criação 

de cursos  profissionalizantes com base metodológica baseada em “ [...]  materiais impressos e 

distribuídos por correspondência. Esse modelo é consolidado na década de 1940, com a criação 

do Instituto Monitor em (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941) (TORTORELI, 2013, 

p.54). Esse forma de educação é considerada como a primeira geração da EaD no país.  

A segunda geração da EaD é marcada pelo uso das mídias de comunicação. 

Notadamente pela utilização de fitas de áudio, conferências por telefone e, principalmente, pela 

expansão do rádio e da televisão. No início de 1960, as fundações privadas começaram a ofertar 

cursos supletivos a distância, conhecidos como Telecursos, alcançando plena expansão em 

1970 e 1980 (TORRES;FIALHO, 2009, LITTO, 2010).  

Um dos cursos supletivos foi o Projeto Minerva, criado pelo Governo Federal em 1970, 

com o objetivo de ofertar a educação básica em regiões com números insuficientes de 

professores e estudantes. “Ademais, o projeto consistia em uma tentativa governamental de 

enfrentar o alto índice de analfabetismo funcional, [...] que deixava exposta uma acentuada 

desigualdade regional em relação à taxa de escolarização [...]” (COSTA, ZANATTA, 2014, p. 

13).  

As tentativas e iniciativas de organização da EaD no Brasil, na década de 1970, foram 

marcadas por medidas de interesse governamental. Essas experiências tiveram, em seu início, 

uma intervenção governamental acentuada, trazendo componentes ideológicos necessários à 

manutenção do regime militar brasileiro (ALONSO. 2014). 
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A EaD no Brasil é intensificada significativamente no final da década 1980 e início dos 

anos 1990, em decorrência do avanço da informatização. Em especial, na década de 1990, esse 

avanço é verificado com o Telecurso 2000, pertencente à Fundação Roberto Marinho, 

credenciada pelo MEC, com abordagem didático-metodológica específica. De acordo com 

Sanchez (2005, p. 78), a metodologia contemplava “material impresso com versão em vídeo, 

distribuído do por editoras licenciadas que podem ser acompanhados por estudantes em 

conjunto com teleaulas transmitidas em emissoras como a TV Globo e o Canal Futura”. 

A década de 1990 foi marcada, ainda, pela discussão acerca da formalização da EaD no 

Brasil, muito em decorrência da revolução tecnológica e da utilização cada vez maior das TICs 

pelas instituições de ensino. No ano de 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), é que a modalidade passa a ser reconhecida e implementada no país 

(COSTA, ZANATTA, 2014). No início, isso se dá de maneira tímida, mas, sucessivamente, 

instrumentos legais passam a ser editados para que a oferta de cursos aumentasse 

significativamente, ano após ano, favorecendo que a modalidade chegasse no momento atual 

com uma grande representatividade no número de matrículas na educação superior.  

Essas alterações nas legislações, embora não sejam exploradas detalhadamente aqui 

neste trabalho, representaram a criação de prerrogativas que apontam para um crescimento 

contínuo da modalidade. Além de atenderem a interesses e orientações políticos, tal condição é 

possível graças ao aprimoramento dos recursos tecnológicos e do acesso a tais recursos por 

parte da população. 

 

2.3 Os recursos tecnológicos disponíveis e os desafios para a consolidação da EaD 

Apesar de aparentar ser fruto do século XX, não podemos esquecer que a promoção do 

processo de ensino-aprendizagem para indivíduos que ocupam diferentes posições de tempo e 

espaço já se caracteriza em meados do século XV, quando, em 1453, Gutenberg avança na 

criação de uma imprensa escrita. Para autores como Ramísio (2010), esse movimento compõe 

o desenvolvimento de uma primeira geração da EaD. Ela se constrói em diferentes formatos, 

seja pela publicação de livros e revistas, seja pela instrução por correspondência.  

 Mas é a partir do advento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

determinado no século XX, que essa educação a distância amplia-se ainda mais e ganha 

exponencialmente um caráter massivo e popular. 

O que vemos em nossa sociedade desde a segunda metade do século XX é a múltipla e 

intensa expansão das tecnologias informacionais e comunicacionais que alteram incisivamente 

o ritmo cotidiano das pessoas e fazem surgir novas formas de interação social. As novas 

sociabilidades promovidas pelo alcance das novas tecnologias em nossas vidas alteraram nossa 

forma de ser, individual e coletivamente, e produz novos sujeitos na sociedade.  Segundo Levy 

(1998), um dos segmentos que mais se beneficia dos avanços tecnológicos é o educacional, uma 

vez que a educação tem ampliados seus recursos didáticos e seu potencial de compartilhamento 

de informações e experiências, por exemplo, por meio de desenvolvimento das TICs. 

De acordo com Ramísio (2010), a EaD, em seus aspectos teórico-metodológicos, 

encontra-se em sua terceira geração, associada à proliferação de recursos tecnológicos que 

promovem interação, o que permite com que o processo de ensino-aprendizagem ocorra em 

uma perspectiva assíncrona e de mão dupla. Com a criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem e o desenvolvimento de diversos recursos interativos, a participação e troca de 

todos os partícipes do processo se tornam possível.   
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Esse momento é marcado pela disposição de diferentes recursos interativos que 

promovem a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. São instrumentos diversos e de 

grande potencial interativo, como os fóruns de discussão presentes nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem – AVA, os chats, os blogs, o correio eletrônico (e-mails), videoconferências etc. 

Esses recursos são utilizados de modo a tornar o processo da EaD “mais eficaz, assim como 

reduzir os obstáculos referentes às distâncias geográficas, locais e horários das aulas” (FARIAS, 

2013, p. 19). Se tornam cada vez mais imprescindíveis para o desenvolvimento de ambientes 

de aprendizagem que satisfaçam as necessidades e interesses dos educandos.  

Outrossim, a figura do profissional, seja ele docente ou funcionário da educação a 

distância, toma um lugar central na disseminação do uso destas ferramentas tecnológicas. 

Segundo Farias, é ele o responsável por tornar os ambientes educacionais mais atrativos e 

satisfatórios aos discentes (FARIAS, 2013). Posto isso, é essencial para a promoção da EaD 

que seus funcionários tenham as competências para o domínio dos diversos recursos. Tarouco, 

Moro & Estabel (2003), inclusive, são enfáticos ao afirmar que educar a distância significa 

utilizar de fato ferramentas das TICs.  

Um dos desafios com os quais a EaD se depara atualmente é o fato de a própria prática 

pedagógica e produção de seus materiais deverem estar em uma constante construção, adaptada 

às necessidades dos AVAs e, claro, dos estudantes. Segundo Maia (2003), é necessário o 

desenvolvimento de linguagem pedagógica apropriada para as especificidades das TICs e da 

própria educação a distância.  

Para Fernandes & Fernandes (2002), o desafio dos profissionais é, além da capacidade 

do educador deter a atenção do educando, o domínio dos recursos tecnológicos para tal. São 

necessárias fáceis interfaces de manuseio e atratividade dos ambientes de aprendizagem, 

comunicação interativa, atividades avaliativas diversificadas, entre outros (FERNANDES; 

FERNANDES, 2002).  

Desta forma, Correia & Santos (2013), ao buscar mapear quais os principais desafios 

para a Educação a Distância no ensino superior, no tocante à gestão dos recursos informacionais 

e comunicacionais, concluem que: 

os desafios que a Gestão de TI ou TIC nas IES tem enfrentado neste contexto, 

estão relacionados a melhorias na qualificação de Recursos Humanos de 

apoio; qualificação e readaptação dos Professores à modalidade a distância; à 

metodologia de ensino e aprendizagem eficientes; à infraestrutura adequada; 

ao domínio das TICs pelos IES; ao acompanhamento do surgimentos das 

novas TICs; entre outros (CORREIA; SANTOS, 2013, p. 12). 

Compreendemos que, além de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais acessível 

e produtivo, o acompanhamento nas transformações tecnológicas pode preparar melhor os 

professores formados pela EaD para atuar com os alunos, nativos digitais, na promoção nas 

competências ligadas às tecnologias e destacadas na BNCC, sobre as quais tratamos a seguir. 

 

2.4 As competências gerais para a tecnologia presentes na BNCC 

Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e homologação pelo Ministério da Educação (MEC), em 20 de 

dezembro de 2017, o país pôde, então, definir um conjunto de aprendizagens comuns a serem 

garantidas às crianças e jovens brasileiros inseridos no processo de escolarização na educação 

básica, principalmente, no que se refere as etapas da educação infantil e do ensino fundamental 

até este momento histórico. 

1491



 

 

 

 

A BNCC tem por finalidade dar um rumo e estabelecer uma referência nacional para 

que cada escola elabore os seus currículos. O documento traz diversas recomendações, como 

competências, habilidades e objetos de conhecimento que deverão ser trabalhados pelas escolas 

de todo o território nacional. Portanto, não é um currículo completo, mas parte dele. O currículo 

é mais abrangente e deve apresentar, entre outros aspectos, as estratégias metodológicas mais 

adequadas para o desenvolvimento das aprendizagens e seus processos avaliativos. Cada 

instituição escolar tem o compromisso de elaborar o seu currículo, apontando, além do previsto 

por lei, a diversidade e as particularidades da sua realidade educacional. 

É notável que um dos assuntos mais discutidos no interior da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) é o desenvolvimento das dez competências gerais, que irão se articular e 

dar suporte na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação 

de atitudes e valores dos alunos da educação básica. As dez competências gerais são o eixo 

estruturante da BNCC, de modo que as recomendações são para que as intervenções 

pedagógicas objetivem o desenvolvimento de competências.  

O conceito de competência adotado pela BNCC é definido “como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BNCC, 2017, p. 8). 

Além das habilidades socioemocionais, muito debatidas, essas competências também se 

diferenciam dos direcionamentos atuais de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, as novas 

relações de aprendizagem por meio das tecnologias ganham espaço expressivo entre as dez 

competências gerais. Em duas delas, a temática de tecnologia é explicita e serão exploradas 

nesta parte. Porém, conseguimos identificar a necessidade de trabalho com as TICs em, pelo 

menos, mais quatro competências gerais.  

Das duas competências com relação direta com aspectos tecnológicos, enquanto uma 

diz respeito às tecnologias digitais como uma das linguagens a serem utilizadas, a outra é 

focalizada inteiramente no aprofundamento de seu uso com senso crítico. Segundo a BNCC 

(2017), a competência 4 traz as seguintes recomendações:   

“utilizar das diferentes linguagens verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo”. 

No que tange à tecnologia digital, a BNCC (2017) surge como uma das diferentes 

linguagens que precisam ser utilizadas de forma híbrida a outras formas de comunicação. A 

competência recorda a importância de uma experiência mais completa mediante diferentes 

formas de expressão e plataformas. Atualmente o ensino possui um foco maior na leitura e 

escrita, enquanto há tantas outras necessidades comunicativas a se refletir. 

Também fica claro o quanto a tecnologia digital não vem para substituir por completo a 

forma de se comunicar dos alunos. É necessário que eles encontrem uma forma de absorver e 

assimilar as informações pelas diversas linguagens, inserindo aquelas que são pouco utilizadas, 

como a corporal, porém com propósitos definidos de aplicação prática.  A digital, com certeza, 

representa uma dessas linguagens, apenas não é a única. 

 Já a Competência 5 segundo o texto da BNCC (2017), aponta para a capacidade de:  

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
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práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, definir problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

No que cabe a esta competência, o foco está na tecnologia digital, de forma mais 

peculiar. Ao conhecer a sua importância e inevitabilidade nas mais diferentes ocasiões, o item 

oferece um objetivo de seu uso seguido de entendimento e responsabilidade. 

É preciso lembrar que, quando consideramos o uso dos meios digitais, esses dois itens 

são, na verdade, somente a imagem de uma realidade na qual o sistema de ensino precisa se 

aperfeiçoar. A tecnologia não é, de maneira alguma, novidade para os alunos considerados 

nativos digitais. Para eles, os mundos online e off-line funcionam como camadas sobrepostas 

para assimilar conhecimentos, atitudes e relações interpessoais. 

  Por fim, por maior que seja o senso de interatividade visível, criar o próprio 

protagonismo não só daquilo que chega, como do que é assimilado e modificado, é um dos 

grandes dilemas em tempos de inúmeras informações e de inúmeros dados tendenciosos que se 

apoiam no conceito de viralização. 

Os dois itens demonstram forte ligação com as novas maneiras de se internalizar 

informação e se expressar com objetivos que impactem não só a realidade individual, mas, 

também, a coletiva. Conforme o texto da BNCC (2017), acontece que, ao pensar que a 

tecnologia possui uma cultura profundamente amarrada à internet e às interações em rede, as 

consequências do seu bom e mal-uso podem ser simplesmente aumentadas, o que fortalece o 

quanto antes a implantação da temática pelo viés do senso crítico. 

 

2.5 Como a Educomunicação pode contribuir para com a formação de professores pela 

EaD para o trabalho com as competências gerais voltadas à tecnologia 

A Educomunicação pode ser entendida como a corrente de estudos que, ligando as áreas 

da educação e da comunicação, busca promover ações e projetos que visam à educação 

midiática e tecnológica. De acordo com Soares (2004), o conceito pode ser compreendido a 

partir de três aspectos principais: 

 

1 - integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de 

comunicação (cumprir o que solicita os PCNs no que diz respeito a observar 

como os meios de comunicação agem na sociedade e buscar formas de 

colaborar com nossos alunos para conviverem com eles de forma positiva, 

sem se deixarem manipular. Esta é a razão de tantas palestras sobre a 

comunicação e suas linguagens); 2 - criar e fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos (o que significa criar e rever as relações 

de comunicação na escola, entre direção, professores e alunos, bem como da 

escola para com a comunidade, criando sempre ambientes abertos e 

democráticos. Muitas das dinâmicas adotadas no Educom apontam para as 

contradições das formas autoritárias de comunicação); 3 - melhorar o 

coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas (Para tanto, 

incluímos o rádio como recurso privilegiado, tanto como facilitador no 

processo de aprendizagem, quanto como recurso de expressão para alunos, 

professores e membros da comunidade) (SOARES, 2004, p. 2). 
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Considerando tais aspectos, inferimos que a compreensão sistemática dos recursos 

tecnológicos e midiáticos, bem como dos veículos de comunicação contribui para que os 

professores em formação, pela modalidade a distância, consigam explorar mais possibilidades 

que as ferramentas de comunicação propiciam, além de, quando formados, se aproximar mais 

dos alunos por meio das linguagens que perpassam esse universo. 

Além disso, com a Educomunicação, abre-se espaço para o trabalho colaborativo, além 

da promoção de construção de formas alternativas de comunicação, produzidas em parceria 

entre alunos e professores. Esse aspecto vai ao encontro da autonomia esperada pelo acadêmico 

da modalidade a distância, que, se dominar tais práticas e leva-las à vida profissional, 

contribuirá para o posicionamento crítico dos alunos e o fortalecimento das diferentes formas 

de comunicação.  

É importante destacarmos, ainda, que, se a nossa sociedade é movida a informação e 

comunicação, como já destacamos neste trabalho, a educação não pode se furtar de tais 

aspectos. Assim, a Educomunicação, ao propiciar a solidificação de ecossistemas 

comunicativos, contribui para que o processo pedagógico e a gestão escolar fluam de maneira 

participativa.  

Quando nos voltamos à BNCC, compreendemos de maneira mais clara a relação que a 

área educacional pode/deve estabelecer com a Educomunicação. Apesar de os aspectos 

tecnológicos de comunicação estarem presentes explicitamente em duas das competências 

gerais, de acordo com Soares (2018), “das  dez  referências,  seis  (as  de  número  3,  4,  5,  7,  

9  e  10)  mantêm  algum  vínculo  teórico  ou  metodológico  com  o  objeto  de  nossa  reflexão:  

a  “educação  midiática  e  informacional””. Soares (2018) aponta que a cobrança por conteúdos 

que tornem estudantes competentes para a relação com a mídia e para o consumo midiático fará 

emergir as demandas por projetos educacionais e comunicativos sob o viés da Educomunicação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto pesquisadores da área da educação, especialmente voltados à EaD, temos 

pautado nossas discussões, entre outros aspectos, aos usos e às apropriações tecnológicas para 

a consolidação da modalidade de maneira qualitativa em solo brasileiro. Nesse contexto, 

lançamo-nos, neste trabalho à discussão sobre as interfaces possíveis entre a modalidade a 

distância, as TICs e a Educomunicação. Sem a pretensão de esgotar a discussão, destacamos 

algumas considerações que podem servir para nortear práticas educacionais. 

Compreendemos que a sociedade é influenciada constantemente por fluxos 

comunicativos e informativos e que a influência dessas trocas só tende a crescer, tendo em vista 

o constante aprimoramento dos recursos tecnológicos. Nesse sentido, assim como o que ocorre 

com diversas áreas, a educação passa a ser influenciada por esse fenômeno, precisando 

readaptar-se constantemente para acompanhar as mudanças e dar resposta às demandas 

daqueles em formação. 

Quando voltamos o olhar à área educacional, compreendemos que a EaD, enquanto 

modalidade, apresenta condições plenas de se desenvolver qualitativamente, tendo em vista a 

exploração de mídias e tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Esse papel passa a ser 

imperativo, principalmente porque constatamos que a maior parte das matrículas na EaD está 

nas licenciaturas, ou seja, na formação de professores. 

Ao fugirmos do universo acadêmico e concentrarmos as atenções na educação básica, 

na qual os professores egressos da EaD irão atuar, percebemos como os conceitos relacionados 

às TICs perpassam diferentes ambientes sociais. Isso porque, na delimitação de competências 
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gerais para esse nível de ensino, a BNCC contempla de forma marcante o trabalho e o domínio 

das tecnologias, como formas alternativas de linguagem e comunicação e, também, de produção 

do conhecimento.  

Sendo assim, apontamos para a necessidade de a EaD se aproximar da corrente teórico-

metodológica da Educomunicação, que solidamente desenvolve no Brasil pesquisas empíricas 

que oferecem alternativas pedagógicas nas interfaces da educação e da comunicação. Essa 

possibilidade, em nossa avaliação, contribui não só para tornar o processo de formação por 

meio da EaD mais qualitativo e proveitoso, mas para munir os professores adequadamente para, 

posteriormente, na atuação profissional, promover as competências esperadas dos alunos da 

educação básica.  
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RESUMO. O aplicativo WhatsApp como ferramenta facilitadora de interação no processo de 
ensino/aprendizagem de um aluno cego em uma graduação a distancia. Parte-se de uma perspectiva de 
educação inclusiva que entende o modelo de Desenho Universal para a Aprendizagem como aquele que 
se deve perseguir. 

Palavras-chave:Whatsapp. Inclusão. Educação a Distância. Deficiência Visual. 

 
ABSTRACT.  WhatsApp as a Blind Student Inclusion Tool in Graduate Distance – Approaching 
and Including. The WhatsApp application as a facilitating tool for interaction in the teaching / learning 
process of a blind student in a distance learning degree. It starts from an inclusive education perspective 
that understands the Universal Design for Learning model as the one to be pursued. 

Keywords: Whatsapp. Inclusion. Distance Learning. Visual empairment.  
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1. INTRODUÇÃO  

O uso de variadas ferramentas em cursos a distância tem sido uma prática não mais questionada 
por sua validade pedagógica, de forma muito especial, quando pensada como possibilidade de 
aproximação entre pares assim como entre o discente e o conjunto de docentes e a estrutura de 
suporte administrativa típica da educação ofertada na modalidade a distância (EaD). Quando o 
aluno, centro dos interesses do processo educacional, apresenta necessidades especiais 
educacionais e, aqui, no caso a ser relatado, é cegoi, o cuidado na seleção das ferramentas 
precisa ser grande, mas sem perder o contato com a velocidade das transformações que 
caracterizam nosso tempo, a contemporaneidade, devemos estar atento as constantes inovações 
tecnológicas e seus bons usos. 

O WhatsApp é um aplicativo de mensagem gratuito disponível para várias plataforma, 
que usa a internet para fazer chamadas e enviar mensagens. Fácil de ser utilizado é hoje um dos 
mais populares aplicativos para smartphones e tem se revelado muito útil como ferramenta para 
interações síncronas e assíncronas. 

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo relatar a experiência do uso do 
aplicativo citado no atendimento, mediação e adaptação de material didático para um aluno 
cego, residente em uma cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, de uma 
graduação na modalidade a distância. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Partilhamos de uma compreensão acerca da EaD que dialoga com o modelo de Desenho 
Universal para a Aprendizagem (DUA)ii, aqui compreendido como mais uma possibilidade no 
processo de desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) preparados para o 
enfrentamento e para a eliminação das barreiras comunicacionais, principalmente, na 
escolarização de todas as pessoas, dentre elas aquelas com deficiência, e, assim, deslocando a 
noção de inclusão de um aluno com deficiência e que precisa de um currículo adaptado para a 
de promoção de um ambiente rico e que vai ao encontro das possibilidades do humano. 

Inseridos nesta perspectiva de uma EaD inclusiva e apoiada no DUA, almejamos o 
aprimoramento constante dos espaços educacionais, de forma que para além de prestações de 
serviços de apoio ao aluno com deficiência, caminhemos neste alargamento da compreensão de 
uma inclusão onde a expressão “educação para todos”, já levantada há vinte e cinco anos pela 
Declaração de Salamanca fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 
Especiais em 1994, seja enfim um dado de realidade. 

Nos últimos anos temos atuado junto a alunos com deficiência visual, cegos e com baixa 
visão; alguns cegos de nascença, outros que perderam a visão após terem apreendido o mundo 
através de seus olhos, alguns que dominavam o Braille, usuários de reglete e linha Braille e 
outros que jamais aprenderam o sistema e fazem uso de recursos como o jaws ou dosvox dentre 
outros sistemas operacionais que permitem aos não enxergam realizarem uma infinidade de 
tarefas em um microcomputador. Cada aluno cego traz consigo uma serie de especificidades, 
que vão muito além dos itens trabalhados em um diagnóstico clínico, logo o melhor 
aproveitamento do processo de ensino/aprendizagem se dará de diferentes formas também. 

Vamos apresentar o uso de uma ferramenta operacional, que faz parte da vida cotidiana 
de videntes e não videntes, o WhasApp, e sua incorporação na prática educacional inclusiva de 
um aluno cego numa graduação EaD. 
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2.1 O WhatsApp como facilitador 
As plataformas educativas deveriam estar customizadas de acordo com as normas de 
acessibilidade W3C, organização de padronização da World Wide Web, um consórcio 
internacional que agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com 
a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web no 
entanto o Censo EAD.BR - 2017/2018 - Resultados do questionário sobre acessibilidade 
trazem números que nos dizem que, infelizmente, isto ainda não ocorre. 

Quando se pergunta às instituições a respeito da sua opinião sobre como estão 
atendendo os alunos público-alvo da educação especial, em uma escala Likert de 1-5, 
sendo que 1 é a menor concordância e 5, a maior, vemos que elas ainda estão com um 
grau de concordância relativamente baixo a respeito do quanto estão preparadas para 
atender esse público. A média de concordância para a pergunta geral é de 3,68, e as 
respostas específicas sobre espectros de acessibilidade atendidos, implementação da 
política de acessibilidade, contratação de funcionários e recursos de 
acessibilidade do Ava variam de 3,54 a 3,51. (grifos nossos) (p.08). 

Buscando estabelecer uma situação de igualdade de acesso, permanência e efetivo 
aproveitamento do processo de ensino/aprendizagem a um aluno cego, durante um período 
letivo, um semestre, utilizamos o WhatsApp, gravando áudios esclarecendo, orientando e 
informando. O aplicativo serviu como alternativa de superação as barreiras que ainda se 
colocam entre um discente cego e uma graduação EaD insuficientemente preparada para 
recebê-lo e a tantos outros alunos com variados espectros de necessidades e diferentes 
potenciais educacionais. 

Os aparelhos celulares, smartphones, ao executarem funcionalidades avançadas por 
meio de aplicativos têm funcionado como computadores pessoais que carregamos a todo tempo 
em nossos bolsos e bolsas e têm alterado a vida de cegos. Inúmeros são os aplicativos que 
auxiliam pessoas cegas a se localizar, a navegar por sites e muito, muito mais. Deixando de 
lado visões preconceituosas sobre a validade do uso de espaços e meios até então sem tradição 
acadêmica e os utilizando temos conseguido superar barreiras comunicacionais e aproximar o 
aluno cego tanto dos materiais como de todo a estrutura acadêmica. 

O acompanhamento e mediação a distância que fiz junto a um aluno cego por um 
período letivo foi realizado basicamente pelo WhatsApp. Textos e arquivos foram remetidos 
também por e-mail, mas as interações se deram praticamente todas através de mensagens de 
voz que trocamos diariamente, por vezes muitas num mesmo dia. Tal prática promoveu uma 
efetiva aproximação minha como mediadora das dificuldades encontradas pelo aluno cego junto 
aos materiais, ao ambiente, as avaliações e a estrutura do curso. Tendo em vista a velocidade 
dos retornos as demandas do aluno, ficou muito mais fácil para ele apropriar-se daquilo que o 
conjunto de seus colegas o fazia através da plataforma. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A EaD como modalidade educacional tem se mostrado ótima via para a incorporação de 
alunos com necessidades especiais educacionais, no entanto, o aprimoramento dos ambientes 
virtuais assim como de toda as estrutura administrativa e acadêmica ainda precisa de muitas 
melhorias e adequações para que funcione de forma acessível a todos. Podemos, porem, ir 
incorporando as nossas práticas as inovações tecnológicas que a todo momento surgem e operá-
las como ferramentas inclusivas. 

O breve relato que trouxemos pretende reafirmar a importância do trabalho de inclusão e 
destacar que este pode ser realizado através de vias que não só ao aluno da educação especial 
pode beneficiar e, sim, como preconizado pelo DUA tem potencial para atender a uma variada 
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gama de alunos. A aplicabilidade desta ferramenta pode vir a produzir efeitos que reverberarão 
as práticas inclusivas pela instituição de ensino na modalidade EaD com formação de grupos 
de alunos, de aluno e mediador, alunos e mediadores e, assim reduzindo mais e mais as 
distâncias. Trabalhos futuros ainda apresentarão novas propostas e ferramentas para este 
percurso sempre inacabado em direção a uma educação para todos e de forma muito especial, 
para aquela ofertada a distância.  
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i deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 
2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii>. Acesso em: 05/07/2019. 

ii DUA cria oportunidades para que todos os alunos possam ser incluídos no currículo comum e em atividades 
realizadas no ensino regular, implica desenvolver práticas que permitam múltiplos meios de envolvimento, de 
representação e de expressão (King-Sears, 2009). 
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RESUMO: O artigo discute a inserção estratégica da educação a distância na educação básica. 

Aposta na formação docente a partir da relação educação, saúde e tecnologia. Vê a educação 

e a saúde como direitos, a educação como emancipação; a saúde como produção social e tema 

transversal à práxis pedagógica; e a tecnologia como recurso para a aprendizagem. Traz como 

base teórica a educação cidadã (Paulo Freire), a produção social da saúde (Laurel, Breilh e 

Samaja) e a tecnologia (Vieira Pinto e Feenberg). Para concretizar a discussão apresenta o 

curso da parceria instersetorial entre a Escola Nacional de Saúde Pública e a CAPES1 a partir 

do qual conclui que o êxito da modalidade em políticas públicas depende da concepção 

pedagógica, da interação humana, do suporte acadêmico e da formação dos tutores a fim de 

que se enxerguem como produtores de saúde. 

Palavras-chave: Tecnologia educacional, ensino da saúde, educação a distância, educação 

básica, políticas de saúde. 

 

ABSTRACT: Health and technology in health education in the distance intraining teachers of 

basic education. The article discusses the strategic insertion of distance education in basic education. 

It approaches the teacher formation from the relation education, health and technology. Sees education 

and health as rights; education as emancipation; health as a social production and as a theme transversal 

to pedagogical praxis; and technology as a resource for learning. It brings as its theoretical base citizen 

education (Paulo Freire), social production of health (Laurel, Breilh and Samaja) and technology 

(Vieira Pinto and Feenberg). In order to concretize the discussion, he presents the course of the 

intersectorial partnership between the National School of Public Health and CAPES, from which he 

concludes that the success of the modality in public policies depends on the pedagogical conception, 

the human interaction, the academic support and the tutors' formation in order to see themselves as 

producers. of health. 

Keywords: Educational technology, health education, distance education, basic education, health 

policies. 

                                                 
1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal – Ministério da Educação 
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1. INTRODUÇÃO  

Nas sociedades contemporâneas, a velocidade de produção e difusão de enorme 

quantidade de informações, vem complexificando a compreensão sobre os processos de 

produção dos conhecimentos. As mudanças nos costumes e formas de ver o mundo estão sob 

influência constante das tecnologias postas nos meios de comunicação (mídias e multimídias), 

assim como nos aparatos especialmente desenhados para grupos sociais específicos, podendo 

embotar a reflexão crítica na medida que não são dadas outras oportunidades de pensar sobre 

as diferentes intencionalidades que lhes são subjacentes.  

Este cenário tem colocado tanto para a educação quanto para a saúde, o desafio de 

desenvolver novas formas ensinar e cuidar que levem ao resgate dos sentidos que sustentam o 

compromisso eco-político-social que preserva a cultura e o respeito à vida. Trabalhar estes 

sentidos desde a infância é contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e capazes 

de contribuir com a defesa por melhores condições de existência. 

O presente trabalho procura discutir a inserção da educação a distância (EAD) como 

modalidade educativa voltada a contribuir com a educação das novas gerações dentro da esfera 

pública, discutindo sua relação com a tecnologia e com a formação de professores, por serem 

eles os semeadores do pensamento livre e autônomo. No que concerne à escala, a EAD se 

destaca como modalidade educativa que pode democratizar o acesso ao saber organizado e, por 

isso, estratégica para a elevação dos níveis de qualidade da educação pública em âmbito 

nacional. Não obstante, sob a concepção educadora libertadora, pode contribuir para a 

capilarização da educação cidadã. 

  O desafio é vencer o estigma de seu uso sob a égide capitalista que vê a educação como 

adequação do sujeito a modelos engessados e a tecnologia como instrumento de poder 

(mercadológico), para utilizá-la em propostas pedagógicas que prezem a superação das 

distâncias entre os povos, aproximem escola e comunidade e, sobretudo, se empenhem pelo fim 

dos privilégios que segregam os grupos sociais. 

Para tal aborda a relação saúde, formação docente e tecnologia no ensino da saúde na 

educação básica e educação social, em suas diferentes dimensões educativas (formal, não 

formal e informal), entendendo que, apesar de a escola não ser o único espaço para educar, se 

constitui como lócus estratégico para ensinar e exercitar cidadania desde os primeiros anos de 

vida.   

Este ensaio ainda defende a educação e a saúde como direitos inalienáveis. Assim, a 

saúde é abordada não só nos seus aspectos biomédicos, onde se parte apenas de sinais e sintomas 

de doenças, mas também como produção social. Essa abordagem corrobora a noção de 

educação emancipatória e crítica, criativa e comprometida com a transformação social. Aliado 

a estes, afirma a saúde como tema transversal e integrador passível de ser inserido na práxis 

pedagógica em qualquer campo do conhecimento; e a tecnologia como recurso didático 

potencializador a aprendizagem.   

Por isso adota como referencial teórico principal da educação os preceitos da educação 

cidadã originalmente presentes no pensamento de Paulo Freire em suas pedagogias, mas hoje 

trabalhados por outros autores (GADOTTI, 1994; ANTUNES e PADILHA, 2010).  No que se 

refere à saúde, assente à corrente latino-americana que a considera como determinação social 

da vida (BREILH, 2013; LAUREL, 1987; SAMAJA, 2000), a qual vem se conformando como 

campo teórico e prático que busca superar a visão da saúde como fenômeno individual, para 

considerá-la em sua complexidade, abarcando as diferentes dinâmicas dos grupos 

socioeconômicos e a sociedade da qual fazem parte (BORGHI, et al., 2018).  
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Quanto à tecnologia, este trabalho se apoia nas assertivas de Vieira Pinto (O conceito 

de tecnologia, 2005) e de Andrew Feenberg (Transforming technology: a critical theory 

revisited, 2002; 2004), as quais se aliam às de Paulo Freire (A educação como prática de 

liberdade, 2011) quando convergem sobre a natureza social do homem.  Freire diz que o homem 

é um “[...] ser de relações e não só de contatos” (FREIRE, 2005, p.47). Na relação com os 

desafios do mundo, ele manifesta a pluralidade de sua própria singularidade.  

Para Vieira Pinto (2005), a técnica é a relação produtiva do homem com o mundo, 

podendo ser considerada como a mediação exercida pelas ações humanas, diretas ou por meio 

de instrumentos, na concretização das finalidades que ele concebe para vencer as resistências 

da natureza.   

O autor ressalta que a relação produtiva do humano com o mundo permite-lhe a 

produção de si, o que transforma a relação com a técnica um processo existencial.  Na leitura 

de Pinto “[...] a verdadeira finalidade da produção humana consiste na produção de relações 

sociais” (PINTO, 2005).  Sendo assim, o entendimento sobre a tecnologia nasce do seu processo 

de hominização sob dois fatores fundamentais: a capacidade desenvolvida pela espécie de 

projetar e a conformação de um ser social capaz de produzir o que foi projetado.     

Na abordagem ontológica de Vieira Pinto (2005), a tecnologia é vista como 

possibilidade de desenvolvimento humano e, para ele, “é um engano olhar-se para as ciosas 

unicamente do ponto de vista técnico, uma vez que a verdadeira finalidade da produção humana 

é a produção das relações sociais” (BANDEIRA, 2011). O problema, para ele, reside no modelo 

econômico disseminado ideologicamente como universal, que é o domínio da tecnologia para 

poucos e a condição de receptor das “inovações técnicas” para a periferia. 

Andrew Feenberg considera a tecnologia intrinsicamente ligada ao social.  Sua teoria 

crítica da tecnologia encontra eco no pensamento de Vieira Pinto ao entender que o problema 

é a tecnologia estar [...] configurada de tal maneira que acaba por reproduzir a regra de poucos 

em detrimento de muitos (FEENBERG, 2011; VIEIRA PINTO, 2005). O autor pensa os 

projetos e usos tecnológicos enquanto permeados pela relatividade social e histórica decorrente 

dos interesses dos vários atores técnicos.  Entretanto, considera o poder de resistência do que 

chama “poder tático” ou dos sujeitos subordinados frente ao “poder estratégico” exercido pelo 

poder técnico.   

Feenberg destaca a não neutralidade da tecnologia posta na indústria dos desenhos 

técnicos afirmando que, “ao mesmo tempo em que se universaliza a tecnologia fazendo com 

que ela faça parte do cotidiano social, em proporção inversa, ela se concentra como  propriedade 

dos grandes grupos econômicos” (FEENBERG, 2004, p. 134) que possuem “capacidade” 

econômica para consumi-la. 

Pensar criticamente a tecnologia na educação significa refletir sobre o lugar que ela deve 

ocupar no processo educativo. Não se trata utilizá-la a qualquer custo, mas de levantar a questão 

sobre o sentido desse uso.  Tanto Vieira Pinto quanto Feenberg nos alertam para a falácia do 

tecnocentrismo ou a crença de que a tecnologia pode determinar a sociedade tanto para o “bem” 

(tecnofilia), quanto para o “mau” (tecnofobia). O perigo recai sobre a [...] absolutização do 

paradigma tecnológico que considera que toda a vida do ser humano é regida pela racionalidade 

tecnológica (FEENBERG, 2004, VIEIRA PINTO, 2005). Neste caminho, considerar a 

realidade social do território-escola é o principal critério para o emprego da tecnologia no 

ensino, a fim de evitar que o ato pedagógico se transforme em um “espetáculo pirotécnico” 

desprovido de sentido formador de cidadania. 

Dentro deste espírito, as tecnologias se inserem como recursos pedagógicos colocados 

a serviço do ensino para motivarem a aprendizagem, facilitarem a interação e produção de 
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conteúdos compartilhados e, sobretudo, fomentar a criação de redes de solidariedade para além 

do tempo e do espaço.  Não cabe mais considerar o celular como inimigo da ação pedagógica, 

mas apropriá-lo criticamente como recurso didático. 

Por outro lado, educar para a saúde requer, primeiramente, que o professor se enxergue 

como agente produtor de saúde no espaço escolar. Afinal, quando ele traz para o contexto da 

sala de aula a discussão sobre as realidades vividas pela comunidade escolar e propõe a reflexão 

crítica sobre elas, se constitui como importante mediador na formação de cidadãos. Do 

contrário, limita sua prática a uma postura disciplinar repetidora de conteúdos.  

Temas como gravidez na adolescência, racismo, discursos de ódio na Internet, bulliyng 

e violência escolar, obesidade infantil entre outros, são problemas sociais de saúde que podem 

ser abordados sob o olhar da geografia, história, matemática, português, educação física, 

biologia etc.. 

 A tecnologia é pensada tão somente como recurso capaz de levar à busca atenta rumo 

construção de relações entre diferentes contextos e, a partir deles à análise crítica que aponta 

caminhos para a construção do conhecimento numa perspectiva de reconhecimento da 

complexidade das organizações humanas e de seus projetos de transformação social.  

Para tal, é necessário que o professor tenha a oportunidade de refletir sobre sua prática 

à luz desta perspectiva, pensando sobre o seu papel no processo de formação, que supere uma 

visão tecnicista do treinamento e possa favorecer o diálogo que questiona o projeto-político-

pedagógico, o currículo, as intencionalidades e as formas de ensinar e aprender e, ao mesmo 

tempo, promova a abertura para o aprendizado permanente.    

Para dar concretude a discussão em tela, o presente trabalho apresenta alguns dados do 

curso de especialização, na modalidade a distância - Tecnologias Educacionais para a Prática 

Docente no Ensino da Saúde na Escola, realizado no âmbito da política pública da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), furto da parceria entre a Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

(CAPES). O curso formou 255 professores da educação básica nas 5 regiões do país os quais 

identificaram problemas de saúde em seu território-escola, discutindo-os entre si e, ao longo do 

curso, construindo um projeto de intervenção pedagógica com o uso de uma tecnologia 

educacional. 

Esperamos com este trabalho contribuir para a reflexão sobre a EAD como modalidade 

educativa que pode contribuir a educação cidadã pública nacional, tendo como base para esta 

reflexão a formação docente, a apropriação crítica da tecnologia ao ensino e a saúde como tema 

transversal e integrador. 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

Com o advento das tecnologias digitais, em especial da Internet, os fenômenos sociais 

parecem estar mais à mostra, à distância de um clique. Novas realidades vão sendo criadas e 

ganham força os interesses dos que dominam os meios tecnológicos.  Assim, mais do que nunca, 

se faz necessária a crítica sobre seu sentido para o ato pedagógico. Neste lugar, estão colocadas 

novas possibilidades de utilização de ambientes de aprendizagem onde a visão sobre educação 

bancária, a racionalidade tecnocêntrica e saúde como mera ausência de doenças sejam 

colocadas em questão. 

A EAD tem apontado as tecnologias como mediadoras entre o educando e as 

possibilidades de formação. O Decreto nº 9054, em seu Art. 1º coloca que ... 
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[...]  considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 

qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, 

entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017) 

No âmbito das políticas públicas pautadas na formação (EAD/ENSP, UAB, CDERJ, 

UNASUS), esta modalidade educativa ganha destaque na medida em que oportuniza o acesso 

a um maior número de pessoas ao mesmo tempo em que quebra as fronteiras espaço-temporais 

e culturais que, “até ontem”, limitavam a diversidade reunindo, em uma mesma “sala” virtual, 

pessoas de diferentes locais, regiões e até países. A EAD oferece oportunidades para aqueles 

que residem em localidades apartadas dos grandes centros como o contato com acadêmicos, 

especialistas e escritores, ou mesmo de pertencerem à Instituições formadoras públicas e nelas 

realizarem sua formação continuada; sem falar nos deficientes físicos, idosos, donas de casa, 

indígenas, quilombolas e outros grupos sociais agora alcançados pelas políticas públicas de 

educação (e de educação em saúde), fazendo da EAD uma modalidade estratégica para a 

universalização da formação cidadã.  

Mesmo diante deste quadro positivo, os desafios são muitos. Como educadores 

compromissados com a formação emancipatória que contribua para a autonomia, partimos da 

certeza de que a tecnologia não determina a EAD e sim a concepção de educação que a orienta.  

Entretanto, para colocarmos a tecnologia no lugar que lhe é devido, cabe uma reflexão 

cuidadosa sobre o que ela é assim como o papel que desempenha no contexto social.  

Vieira Pinto (2005) considera que uma conceituação sobre a tecnologia deve considerar 

a aproximação à sua essência, seu papel e das implicações sociais históricas envolvidas. Para 

ele, não basta olhar a tecnologia pelo que ela pode fazer, mas, sobretudo, entender o que ela é 

e o lugar que ocupa (COSTA E SILVA, 2012), mormente no que concerne à defesa da vida 

(inserção das autoras). 

 Alberto Cupani (em sua obra Filosofia da técnica: um convite, 2103), afirma que a 

tecnologia é uma “realidade polifacetada”, presente não somente “[...] em forma de objetos, 

mas também como sistemas, processos e modos de perceber..., constituindo uma certa 

mentalidade tecnológica” (p.12). Para ele, a invenção de objetos é apenas uma dimensão óbvia 

da tecnologia, mas a nossa preferência pela eficiência e rapidez, pela economia de tempo e 

esforço e pelas coisas prontas, revelam não somente uma certa atitude tecnológica, como o 

caráter valorativo e ambíguo dado à tecnologia (hora boa, hora má).  

O deslocamento de carro nos garante a velocidade, economia de tempo e esforço, mas, 

ao mesmo tempo, pode significar, diminuição de exercícios físicos.  A comunicação via Internet 

é ágil e fácil, mas pode favorecer o isolamento físico. O exame por imagem certamente facilitou 

muito o diagnóstico de certos males físicos, mas, ao mesmo tempo, fez emergir o fosso 

econômico-social que separa os grupos sociais.  Diante disso, o autor nos desafia a pensarmos 

a partir da seguinte questão: “o que se ganha em eficiência, velocidade, produtividade, 

novidade, não se perde acaso em espontaneidade, serenidade, qualidade, tradição?“ (p.13).  

As contradições presentes nos contextos sociais não podem estar subsumidas em meio 

a recursos tecnológicos que destacam realidades distantes dos sujeitos da aprendizagem os 

quais, por isso, não conseguem construir identidades que levem a reflexão, crítica e aprendizado 

em processos educativos, sejam presenciais ou a distância. 

Para Vieira Pinto (2005), apesar da diversidade de formas de entender e conceituar a 

tecnologia, quatro significados incorporam as diferentes concepções sobre a tecnologia: como 
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logos ou epistemologia da técnica, como sinônimo de técnica, como conjunto de todas as 

técnicas disponíveis e como ideologização. 

Para o autor, a técnica é definida como ato humano, o qual se desenvolve neste processo 

de produção na relação com o mundo. A reflexão sistematizada sobre o ato humano de produzir 

se dá por meio de uma ciência da técnica denominada tecnologia que, tendo a técnica como 

objeto, conforma um campo de conhecimento teórico que aborda desde sua evolução histórica 

até sua função social.  Por outro lado, a visão disciplinar da ciência, além de separar sociedade, 

tecnologia e sociedade, muitas vezes, parte do enfoque pautado na especialização, vinculadas 

às noções de efetividade e eficiência. 

Para Feenberg a visão instrumentalista e intelectualista, sustentada pelo modelo linear 

de inovação ligado à lógica de competitividade global, prega que, quanto mais ciência, mais 

tecnologia e que esta, como responsável pela produção de riqueza, proporciona mais estado de 

bem-estar social.  Ele nos alerta que o perigo que este modelo oferece é a interpretar as 

sociedades como avançada ou atrasadas pelo nível de sofisticação tecnológica que são capazes 

de sustentar. Esta visão recai no que Feenberg classifica como determinismo tecnológico, o 

qual associa a neutralidade tecnológica a uma certa força autônoma dada a tecnologia, julgando-

a capaz de moldar a sociedade segundo as demandas de eficiência e progresso.  

Construir processos educativos a partir da tecnologia, a título de contemporaneidade, 

coloca o sujeito da formação, sua realidade e expectativas em segundo plano, transformando a 

educação em instrumento que reforça os privilégios e as desigualdades.  

Outra concepção de tecnologia refere-se a equivalência conceitual entre técnica e 

tecnologia. Tal equivalência ao mesmo tempo em que revela uma imprecisão conceitual 

cotidiana, para Vieira Pinto, pode esconder os interesses e político, social e ideológico pautados 

nessa imprecisão.  

A concepção da tecnologia como reunião de todas as técnicas conhecidas pela sociedade 

em um dado momento histórico, para o autor, favorece a perda de nitidez do conteúdo lógico 

do conceito, levando a área dominante a ser reconhecida como único modelo existente. Este 

cenário oprime as áreas não tecnológicas por meio da obscurização de sua cultura ante as 

regiões centrais detentoras da racionalidade tecnológica hegemônica. Nesta direção se 

configura a primeira como doadora de tecnologia e as áreas não tecnológicas como receptoras, 

ficando a mercê das “tecno-lógicas”. As massas, para ele, são detentoras das tecnologias que 

lhes são possíveis.  Quando a chamada transferência tecnológica se dá pela lógica dominante, 

para ele, o destaque recai sobre a “obra”, a despeito do humano.   

Não raro vemos a EAD relacionada às chamadas ”novas tecnologias”.  Segundo Vieira 

Pinto (2005), toda e qualquer tecnologia nova precisa se relacionar com as antigas pois, 

simplesmente transplantar tecnologia como se não existisse alguma instalada é pressupor que a 

máquina faz o ser humano e não o contrário. Isso no campo pedagógico significa absolutizar as 

possibilidades de produção humana (COSTA E SILVA, 2012, 2013). 

Finalmente, a ideologização da técnica em Vieira Pinto dá-se pelo esforço de 

transformar a técnica em mito, ou seja, uma certa euforia social acrítica que crê que a tecnologia 

é imperativa para a criação de uma vida feliz para todos.  Assim a tecnologia, ao invés de um 

instrumento para a transformação, constitui-se como instrumento para a adoração sendo, na 

maioria das vezes, colocada a serviço de interesses políticos e econômicos. 

Andrew Feenbeg confronta o instrumentalismo e o determinismo tecnológico a partir 

de dois eixos de análise: tecnologia-homem e tecnologia-valor. A abordagem instrumental vê a 

tecnologia como ferramenta neutra, de caráter racional e, por isso controlada pelo homem, 

indiferente aos interesses políticos e podendo ser aplicada a diferentes realidades. Esta 
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orientação instrumental, usualmente alvo da fé liberal no progresso, é de pouco interesse para 

as teorias políticas.  

Feenberg (2004, cap. 1: Teorias Instrumental e Substantiva da Tecnologia), coloca o 

substantivismo como movimento inverso.  O valor susbstantivo, ao contrário do instrumental, 

sustenta o compromisso ético-político de não utilizar a tecnologia segundo os interesses de 

grupos específicos. Para ele, a autonomia tecnológica à visão substantivista, é ameaçadora e 

perigosa ante às possibilidades de dominação impostas pelo progresso. Face a dominação 

tecnológica, esta corrente identifica a tecnologia como fonte de distopia enxergando como saída 

“apenas um retorno à tradição ou simplicidade como alternativa ao rolo compressor do 

progresso” (FEENBERG, 2002, p. 7). 

A educação formal e não-formal são espaços privilegiados para pensar a saúde como 

produto social, na sua relação de interdependência entre o biológico/individual e o 

coletivo/social. Desta forma, não pode prescindir dos encontros (mediados ou não por recursos 

tecnológicos).  Entretanto, pensar o que é a tecnologia e o seu papel dentro do contexto 

pedagógico nos remete a aceitarmos o convite à reflexão expresso nos pensamentos dos autores 

em tela os quais nos fazem crer que seu uso está condicionado ao contexto pedagógico 

(realidade socioeconômica do território-escola), a necessidade de uso, e as formas de uso 

(realidade social, aproximação do objeto aos conhecimentos prévios da comunidade de 

aprendizagem e interação humana). 

O compromisso com a formação das novas gerações preconiza a formação cidadã 

(presencial ou a distância). O uso da tecnologia como tecnologia educacional impõe considera-

la como um recurso potencializador da aprendizagem, facilitador de encontros, “poliálogos” e 

construções coletivas. Do contrário, melhor não utilizar.  

2.1. A abordagem da educação cidadã 

A educação cidadã se manifesta na escola cidadã, refletindo a continuidade do 

movimento de educação popular, conhecido como “escola pública popular”, posto em prática 

na gestão de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (1989-1992). A 

obra Educação cidadã e educação integral: fundamento e práticas, de Ângela Antunes e Paulo 

Padilha (2010), discorre sobre esta perspectiva a partir da obra de Freire. 

Segundo os autores, a escola cidadã foi originalmente definida como “[...] aquela que é 

estatal quanto ao financiamento, comunitária e democrática quanto a gestão, pública e popular 

quanto a distinção” (ANTUNES E PADILHA, 2010, p. 16).   A perspectiva cidadã da educação 

atua visando o desenvolvimento humano por considerar a educação como um direito e, por isso, 

cabendo ao Estado que educa oferecer uma educação de qualidade sociocultural, voltada aos 

interesses dos diferentes grupos humanos e os contextos onde vivem e atuam.  Não obstante, 

cabe a todos os esforços em prol das garantias da qualidade de vida atuais e das novas gerações.  

Este cenário confere à educação formal e não formal o compromisso com a formação 

humana voltada ao desenvolvimento integral do cidadão (biológico, psicológico, cognitivo, 

afetivo, relacional, valorativo, sexual, ético, estético, criativo, artístico, ambiental, político, 

tecnológico e profissionais (p 17). 

É evidente que essa prática de colaboração e participação ativa desde a infância se traduz 

no aprendizado da cidadania (participação cidadã), resultando no empoderamento dos grupos 

sociais que se unem conscientemente em torno de um projeto coletivo em defesa da vida.    

Freire em suas pedagógicas pregou a “leitura do mundo” (com os próprios olhos) e o 

aprender a “dizer a própria palavra” como bases para os homens manifestarem sua natureza 

ontológica, serem mais.   
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Cabe destacar, por fim, que a educação cidadã pressupõe a educação integral e que 

esta, enquanto política pública, deve aproximar Estado da sociedade civil, interconectando os 

interesses das pessoas  e instituições, para que se ofereça uma educação de qualidade 

sociocultural, unindo sonhos e projetos coletivos nos diversos contextos da sociedade – o que 

exige a elaboração de programas intersetores.... (p.19). 

Na perspectiva das novas, gerações materializar a educação cidadã no processo de 

aprendizagem parece inserir as tecnologias como recursos educacionais óbvios.  Entretanto, 

considerar desde o “eterno” quadro a giz, até a Realidade Virtual, passando pelas tarjetas, 

recortes de revistas até chegar aos sítios na internet, QR codes e Realidade Aumentada, coloca 

o desafio de enxerga-las criticamente, tanto no que se refere às diferentes concepções e formas 

de uso, quanto à realidade escolar (esta premissa fazemos questão de salientar ao longo deste 

escrito). 

 

2.2.A complexidade da vida, a produção social e o ensino da saúde nas escolas  

   Na sociedade de consumo, a saúde se transforma, cada vez mais, num valor individual e 

cresce a difusão de um pensamento de que a saúde se alcança com a adoção de estilos de vida 

saudáveis. Propagam-se normas que regulam corpos e comportamentos dos indivíduos para 

alcançar uma “vida saudável”. Nesta perspectiva, a saúde deve ser alcançada através do esforço 

individual de cada um. No entanto, para entendermos os processos saúde-doença é necessário 

pensar a vida em sua complexidade (MORIN, 2011), considerando os seus diversos níveis de 

organização e, também os suportes sociais oferecidos, ou não, para a sua defesa. Esses, dizem 

respeito e os processos sociais de produção da saúde e da doença. 

 Existem problemas de saúde que são identificados/explicados no nível molecular e, ao 

mesmo tempo, problemas que dizem respeito as relações sociais, aos interesses econômicos, as 

noções de beleza, de cultura, dentre outros. Se a vida se organiza em diferentes níveis de 

complexidade, a saúde e a doença também podem se expressar e serem observadas em qualquer 

um deles e na relação entre eles (SABROZA, 2005). A complexidade nos permite pensar a vida 

não apenas como um retrato estático onde tudo está determinado, mas sim, como um filme onde 

os roteiros estão sempre em construção.  

A teoria da produção social da (LAUREL, 1982; SAMAJA, 2000; BREILH, 2013)  

considera a historicidade dos processos saúde-doença e busca explicitar os determinantes 

políticos, econômicos e sociais da distribuição da saúde e da doença, no interior e entre as 

sociedades, identificando os aspectos protetores e os nocivos à saúde presentes na organização 

social (Barata, 2005). Esse enfoque, ao pensar a interdependência entre o biológico e o social, 

em sua historicidade, tem como conceitos fundamentais a produção e a reprodução social. A 

produção (da vida e da saúde) diz respeito à estrutura social e suas formas de produzir bens e 

riquezas, assim como de distribui-los, ou ao contrário, concentrá-los nas mãos de poucos. Já a 

reprodução social refere-se às formas como as populações tentam garantir seu bem-estar, que é 

afetado de forma complexa pelos diversos fatores (ambientais, políticos, econômicos e 

culturais, dentre outros) que fazem parte da trama que é viver.  

 A saúde, portanto, está extremamente relacionada ao acesso (ou não) de diferentes grupos 

sociais, aos bens e serviços, produzidos coletivamente em cada sociedade. Assim o acesso 

desigual a esses, produz desigualdades nos perfis de saúde e de doença de distintos grupos 

sociais. Portanto, para se ter saúde não basta apenas a provocar mudanças nos comportamentos 

individuais, mas, principalmente oferecer suportes coletivos para a proteção de diferentes 

grupos sociais em diferentes territórios. 
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O modelo da Produção Social da Saúde (ou da Determinação Social da Saúde), descrita 

brevemente acima, é  uma vertente latino-americana que vem se desenvolvendo, e dá 

sustentação teórica ao campo da saúde coletiva no Brasil e, embasou as propostas de construção 

do sistema de saúde no Brasil, a partir da Constituição de 1988.  

Apesar de já existirem teorias que podem ajudar a compreender a saúde em sua 

complexidade, ainda estamos acostumados a penar o ensino da saúde praticamente restrito a 

seus aspectos biológicos e individuais. Assim, é comum que ao se convidar alguém para falar 

de saúde, se fale em doença. Trata-se, predominantemente, de agentes etiológicos, hospedeiros, 

meio ambiente físico, mecanismos de transmissão, estilos de vida, hábitos saudáveis e 

correlatos. 

Na perspectiva da saúde coletiva, e da medicina social latino-americana, o foco principal 

de interesse é a saúde das populações. Sem deixar de se preocupar com outros níveis de 

organização da vida, em especial o individual, a saúde coletiva volta seu foco para as ações 

coletivas de proteção da vida e oportunidades de produção da saúde. Sendo assim, busca 

ancoragem para além do campo das ciências biológicas. Busca incorporar também disciplinas 

de outros campos de conhecimento, como as ciências ambientais, ciências sociais, ciências 

humanas e outras.  

A perspectiva da complexidade, e também da produção social, aponta para a necessidade 

de que o ensino da saúde deixe de ser responsabilidade apenas dos professores de ciências 

biológicas. Aponta para a possibilidade do ensino da saúde que incorpore disciplinas como 

história, geografia, sociologia, português, matemática e a própria literatura. Porém, não basta 

incorporar conteúdos de forma fragmentada em cada uma das disciplinas. O grande potencial 

para a prática docente no ensino da saúde está na possibilidade de produzir atividades de forma 

integrada. 

Esta orientação já é preconizada em políticas nacionais. O Programa Saúde na Escola, 

em suas diretrizes considera [...] a saúde e educação integrais como parte de uma formação 

ampla para a cidadania (BRASIL,1997). Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) colocam a relevância da inserção de situações ligadas à realidade e vivências 

dos estudantes como temas a serem trabalhados transversalmente em todas as áreas do 

conhecimento  

A partir da divulgação dos PCNs para o Ensino Fundamental (PCNEF) em 1997, a saúde 

é deslocada do eixo das ciências da natureza, para ser inserida no conjunto de disciplinas de 

forma integrada (BRASIL, 1997). A orientação explícita é no sentido da formação de cidadãos 

capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade (p.5). 

Lomônaco (2004) considera que a abertura de espaços de discussão na escola se constitui 

como necessidade, no sentido de tornar mais efetivas as concepções que ampliam o conceito de 

saúde/doença, dando ênfase aos aspectos que determinam a saúde (sociais, políticos e 

econômicos), em contraposição à relação saúde/biologismo, ao mesmo tempo em que elegem 

a educação como promotora do despertar da consciência sobre o compromisso da participação 

social. 

Conforme destaca Bassinello (2004), educar para a saúde no âmbito escolar, implica um 

processo interdisciplinar e intersetorial, envolvendo engajamento e articulação entre os setores 

da educação e da saúde - professores, administradores escolares, pais e prestadores de serviços 

de saúde etc. - e da comunidade para o desenvolvimento de atividades voltadas à saúde na 

escola. A autora afirma, ainda, que, na atualidade, os profissionais de saúde raramente têm 

acesso à escola, “ficando a tarefa de educar para a saúde exclusivamente nas mãos dos 

professores”, na maioria das vezes sem o devido preparo para tal. 
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Por isso, a formação docente se traduz na oportunidade de os professores se enxergarem 

como produtores de saúde no território-escola, abordando, em sua prática pedagógica, questões 

sociais de saúde presentes no cotidiano. Aventurar-se neste caminho, é prover a prática de 

sentido de realidade formador de cidadania.  As primeiras palavras de Paulo Freire, em 

Pedagogia da Esperança (1992), alertam que [...] a prática educativa de opção progressista 

jamais deixará de ser uma aventura “desveladora”, uma experiência de “desocultação” da 

verdade (p. 9).  Entretanto, esta aventura não pode ser colocada exclusivamente sob a 

responsabilidade do professor.  Cabe às políticas públicas de formação suprirem esta lacuna. 

Neste caminho, o professor de geografia, pode ensinar saúde problematizado questões 

ligadas à violência no território; o de matemática a partir de índices e dados censitários sobre 

obesidade infantil; o de português, pelas narrativas e depoimentos de adolescentes sobre sua 

experiência acerca da gravidez prematura, o de sociologia sobre os discursos de ódio presentes 

na internet, o de educação física sobre os padrões estéticos e suas implicações à saúde, o de 

sociologia, sobre as formas de tratamento da mulher, o de história, problematizando as formas 

de vida ao longo da história etc.. 

A formação remetida à práxis do sujeito que educa e se educa ao educar transforma-a em 

educação da práxis, oportunizando a reconstrução do meio escolar em mundo humano, 

dialético e histórico (FREIRE, 1987). A busca incide em fazer emergir a criticidade própria da 

curiosidade do sujeito que superou a ingenuidade deformadora e, a partir daí, conseguir superar 

o erro epistemológico do “bancarismo” para formar outros cidadãos críticos para atuarem na 

construção de um mundo melhor. 

2.3. O Curso de Tecnologias Educacionais para o Ensino da Saúde na Escola 

O curso Tecnologias educacionais para o ensino da saúde na escola (TED) se inseriu na 

política pública da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CAPES): Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), voltada à qualificação da educação básica por meio da formação de 

professores.  Desde 2004, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, unidade 

integrante da Fundação Oswaldo Cruz, é parceira desta política, desenvolvendo cursos de 

formação docente tendo a saúde como tema integrador. 

O TED se destinou, prioritariamente, a professores da educação básica das diferentes 

áreas do conhecimento e profissionais da saúde que desenvolvem atividades no ensino com 

experiência docente comprovada e habilidades no manuseio de ferramentas digitais.  Tal perfil 

se justificou nas atividades didáticas do curso fortemente contextuais. 

Teve carga horária total de 400 horas, sendo 48 horas presenciais (distribuídas em três 

encontros presenciais), 322 horas a distância, por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) dedicado e 30 horas para elaboração de trabalho de conclusão de curso. A relação tutor-

aluno foi de 1:20. 

Seu objetivo geral foi formar profissionais de ensino para a apropriação crítica de 

tecnologias educacionais na prática docente, contribuindo para que atuem como mediadores da 

relação educação-saúde no espaço escolar, em qualquer área do conhecimento alvo de sua 

prática pedagógica. 

 A primeira oferta do curso se deu no período de 04/01/2018 à 04/01/2019, formando 

245 estudantes distribuídos no território nacional. A taxa de evasão girou em torno de 35%. 

Destes, 85% estão vinculados a instituições públicas em relação a 10% vinculados a empresas 

privadas (5% não informaram). Acreditamos que a complexidade do curso integrando as três 

dimensões propostas, as férias escolares e o fato de a maioria dos educandos estarem realizando 

seu primeiro curso em nível de especialização, também foram fatores que contribuíram para 

evasão. 
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No perfil dos 245 formados tivemos 76% do gênero feminino, sendo que na distribuição 

por região de residência, a maioria dos formados são oriundos do Norte com 30%, seguidos 

pelo Sudeste, 26%, Nordeste, 20%, Sul com 19% e por fim o Centro-Oeste, 5%. Foram 

alcançadas as 5 regiões, 21 Estados mais o Distrito Federal. Da educação social, contamos com 

educandos atuantes nos presídios e educação indígena. 

  A concepção pedagógica apostou na transformação social por meio da conscientização 

crítica, que leva o sujeito a reconhecer-se como agente de transformação da realidade e 

problematiza as práticas docentes, privilegiando a autonomia e a emancipação na relação 

docente-discente e teoria-prática. 

Sua abordagem teórica seguiu a linha crítico-reflexiva a partir de três dimensões 

temáticas: a prática docente (fortemente apoiada no respeito à bagagem cultural como 

construção histórica), saúde e tecnologia que estiveram articuladas no percurso do curso por 

meio dos textos e atividades desenvolvidas pela comunidade de aprendizagem (educandos, 

tutores), ratificando o que nos ensina Freire, na Pedagogia da Autonomia, quando diz que ... 

“ensinamos a aprender e aprendemos ao ensinar” (FREIRE, 1996). 

A organização pedagógica do curso se deu por meio de 4 unidades de aprendizagem 

(UA), sendo uma delas transversal.  Na UA1, cada escola uma história, o educando foi 

convidado a investigar a sua escola, mapeando alguns elementos ligados às dimensões 

temáticas do curso; na UA2, Um olhar ampliado para a escola, ele discutiu as políticas públicas 

de educação e saúde e suas implicações na prática docente, a saúde como uma dimensão 

produzida socialmente e sobre como ela está sendo trabalhada na escola; a UA3 promoveu a 

reflexão crítica sobre a apropriação social da tecnologia e suas manifestações no espaço escolar 

e oportunizou a construção de práticas pedagógicas usando tecnologias com base no 

mapeamento da escola e da reflexão teórica sobre saúde, prática docente e uso de TDIC na 

educação e, finalmente a UA4, metodologia científica, foi transversal e a estimular a reflexão 

sobre o papel da ciência e sua relação com os demais saberes, propiciar aos alunos compreensão 

da metodologia científica e orientar a elaboração de projeto de intervenção voltado a ações 

pedagógicas na escola com o uso de tecnologia, tendo a saúde como tema gerador. 

Para o material didático do curso foi desenvolvida uma revista digital, disponibilizada 

para comunidade de aprendizagem em ambiente virtual, contendo todo o conteúdo autoral, 

assim como as referências bibliográficas e links para outros sítios virtuais de interesse do curso.  

Aliado a isso, foi desenvolvida uma biblioteca digital contendo recursos e sugestões de 

estratégias didáticas a eles relacionadas: QR-CODE, Realidade Virtual, Redes Sociais, Editores 

etc..  A utilização de tecnologias educacionais no curso seguiu uma orientação vivencial, onde 

os educandos puderam passar pela experiência de confeccionar modelos simples, com materiais 

recicláveis e de baixo custo.  A figura 1, mostra os óculos de visualização 360º, distribuído pelo 

curso, por meio do qual os educandos puderam vivenciar o uso pedagógico da tecnologia de 

Realidade Virtual. O objetivo foi mostrar que uma tecnologia arrojada pode ser apropriada em 

diferentes contextos pedagógicos. 

Figura 1 – óculos de visualização 360º distribuído pelo TED 
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A figura 2A mostra a implementação do trabalho de conclusão de curso da 

especializanda Elisângela Oliveira, professora da - Escola Dr. Valério Caldas de Magalhães 

(Estado do Acre – ensino fundamental.  A figura 2B, mostra os educandos do ensino 

fundamental vivenciando a tecnologia de realidade virtual, com smartphone. 

Figura 2 – A: Oficina de produção; B: Aula com uso de smartphone – Realidade Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/eli.oliveira.3538/videos/828045320861455/ 

Para a investigação dos sentidos percebidos durante a ação pedagógica, foi desenvolvida 

uma metodologia de avaliação quanti-qualitativa, por meio de questionários semi-estruturados, 

auto aplicado, contendo perguntas fechadas e abertas, junto aos educandos (dos 255 formados, 

195 se voluntariaram a responder) e ao corpo docente (20 respondentes). A análise quantitativa 

dos dados foi obtida a partir do sistema computadorizado Avaliação on line, que realiza as 

contagens, tabulações e percentuais, apresentando, como saída do sistema, gráficos e tabelas. 

Já para a análise qualitativa baseou-se nos modelos epistemológicos da Análise de Conteúdo 

(AC) e Análise do Discurso (AD). 

No que se refere aos educandos, a maioria (99,49%) considerou que o curso contribuiu 

para promover mudanças em sua prática como docente e 97,44% que contribuiu para a 

problematização de questões de saúde em sua prática pedagógica, usando a tecnologia.   

Dos 20 professores respondentes, 19 consideraram que o material didático manteve a 

coerência com os princípios teóricos e políticas do curso e incorporaram conceitos teóricos que 

qualificaram o processo de formação; e 17 consideraram que estimulou a identificação das 

tecnologias existentes na escola e 14 que provocou a reflexão sobre as concepções de saúde.   

A avaliação qualitativa for realizada sobre as respostas abertas do questionário dos 

educandos. A partir da análise dos dados, chegou-se às seguintes categorias de significação 

reflexão sobre prática docente, novo olhar no que se refere à saúde e à tecnologia e uso 

pedagógico da tecnologia, demonstrado que a ação pedagógica do curso conseguiu transformar 

a prática gerando sentidos para a formação e ação dos estudantes. 

Os trabalhos de conclusão de curso apresentaram projetos de intervenção pedagógica 

que foram construídos desde o início do curso com o mapeamento da realidade. 

 

3. CONCLUSÕES 

Andrew Feenberg em seu texto, A Polêmica Educação On line e o Futuro da 

Universidade (s/d, p.5), dissertando sobre a história da educação on line desde a década de 80, 

revela alguns importantes aprendizados sobre a EAD os quais considera permanecem até os 

dias de hoje: a) Discussões online baseadas em texto constituem um formato pedagógico barato 

e eficiente; b) um aprendizado eficaz pode ocorrer por meio de uma educação on line interativa 

 

 

1514



(mesmo com as perdas inerentes a não interação face a face, para ele, “as pessoas aprendem 

como compensar esta ausência e novas formas de interação são inventadas”; c) Nas 

experiências bem-sucedidas, classes pequenas são a regra: 20 usuários por turma é um bom 

limite máximo e; d) Do ponto de vista educacional, há poucas dúvidas de que professores bem 

preparados, sob boas condições de trabalho, são capazes de proporcionar uma verdadeira 

interação, equivalente a que tem lugar em uma sala de aula. 

Seguindo este testemunho, concluímos que a experiência exitosa da ENSP/Fiocruz se 

deva primeiramente à concepção de educação a qual defende, firmada na emancipação e 

autonomia dos sujeitos em formação e, por isso, tendo sua orientação pedagógica altamente 

calcada na realidade do aluno, respeitando sua cultura e da comunidade onde vive e atua, assim 

como na inseparabilidade entre mente e corpo, razão e emoção, teoria e prática, político e social. 

Tal orientação se materializou na proposta pedagógica do curso TED, bem como em suas 

atividades didáticas voltadas ao mapeamento da realidade e, sobre ela, a possibilidade da análise 

crítica que levou o desenvolvimento processual do projeto de intervenção. 

Em segundo lugar, por trazer, como elementos estruturantes em todos os seus processos 

educativos, a relação tutor/aluno pautada no diálogo amoroso, no qual ambos constroem juntos 

um saber inicialmente individual, mas que ao longo do tempo, se transforma em saber 

partilhado.  A ENSP/Fiocruz não oferece cursos auto instrucionais por acreditar que o humano 

na relação de aprendizagem, estrutura o processo de formação (humana) expresso na relação 

tutor-aluno, mediada pelo mundo.  Por isso, o tutor, nesta concepção, é o professor, o 

pesquisador de sua própria prática docente, o qual se prepara do ponto de vista teórico, mas, 

sobretudo, se preocupa em humanizar o processo pedagógico, percebendo as suas próprias 

limitações como ser humano em formação. Do contrário, a proposta pedagógica prioriza o 

caráter instrumentalista da técnica. 

Por outro lado, a ENSP/Fiocruz não pratica cursos totalmente a distância, fazendo dos 

encontros presenciais oportunidades singulares de estreitamento de vínculos, troca de 

percepções, construção de sentidos e orientação faca-a-face. 

Outros elementos institucionais também colaboram para estruturar o processo pedagógico 

que, por ser de caráter público, deve, além de manter padrões de qualidade de conteúdo teórico, 

didático e de acesso e navegação às plataformas digitais, também devem prover suporte 

acadêmico capaz de assegurar o pertencimento humanístico à uma ação pública de formação,  

constituindo-a como política de Estado e não só de governo. 

Quanto à tecnologia, seguindo os pensamentos dos autores aqui apresentados, concluímos 

que não existe tecnologia neutra, mas, ao contrário todos os processos e produtos tecnológicos 

são socialmente determinados e não estão alheios ao jogo de interesses que se expressam em 

relações de poder. As críticas de Vieira Pinto e Andrew Feenberg: econômica  recai sobre o uso 

da tecnologia como instrumento de poder voltada a segregar os grupos humanos tanto ao acesso 

aos aparatos (os mais sofisticados são pensados para o acesso apenas de um segmento da 

sociedade),  quanto aos serviços nos quais se insere a própria saúde; social contra o isolamento 

diante de práticas tecnocráticas que subjugam as pessoas por meio da tecnologia (reprodução 

de práticas de dominação potencializadas pelos meios técnicos) e política contra o mito da 

neutralidade tecnológica que, desvinculando as tecnologias das reais finalidades para as quais 

foram criadas, enfraquecem os movimentos de resistência e luta por direitos, excluindo estas  

questões das pautas de discussão.   

A EAD, enquanto modalidade educativa prevê a mediação tecnológica.  Por isso, convive 

com o desafio de garantir o acesso democrático ao saber, valendo-se da liberdade e autonomia 

como substrato da formação e usando a tecnologia como recurso capaz de estabelecer a 

mediação entre o educando e os conteúdos e formas de aprender, interagir, construir e partilhar.  
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As demandas sociais nacionais da educação apontam para a formação de sujeitos críticos 

capazes de intervir politicamente em prol da defesa da vida. Entendemos que neste desafio 

reside a concepção de educação presente no projeto pedagógico do qual decorrerão as 

atividades didáticas, o sistema de avaliação e os meios (onde estão as tecnologias). A EAD não 

se reduz às TIDICs, mas, do ponto de vista humano, elas trouxeram um ganho para o campo 

da educação na medida em que ressaltaram a diversidade cultural a partir da aproximação de 

educandos de diferentes regiões no mesmo contexto educativo. Não obstante, que as rodas, as 

mandalas, os cânticos e as danças sejam preservados com acervos culturais brasileiros. 

A conclusão deste trabalho coloca em evidência a postura crítica que vê a tecnologia tão 

somente como recurso pedagógico potencializador da aprendizagem e não como fim da 

formação, pois diante das demandas de politização dos diferentes grupos sociais dentro dos 

limites de um país continental como o Brasil, a tecnologia mostra seu potencial para a formação 

cidadã das novas gerações, mas o mais importante são as pessoas. 

Diante do que foi apresentado, este trabalho destaca a EAD como modalidade educativa 

estratégica para contribuir para a formação cidadã das novas gerações desde que a concepção 

de educação orientadora da proposta pedagógica volte-se para a emancipação dos sujeitos da 

aprendizagem e as tecnologias considerem a realidade socioeconômica, as oportunidades de 

interação humana e possibilite a construção compartilhada. Aliado a isso, coloca os problemas 

sociais de saúde como elementos que oferecem realidade à práxis pedagógica sendo, portanto, 

considerados como temas transversais a qualquer campo do conhecimento alvo da prática 

docente, porém, requerendo a prévia formação docente como oportunidade para que os 

professores se enxerguem como promotores saúde para a educação cidadã das novas gerações 

e isso, é papel das políticas públicas de formação. 
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RESUMO. Pela oferta do curso de aperfeiçoamento a distância, com a temática do multiculturalismo, 

estudantes e professores brasileiros e japoneses, participaram de um processo formativo, por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, customizado nos idiomas português, japonês e inglês. Assim, o 

presente artigo tem como objetivo, relatar a experiência exitosa de implementação desse Ambiente 

Multilíngue, pertencente ao projeto de Gestão Pública e Educação em uma perspectiva de formação 
Multicultural do Programa Nacional de Administração Pública (PNAP), da Universidade Federal de 

Mato Grosso e Universidade de Tokai, no Japão. Como resultado, é possível aludir que a tecnologia de 

convergência dos idiomas em um único espaço virtual, facilitou os processos de estudos, como também 

as práticas de interação e comunicação entre os participantes do curso de formação multicultural. 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. AVA Multilíngue. Curso Brasil-Japão.  

 

 

ABSTRACT.  Multilingual Virtual Learning Environment Customization: Brazil-Japan 

Multicultural Improvement Project. By offering the distance improvement course, with the theme of 

multiculturalism, Brazilian and Japanese students and teachers participated in a training process through 
the Virtual Learning Environment, customized in Portuguese, Japanese and English. Thus, this article 

aims to report the successful experience of implementing this Multilingual Environment, belonging to 

the project of Public Management and Education in a perspective of Multicultural formation of the 

National Program of Public Administration (PNAP), Federal University xxxxx and University of Tokai, 
Japan. As a result, it is possible to allude to the fact that language convergence technology in a single 

virtual space facilitated the study processes, as well as the interaction and communication practices 

among the participants of the multicultural training course. 

Keywords: Virtual Learning Environment. Multilingual VLE. Brazil-Japan Course.  
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1. INTRODUÇÃO 

Por intermédio de uma parceria firmada entre a Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) e a Universidade de Tokai, no Japão, foi consolidado no ano de 2018, o projeto 

intitulado Gestão Pública e Educação em uma perspectiva de formação Multicultural do 

Programa Nacional de Administração Pública (PNAP). No âmbito da UFMT, a Faculdade de 

Administração, em conjunto ao Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) e a 

Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC), desenvolveram ações para a concretude do 

projeto que teve como objetivo geral desenvolver estudos de aperfeiçoamento e pesquisa, 

aplicados ao campo da gestão pública e da educação, com a finalidade de conhecer as 

necessidades dos contextos socioculturais Brasil-Japão e subsidiar a elaboração de uma 

proposta para formação multicultural entre instituições públicas brasileiras e japonesas. 

Para isso, houve o planejamento e elaboração do curso multicultural, ofertado por meio 

da modalidade a distância, com carga horária de 240 horas, disponibilização de 65 vagas, 

destinado a estudantes egressos da graduação e pós-graduação do projeto PNAP, estudantes de 

graduação da Universidade de Tokai e ainda egressos do curso de Pedagogia acordo Brasil-

Japão. 

Importa dizer que os materiais didáticos foram produzidos por professores brasileiros e 

japoneses, organizados em textos, no formato de artigos e vídeos aulas, considerando as 

seguintes unidades temáticas: Unidade I: Formação do estado (Brasil e Japão); Unidade II: 

Organização do sistema educacional brasileiro e japonês; Unidade III: Organização e gestão de 

instituições brasileiras e japonesas e Unidade IV: Diagnóstico e proposta de formação 

multicultural (Transversal). Então, para cada material produzido, este passava por um processo 

de tradução, de modo a ser disponibilizado no idioma português, japonês e também inglês, por 

entender que a língua inglesa seria uma intermedia no transcurso de comunicação. 

Por se tratar de um curso a distância, grande parcela de participação e interação se deu 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), desse modo, foi necessário lançar mão 

de estudos e pesquisas para customizar o AVA, com o intuito de oportunizar aos estudantes, 

independentemente de sua origem cultural, uma experiência exitosa de estudo, por conta do 

acesso facilitado aos materiais, navegabilidade no ambiente e desenvolvimento das atividades 

propostas. 

Pensando nisso, em ofertar um ambiente que estivesse em consonância ao projeto 

pedagógico do curso, foi implementado o AVA Multilíngue Brasil-Japão, o qual propiciou o 

intercâmbio de culturas e saberes entres os estudantes e professores japoneses e brasileiros, 

distantes geograficamente, mas aproximados virtualmente devido à tecnologia do AVA. 

 

2. AVA MULTILÍNGUE – INFRAESTRUTURA, DESIGN E MODELAGEM 

A utilização de AVA em cursos ofertados pela modalidade a distância, é prática habitual 

e frequente, em especial na atualidade vigente, a qual as tecnologias da informação e 

comunicação, permeiam muitos dos processos e práticas educacionais, facilitando e 

possibilitando a educação mediada por tecnologias.  

Os AVA são sistemas eletrônicos, mas refletem o conceito de ‘sala de aula online’, e se 

instituem como o local onde se realizam as ações educacionais, permitem a publicação, o 

armazenamento e a distribuição de materiais didáticos, assim como a comunicação entre 

estudantes e demais atores do processo educativo (FILATRO, 2008, p. 120). 
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No contexto do curso multicultural Brasil-Japão, o desafio constituiu-se em oportunizar 

um espaço de convergência multilíngue, como forma de superar barreiras de comunicação e 

interação entre estudantes e professores, pertencentes a países e idiomas distintos. Para isso, se 

fez necessário utilizar uma plataforma virtual que possibilitasse a sua plena customização, 

visando adequar-se à realidade do curso, com características de gratuidade, software livre e 

código aberto. 

Então, no projeto de infraestrutura tecnológica, foi adotado o sistema Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), comumente utilizado para cursos EaD, por 

ser livre de taxa de licenciamento e ter flexibilidade para adaptações e modificações, como 

ainda dispõe de atualizações constantes por meio de sua comunidade colaborativa virtual, 

acessível em moodle.org. Em vista disso, a versão do Moodle utilizada para o curso 

multicultural Brasil-Japão, foi a 3.1.10+ (Build: 20180209), sendo essa capaz de suportar 

tecnologias multilíngue. 

Para garantir melhor suporte e acessibilidade, optou-se por utilizar o tema padrão do 

Moodle, assim a equipe técnica, atuante no projeto, providenciou as adaptações necessárias à 

plataforma por meio da instalação do módulo Filter Multi-language Content v2 

(https://moodle.org/plugins/filter_multilang2), que possibilitou a prerrogativa de listar e 

escolher o idioma desejado. Para mais, foi preciso ativar e habilitar nas configurações do 

Moodle os idiomas Português - Brasil (pt_br), English (en) e Japonês (ja). Após habilitados, os 

idiomas ficaram disponíveis tela inicial do AVA em uma caixa de seleção.  

Dessa maneira, toda modelagem do curso no tocante a inserção de conteúdo, rótulos, 

descrições, entre outros, ocorria de modo conjuntivo por edições em três idiomas e com o uso 

do plugin Multi-Language Content, conforme apresenta a Figura 1.  

 

Figura 1- Interface de customização de idiomas 

 

Fonte: www.setec.ufmt.br/jp 

 

Outro aspecto relevante nesse processo de construção, diz respeito aos cuidados com a 

área de design gráfico e identidade visual do curso Multicultural Brasil-Japão. Assim sendo, a 

equipe de comunicação atuou na criação de uma interface gráfica que pudesse convergir 

elementos culturais do Brasil, como a arara azul e a flor do Ipê amarelo; e do Japão, como a 

Sakura (cerejeira) e o Tsuru (arte do origami), com o intento de aproximar a comunidade de 
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estudantes e professores. Essa semiótica foi aplicada tanto na interface do AVA, como esteve 

presente em todos os materiais didáticos produzidos nos três idiomas, como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 1- Identidade visual – materiais didáticos  

   

Fonte: www.setec.ufmt.br/jp 

 

No processo de modelagem do curso no AVA, os vídeos produzidos pelos professores 

brasileiros e japoneses, foram devidamente legendados nos três idiomas, primando pela 

acessibilidade dos conteúdos dispostos no ambiente virtual. A exemplo, uma vez que o 

estudante selecionasse o idioma japonês, toda a interface do AVA se apresentava nesse idioma, 

inclusive os vídeos, caso optasse por mudar para o idioma inglês, a mesma lógica era 

empregada. A Figura 3 apresenta legendas aplicadas em um vídeo de professor japonês. 

 

Figura 3- Vídeo Aula – Curso Multicultural Brasil-Japão   

   

Fonte: www.setec.ufmt.br/jp 

 

Ademais, a convergência de idiomas, pessoas e culturas foi reverberando durante o 

processo formativo no AVA Multilíngue, sendo visível a predisposição dos estudantes e 

professores em estabelecer um intenso processo comunicacional. Ainda que houvesse a barreira 

do idioma, os atores do processo educativo construíram significativas discussões e debates em 

atividades presentes no AVA, como os fóruns virtuais, que possibilitam ampliar a interação 

entre os partícipes do projeto, conforme apresenta a Figura 4. 
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Figura 4- Fórum Virtual – Curso Multicultural Brasil-Japão   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.setec.ufmt.br/jp 

 

À visto disso, a facilidade de alternância dos idiomas no AVA Multilíngue, como ainda 

a utilização de demais recursos de tradução existentes na rede digital, oportunizaram aos 

estudantes o desenvolvimento e cumprimento das atividades solicitadas durante o curso, o que 

coadunou na compreensão da temática do multiculturalismo, não só pelos materiais estudados, 

como também pela própria vivencia experimentada dentro do AVA. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término do curso, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de uma 

pesquisa avaliativa, a qual teve como propósito central, coletar informações sobre demais 

ofertas de formação que julgassem relevantes, tendo em vista a conotação de mescla cultural. 

Os dados coletados estão em processo de análise mas revela, de modo antecipando, o anseio 

por novos cursos a distância de mesma natureza ou em níveis formativos diferenciados, e que 

possam convergir pessoas de distintas culturas, mas com objetivos análogos de formação. Em 

sendo assim, como projeto futuro, pretende-se planejar essa nova formação e, mais uma vez, o 

AVA Multilíngue se coloca com um recurso possível para oportunizar processos formativos 

numa perspectiva multicultural. 

REFERÊNCIAS  

FILATRO, A. Design Instrucional na Prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2008. 

MOODLE. Comunidade Moodle. Disponível em: < https://moodle.org>. Acesso em: 30 jul.  

2019. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Projeto Pedagógico de Curso - Gestão 

Pública e Educação em uma perspectiva de formação Multicultural do Programa Nacional de 

Administração Pública (PNAP). Cuiabá, 2018. 

1522

https://moodle.org/


 

RECURSOS DIGITAIS NA APRENDIZAGEM: UMA REALIDADE 

NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA NA MODALIDADE A 

DISTÂ   NCIA NO POLO UNIÃO-PI 
 

Geovane de Melo Leal (e-mail: geovanemelo_26@hotmail.com, Graduado em Química-

UFPI/CEAD) 

Dihêgo Henrique Lima Damacena (e-mail: dihegohenrique@yahoo.com.br, Doutorando em 

Química-UFPI) 

Clóvis de Brito Guimarães (e-mail: clovisguimaraes-@outlook.com, Graduado em Química-

UFPI/CEAD) 

João Alves da Silva (e-mail: joaoalves_1995@hotmail.com, Graduado em Química- 

UFPI/CEAD) 

Antônio Zilverlan Germano Matos (zilverlan@gmail.com, Mestrado em Engenharia de 

Materiais- IFPI) 
 

RESUMO. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer os recursos digitais utilizados com mais 

frequência para complementar o processo de ensino e aprendizagem, dos alunos do curso de 

licenciatura em Química (EaD) no polo de União-PI, bem como fazer uma análise das contribuições 

dos recursos digitais para a aprendizagem. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa analítica 

descritiva, na qual foi utilizado para a coleta de dados a técnica de pesquisa de campo. A pesquisa foi 

realizada com 12 (doze) discentes do curso de licenciatura em Química (EaD) .Os resultados dos 

questionários aplicados online, através do Google docs, apontam que os recursos digitais educacionais 

mais utilizados pelos discentes para complementar o aprendizado foram, vídeo aulas no youtube 

(Canais de ensino), aplicativos, livros digitais e sites educativos. Constatou-se que são vários os 

recursos digitais presentes para auxiliar os discentes e que estes recursos contribuem para a 

compreensão do conteúdo. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Recursos digitais na aprendizagem. Metodologias para o 

ensino de Química. 

ABSTRACT.  Digital learning resources: a reality in chemical license course in distance mode in 

the union-pi polo. This research aimed to know the most frequently used digital resources to 

complement the teaching and learning process of the undergraduate Chemistry (DE) course at União-

PI, as well as to analyze the contributions of digital resources. for learning. This study is a descriptive 

analytical qualitative research, in which the field research technique was used for data collection.This 

research had as general objective to know the digital resources most used to complement the teaching 

process learning by students of the undergraduate course in Chemistry (EaD) in the Polo of Union-PI 

and analyze the contributions of digital resources For learning. This study is a descriptive analytical 

qualitative research and in relation to data collection, the field research technique was used. The study 

was conducted with 12 (twelve) students of the undergraduate course in Chemistry (EaD). The results 

of the questionnaires applied online, through Google Docs, point out that the educational digital 

resources most used by the students to complement the learning were, video lessons on YouTube 

(teaching channels), applications, books Digital, educational sites. It was found that there are several 

digital resources present to assist students and that these resources contribute to the understanding of 

content. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Keywords: Distance education, digital resources in learning, methodologies for teaching chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação na sociedade contemporânea, com o avanço das tecnologias e da ciência, 

vem passado por diversas transformações vinculadas diretamente ao modelo tradicional de 

ensino. As tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), em especial a internet, vêm 

permitindo diversas possibilidades de acesso à educação e tornado o processo de ensino e 

aprendizagem dinâmicos, em particular na educação a distância (EaD).  

A educação a distância (EaD), do período do ensino por correspondência aos dias 

atuais, passaram por diversas mudanças. Com os avanços das tecnologias, existem diversos 

recursos digitais disponíveis na internet para facilita o processo de ensino e aprendizagem. 

Discorre-se sobre recursos digitais na educação, como uma ferramenta pedagógica de apoio 

ao aprendizado, podendo ser um vídeo, uma animação, sites educativos, aplicativos didáticos, 

etc. Estes recursos possibilitam estudar de maneira interativa e dinâmica, dentro e fora do 

ambiente escolar.  

O trabalho proposto se justifica pela necessidade de investigar os recursos digitais 

mais utilizados pelos discentes para complementar o processo de ensino aprendizagem no 

curso de licenciatura em Química na modalidade (EaD). A educação a distância (EaD) 

representa mais um desafio para os discentes, pois precisam ser capazes de estudar de maneira 

autônoma, sem a presença do professor como mediador da aprendizagem. Nesse contexto o 

presente trabalho estabeleceu como problema de pesquisa: Quais os recursos digitais mais 

utilizados para complementar o processo de ensino e aprendizagem no curso de licenciatura 

em Química EaD? 

Procurando entender a respeito da utilização dos recursos tecnológicos e suas 

contribuições, este trabalho tem como objetivo conhecer os recursos digitais mais utilizados 

para complementar o processo de ensino e aprendizagem pelos alunos do curso de licenciatura 

em Química (EaD) no polo de União-PI e analisar as contribuições dos recursos digitais para 

a aprendizagem. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade que tem como principal 

característica uma proposta de ensino baseada na separação de discentes e docentes em 

determinado espaço geográfico, sendo o processo de ensino e aprendizagem mediado por 

materiais impressos e plataformas virtuais. Para Maia e Mattar (2007, p. 6 apud SANTOS e 

MENEGASSI, 2016, p. 211), “a EaD é uma modalidade de educação em que professores e 

alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de 

comunicação”. Ou seja, esta modalidade de educação vem tornado possível à interação 

através dos diversos recursos de informação e comunicação, desta forma, promovendo uma 

autonomia do discente com seu aprendizado. 

Através da educação à distância, os estudantes universitários podem alcançar grandes 

quantidades de informações em um curto período de tempo a locais remotos, minimizando 

desta forma custos, perda de tempo e espaço (YAVUZALP et., al, 2016). Nesse sentido, 

percebe-se que essa modalidade de ensino traz benefícios aos estudantes, pois possibilita-os a 

terem fontes de informações mais diversificadas no seu processo de ensino e aprendizagem.   

Diante dos avanços tecnológicos, a educação a distância (EaD) dispõe de recursos 

digitais que complementam o processo de ensino e aprendizagem tais como: materiais da 

internet, vídeo-aulas, redes sociais, aplicativos, estes funcionando como ferramentas didática 
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no processo de aprendizagem dos discentes. Para Masetto (2012, p. 95), “estes recursos criam 

ambientes virtuais que podem servir de complemento aos ambientes presenciais ou serem 

usados em situações de aprendizagem à distância”. 

Assim sendo, as tecnologias educacionais no cenário da educação a distância 

funcionam como um instrumento de aprendizado, pois proporciona ao estudante inúmeras 

possibilidades de busca de conhecimento, o que possivelmente permite uma aprendizagem 

mais significativa e efetiva. De acordo com Almeida (2002), é importante destacar o potencial 

da EaD com suporte em ambientes digitais e interativos de aprendizagem para a representação 

do pensamento do aprendiz e a comunicação de suas ideias, assim como para a produção 

individual e coletiva de conhecimentos. Em geral, a educação a distância pode ser definida 

como a troca interativa de dados com base na web, através de equipamentos e ferramentas 

tecnológicas avançadas, entre docentes e discentes que estão distantes um do outro 

(ODABAŞ, 2003). 

Deste modo, percebe-se que os recursos digitais educacionais assumem um papel 

fundamental no processo de aprendizagem, sendo considerado como uma ferramenta 

indispensável na educação por fornecer uma variedade de opções para sua utilização, tanto na 

modalidade a distância quanto na modalidade presencial. De fato, pode-se considerar que o 

emprego das tecnologias proporciona ambientes pedagógicos mais propícios e significativos 

para novas práticas (RIBEIRO, MENDONÇA e MENDONÇA, 2007). É visível o potencial 

das ferramentas tecnologias na educação, uma vez que funcionam como instrumentos na 

construção de conhecimentos. 

3. METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa analítica descritiva e em relação à 

coleta de dados foi utilizada a técnica de pesquisa de campo. A pesquisa foi realizada com 12 

(doze) discentes do curso de licenciatura em Química (EaD) no polo de União-PI. A turma 

pesquisada apresentava 16 (dezesseis) discentes do 5º período de curso, porém 04 (quatro) 

discentes não concordaram em participar da pesquisa. 

A cidade de União-PI esta localizada na região centro-norte piauiense, a 59 (cinquenta 

e nove) quilômetros da capital Teresina-PI. Possui uma população estimada em 44.396 

habitantes. O clima do município é o tropical, sendo este o clima predominante no estado do 

Piauí. A categoria da vegetação é o cerrado e a caatinga. A principal fonte de renda da 

população é a agricultura e o comércio. 

Encontra-se no município 01 (um) polo da universidade aberta do Piauí, onde são 

ofertados pelo Centro de Educação aberta e a distância (CEAD) da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) os seguintes cursos: Bacharelado em Administração Publica, Bacharelado em 

Computação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e Bacharelado em 

Sistemas de informação.  

A coleta de dados foi realizada através de questionário criado através do Google Docs 

contendo 05 questões com perguntas objetivas e discursivas para os alunos. O processamento 

dos dados foi realizado através do programa Microsoft Excel 2010 e os resultados foram 

expostos em figuras para melhor compreensão. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos questionários aplicados online, através do Google docs, apontam 

que os recursos digitais educacionais mais utilizados pelos discentes para complementar o 

aprendizado foram videoaulas no youtube (Canais de ensino), aplicativos, livros digitais e 
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sites educativos. É importante esclarecer que nesta questão os discentes tinham o direito de 

selecionar mais de uma opção de recursos digitais. O resultado pode ser visto na figura 01. 

Figura 01. Recursos digitais mais utilizados para complementar o aprendizado. 

 
Fonte: Elaborador pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Percebe-se que os resultados mostram que dentre os recursos mais utilizados pelos 

discentes são as videoaulas (34%), pois oferecem o desenvolvimento de conteúdos de maneira 

mais interativa e por ser possível rever as aulas quantas vezes desejarem, deste modo 

facilitando o processo de ensino aprendizagem. Analisando os dados, é possível notar que os 

recursos digitais como simuladores digitais (4%), redes sociais (7%) e outros recursos (7%) 

são utilizados com menos frequência pelos discentes. 

Os discentes também foram questionados sobre os aparelhos utilizados para acesso aos 

recursos digitais. O resultado pode ser visto na figura 02. 

Figura 02. Aparelhos utilizados para acesso aos recursos digitais. 

 
Fonte: Fonte: Elaborador pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

É possível notar que o computador (46%) é o aparelho mais utilizado para acesso aos 

recursos digitais, ficando atrás aparece o notebook (27%) e o aparelho celular smartphone 

(27%). Percebe-se ainda que o tablet não foi utilizado segundo os dados coletados nesta 

pesquisa. 

Os discentes também foram indagados se conseguem entender conteúdos de maneira 

mais fácil através da utilização dos recursos digitais. É possível notar que (67%) dos discentes 

afirmaram que quando utilizam algum tipo de recurso digital, como um complemento no 

aprendizado, conseguem entender os conteúdos de maneira fácil, pois o aprendizado se torna 

mais interativo e dinâmico. 
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Figura 03. Entender os conteúdos de maneira mais fácil através dos recursos digitais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Percebe-se então, que os recursos digitais quando utilizados para fins educacionais, 

são ferramentas interativas capazes de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e ao 

mesmo tempo estimular a cooperação e a interação entre os discentes e docentes de um 

mesmo curso baseado no uso das tecnologias. O resultado pode ser visto na figura 03. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que há indícios da importância da utilização de recursos digitais na 

educação como uma complementação no processo de ensino e aprendizagem, tanto na 

modalidade de ensino à distância como também no ensino presencial, uma vez que auxiliam 

na prática pedagógica, tornando o aprendizado dos conteúdos mais dinâmicos e auxiliando no 

planejamento dos horários dedicados ao estudo. Portanto, conclui-se que as tecnologias 

utilizadas como uma ferramenta de educação com o objetivo de complementar o aprendizado 

podem representar em uma qualidade de aprendizado mais significativo e efetivo. Constatou-

se através dos dados que são vários os recursos digitais presentes no campo educacional para 

complementar o aprendizado dos discentes e que estes recursos contribuem para a 

compreensão de conteúdos de maneira mais fácil, ou seja, tornando o aprendizado dos 

discentes mais dinâmico e eficaz. 
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RESUMO. O presente trabalho apresenta o relato da experiência das autoras na implementação de 

um Guia Didático em um grupo de trabalho de transposição didática de um curso da modalidade 

presencial para EaD. As pesquisadoras realizaram um estudo bibliográfico acerca do uso de vídeo 

em contexto educacional e propuseram um Guia Didático para a produção de vídeo aulas com base 

nesse aporte teórico e analisaram os impactos de sua proposta a partir de um questionário aplicado 

entre os conteudistas, profissionais com notável saber técnico e que precisavam de subsídios 

pedagógicos para a elaboração de seu material. 

Palavras-chave: Produção de vídeo educativo. Vídeo educativo. Produção de vídeo para EaD. 

Força Aérea Brasileira. FAB. 

 

ABSTRACT.  Educational video production in distance education: a report of a pedagogical 

intervention.  This paper presents the report of the authors' experience in the implementation of a 

Didactic Guide in a didactic transposition work group of a classroom course for distance education. 

The researchers conducted a bibliographic study about the use of video in educational context and 

proposed a didactic guide for the production of video lessons based on this theoretical background 

and analyzed the impacts of their proposal from a questionnaire applied among the content, people 

with remarkable technical knowledge but that needed pedagogical subsidies for the elaboration of 

their material. 

Keywords: Educational video production. Educational video. Video production for distance 

education. Brazilian Air Force. FAB. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surgiu como produto final da disciplina “Produção de Vídeo” 

dentro do Programa de Pós-graduação em Inovações em Tecnologias Educacionais do 

IMD/UFRN em nível de mestrado. E foi pensado tanto pela vivência profissional das 

pesquisadoras, quanto pela relevância como um todo, extrapolando as possibilidades de 

aplicação para além do recorte aqui apresentado. 

Com a evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC o 

acesso à informação está cada mais vez mais fácil e rápido. Seja por jornais, revistas, livros, 

rádio, televisão, e principalmente, pela internet, visto que lá é possível encontrar todos 

esses recursos em “único lugar”. Diante de tantos avanços, a educação não poderia permear 

por um caminho diferente. Sendo assim, a Educação a Distância - EaD vem se expandindo 

e ganhando espaço na nossa era atual, tendo em vista a possibilidade de estudar a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Daí a relevância do uso do vídeo como recurso na Educação a 

Distância.  

Sobre a Educação a Distância (EaD), Covalsky e Mota, (2016) afirmam que é um 

método de ensino/aprendizagem que tem chamado atenção no meio educacional, por se 

adaptar às diferentes realidades daqueles que buscam uma formação. Sua metodologia 

consiste na utilização das tecnologias de informação e comunicação, tendo a flexibilidade 

como fator importante dessa modalidade, pois o aluno tem autonomia para administrar seus 

estudos com as suas necessidades. 

E, sobre o uso do vídeo, Santos, (2016) destaca a importância do vídeo no processo 

educacional, em especial no EaD, por conseguir transmitir informações, linguagens, 

considerando alguns valores e contribuindo com metodologias e potencialidades no que se 

refere a sua utilização na educação. 

Com vistas a atender à demanda formativa de seu pessoal, em 2017 a Força Aérea 

Brasileira (FAB), lança o Plano de Modernização do Ensino, documento que regula a 

modernização do ensino no âmbito da Aeronáutica. A instituição compreende a 

modernização como um processo de transformação com o objetivo de superar teorias e / ou 

práticas obsoletas buscando qualidade de processos, visando maior eficiência e eficácia. 

Para tanto a instituição vem investindo paulatinamente na expansão da modalidade de 

Educação a Distância, com o intuito de aperfeiçoar e capacitar o seu efetivo.  

Diante desse cenário, o Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), escola 

operacional da FAB, iniciou o processo de ampliação da oferta de cursos da modalidade de 

Educação a Distância, com o objetivo de atender a abrangência necessária para a 

manutenção do ensino. 

 O trabalho, que teve início em 2017, conta com grupos de trabalhos compostos por 

equipes multiprofissionais envolvendo o corpo pedagógico da escola, equipe de TI, equipe 

de produção de material didático para o EaD e os conteudistas, responsáveis pelo 

referencial técnico e instrucional das aulas e que são os sujeitos dessa pesquisa. 

Este relato de experiência, aborda o trabalho realizado com um grupo específico de 

conteudistas que escolheu o vídeo educativo como principal recurso didático para um 

determinado curso. A falta de conhecimento técnico por parte dos conteudistas acerca da 

produção de vídeo educativo, trouxe à tona uma oportunidade de aliar a prática profissional 

ao campo científico, tomando como base as políticas da instituição e o aporte teórico ao 

qual as alunas pesquisadoras tiveram acesso ao longo da disciplina de produção de vídeo. 
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Foi a partir da pergunta motivadora “Como melhorar a qualidade final das vídeoaulas 

produzidas pelo grupo de conteudistas?” que se desdobrou a pesquisa aqui apresentada, 

bem como seu resultado prático enquanto assessoria pedagógica. Para tanto se fez 

necessário investigar na literatura científica quais seriam as orientações básicas para a 

produção de vídeos em geral, assim como buscar referências na área da pedagogia acerca 

do seu uso no ensino e aprendizagem, o que nos levou aos trabalhos de BAHIA e SILVA 

(2015), Principais referência nesse trabalho pontual. Chegou-se à necessidade da 

elaboração de um guia, que os auxiliasse na produção de vídeo, principalmente na fase de 

roteirização, escolha do tipo de linguagem e conteúdo do vídeo.  Por fim, foi realizada uma 

breve análise do resultado da aplicação das orientações do Guia Didático para a produção 

de vídeo sob a perspectiva dos conteudistas a partir da aplicação de um questionário 

qualitativo (google forms). Tratou-se, portanto, de uma pesquisa ação, considerando que a 

partir de pressupostos teóricos elaborou-se um guia prático para a produção de vídeos 

educacionais naquela instituição e realizou-se a análise da utilização do Guia. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho de transposição didática do curso objeto desta pesquisa começou no 

início de 2019 com uma equipe composta por 02 pedagogas, 05 conteudistas e 02 

profissionais da equipe de material didático. O primeiro momento do trabalho foi uma 

sensibilização realizada pelas pedagogas para os conteudistas sobre a Educação a Distância, 

características, possibilidades e materiais didáticos utilizados na EaD. Após esse momento, 

foram confeccionadas as documentações de ensino pertinente a todos os cursos da FAB e 

por último, foram delimitados os recursos didáticos que seriam usados naquele curso, 

inclusive, o vídeo. 

Por muito tempo concebeu-se material didático apenas como o material impresso, 

sendo o mais conhecido deles o livro didático. Segundo Frade (2011, p.59) “Vários 

pesquisadores têm trazido sua contribuição ao discutir as novas práticas geradas pela 

passagem do oral para o escrito e de uma cultura escrita do papel para uma escrita da tela”. 

Estamos então falando de um novo tempo, com novas demandas e novas soluções. Barbosa 

e Noronha (2014) trazem em sua obra um alerta sobre o risco da escolha desse livro 

didático em sala de aula “como fonte única de leitura na escola”, sob pena de “perder seu 

próprio objetivo didático” (p.98). Fazendo uma breve relação com essa passagem da cultura 

do papel para uma cultura da tela, podemos fazer a mesma afirmação, por alusão, sobre o 

uso do vídeo como instrumento didático, especialmente quando se fala em EaD. Não há 

dúvida de que é um instrumento muito rico e válido, mas ele não deve ser usado como o 

único recurso ou sem um propósito claro, sob pena de perder sua função pedagógica e 

passar a exercer uma função meramente recreativa, ou se tornar apenas uma atividade 

maçante sem um propósito claro. 

2.1 Produção de vídeo educativo 

A construção de um vídeo para EaD não é um processo simples. Ele exige a 

integração multidisciplinar de uma equipe, que envolve, pelo menos, os conteudistas, o 

técnico em assuntos educacionais e profissionais que dominam a linguagem midiática. 

Esses profissionais precisam estar em sintonia para um resultado estético, didático e técnico 

adequado. O conhecimento do público alvo, da relevância do conteúdo e dos objetivos de 

ensino possibilitam a equipe multidisciplinar delinear a melhor linguagem e estratégia para 

o bom êxito do processo de ensino.  

 O guia para a elaboração do roteiro e da produção de vídeo apresentada pelas 

pedagogas do GITE foi uma adaptação do trabalho apresentado por BAHIA e SILVA 
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(2015), que elencou algumas características consideradas como essenciais para a produção 

de vídeo, quais sejam: Ser o mais breve possível; Ser livre de preconceitos; Ser narrativo; 

Promover a autoria; Usar tomadas curtas; Sensibilizar o aluno; Ser simples; Ser diferente; 

Ser um audiovisual: Ter ritmo; Seja atemporal(no guia apresentado aos conteudistas, cada 

ponto abordado veio seguido de conceitualização e uma breve explicação). 

2.2 Validação do guia de produção de vídeo 

O questionário aplicado apresentava 3 perguntas e foi respondido por 5 

conteudistas. A seguir, análise dos resultados da pesquisa: Pergunta 1: “Você possui 

alguma experiência em produção de vídeo educativo? ” Apenas 1 dos entrevistados apontou 

que sim. Os outros disseram que não. Pergunta 2: “Antes da disponibilização da Sequência 

Didática para produção de Vídeo, você possuía conhecimentos prévios sobre a temática? ” 

Todos os entrevistados responderam que não. Pergunta 3: “A Sequência Didática 

disponibilizada, contribuiu para a sua produção de vídeo? ” 4 entrevistados responderam 

concordo totalmente e 1 entrevistado respondeu concordo parcialmente.  

Embora a pesquisa tenha sido composta por uma amostra pequena é possível afirmar 

que a aplicação do Guia Didático contribuiu de forma positiva no auxílio dos conteudistas 

para a produção do vídeo educativo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais, podemos dizer que há muito que se debater acerca do uso de vídeo 

enquanto recurso didático e como material no processo de ensino e aprendizagem e que 

essa é uma discussão inédita no GITE. 

 No caso dos vídeos didáticos no âmbito da Força Aérea Brasileira, é preciso estar 

atento à segurança e atualização da informação que está sendo gravada, pois em muitos 

casos tratam-se de informações sensíveis e que envolvem a segurança nacional e a vida de 

usuários. É preciso mais do que em outros casos, se fazer claro e usar de todos os recursos 

disponíveis, para que as informações possam ser aprendidas com o mínimo de ruído 

possível.  

Considerando o Guia Didático como um recurso pedagógico para auxiliar 

conteudistas a produzirem vídeos com propósito claro, podemos afirmar que o material foi 

bem e será válido em situações em que estes profissionais possuam pouca ou nenhuma 

experiência pedagógica, independente do contexto. 
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RESUMO. O objetivo desse estudo foi relatar a experiência da realização de uma intervenção 

pedagógica vivenciada ao longo do Projeto de Trabalho de conclusão do curso de Especialização 

em Educação Inclusiva em contextos escolares. Tal projeto teve um interesse especial no processo 

de inclusão digital de estudantes com deficiência visual, tendo como foco o uso das Tecnologias 

Assistivas (TAs) para a promoção de acessibilidade ao Ambiente Virtual  de Aprendizagem 

(AVA). No seu desenvolvimento foram utilizados procedimentos tais como a utilização de 

softwares leitores de tela para o acesso ao AVA, digitação e formatação de trabalhos acadêmicos, 

dentre outras ações, que oportunizaram a participação do estudante com deficiência visual em 

atividades virtuais. 

Palavras-chave: Inclusão digital. Deficiente visual. Tecnologias assistivas. 

 
 

ABSTRACT. Pedagogical intervention in ava for digital inclusion of visual disabled student. 

The aim of this study was to report the experience of conducting a pedagogical intervention lived 

throughout the Work Project for the conclusion of the Specialization Course in Inclusive 

Education in school contexts. This project had a special interest in the process of digital inclusion 

of visually impaired students, focusing on the use of Assistive Technologies (ATs) to promote 

accessibility to the Virtual Learning Environment (VLE). In its development were used 

procedures such as the use of screen reader software to access the VLE, typing and formatting of 

academic works, among other actions, which enabled the participation of students with visual 

impairment in virtual activities. 

Keywords: Digital inclusion. Visual impairment. Assistive technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A inclusão de alunos com deficiência no ensino superior a partir de Políticas de 

Ações Afirmativas é uma realidade de muitas universidades públicas e privadas. Sendo 

assim, além de garantir o acesso dessas pessoas aos espaços acadêmicos, é fundamental 

construir condições físicas e simbólicas que garantam a permanência nesses espaços. Ou 

seja, para que um cego, matriculado em curso superior permaneça estudando e tenha, de 

fato, a mesma formação que os estudantes videntes, é fundamental ter recursos e 

ferramentas que propiciem a disponibilização de conteúdos didáticos em diferentes 

formatos, a fim de dar condições de acesso e permanência ao estudante. 

Neste contexto, o presente estudo propõe-se a apresentar as atividades e 

experiências vivenciadas no Projeto de intervenção pedagógica que fez parte do Trabalho 

de conclusão do curso de Especialização em Educação Inclusiva em contextos escolares 

da Faculdade de Educação de Juiz de Fora (MG), que foi aplicado na Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). O projeto teve um interesse especial no processo de inclusão 

digital de estudantes com deficiência visual à vida acadêmica, tendo como foco, o uso das 

Tecnologias Assistivas (TAs) para a promoção de acessibilidade em um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) próprio da UFV, o PVANet. 

Constatou-se que os alunos com deficiência visual (DV) estão impossibilitados de 

utilizar o PVANet, pois, essa plataforma de aprendizagem não atende às especificidades 

do aluno com deficiência visual, o qual depende da ajuda de colegas para que consiga 

acessá-lo e cumprir com as atividades propostas pelos professores. Cerqueira e Ferreira 

(2000) destacam que um dos problemas básicos que a pessoa com deficiência visual e, 

em especial, o aluno cego vivencia, consiste na dificuldade de ter contato com o ambiente 

que os rodeia, uma vez que costumam carecer de materiais adequados que possibilitem 

que a aprendizagem se dê de forma plena. 

Nesse sentido, é necessário propor recursos específicos que possam oferecer 

oportunidades acessíveis ao PVANet, procurando assim responder com qualidade ao 

objetivo inclusivo da Instituição. Processo que proporciona momentos de construção de 

conhecimento, de forma diferenciada e significativa, podendo o aluno adquirir maior 

qualidade de vida, autossuficiência e inclusão digital e social. 

Este relato de experiência apresenta a descrição da realidade da UFV e dos sujeitos 

envolvidos, seguido da discussão teórica sobre a temática em que são contemplados os 

recursos e estratégias mais utilizados para atender a essas especificidades, cegueira e 

baixa visão, destacando principalmente o relato dos envolvidos. Apresenta o relatório 

com todas as ações desenvolvidas, as conquistas e desafios enfrentados ao longo do 

percurso, seguido da guisa de conclusão. Tais aspectos serão detalhados na esperança de 

que, com a divulgação deste estudo, seja possível contribuir para que os alunos com DV 

tenham melhores oportunidades para construir seus conhecimentos de forma significativa 

e contextualizada na Instituição com uso do AVA. 
 

2. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - PVANet 

A Universidade Federal de Viçosa conta, desde 2003, com um AVA próprio, o 

PVANet. Este AVA dispõe de recursos didáticos e tecnológicos que possibilitam o 

processo de ensino-aprendizagem de professores e alunos, suprindo necessidades 

didáticas e demandas específicas, por meio de novas metodologias, no qual é possível 

disponibilizar para os seus usuários grande quantidade de informações e conteúdos das
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aulas em vários formatos: artigos, links para sites, apresentação em PowerPoint, vídeos-

aulas, aulas narradas, áudios, simulações, objetos para interação, atividades variadas, 

avaliações on-line, etc. Além das ferramentas assíncronas, como fórum de debates, e-mail, 

e um chat que permite a comunicação em tempo real. 

O PVANet é bastante utilizado pelos professores da UFV, que possuem autonomia 

para estruturar suas disciplinas ou cursos, conforme o objetivo a que se proponham. No 

ano de 2019, são 5.940 disciplinas de cursos presenciais e a distância, vinculadas ao AVA, 

atendendo alunos dos três Campi da UFV, com os mais diversos tipos de conteúdo. Em 

2017 o total de estudantes ativos, no AVA, nos três campi, foi de 35.319, matriculados 

em cursos presenciais e a distância. A média de acessos diários ao AVA foi de 5.600, com 

variação de 236 a 11.061. E o número de consultas (não repetidas) chegou a 1.698.436. 

Estes números mostram o quanto o PVANet é utilizado pelos discentes. No entanto, o 

grande problema é que os recursos e ferramentas disponíveis para acessar os conteúdos 

em diferentes formatos não leva em consideração a condição física e/ou motora dos 

usuários. 

Pensando nisso, a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas (UPI) vinculada 

à Pró-reitora de Ensino da UFV, criada em 2016, para que pudesse oferecer à comunidade 

universitária, particularmente, aos estudantes com necessidades educacionais específicas, 

um espaço que servisse de referência para orientação e apoio no que diz respeito a sua 

permanência na Instituição, visando a melhoria da qualidade do seu atendimento 

educacional. 

A UPI é fundamental para proporcionar caminhos para que o estudante tenha uma 

aprendizagem significativa. Lá estão disponíveis variados materiais pedagógicos 

adequados, como a impressora de materiais em Braille, lentes de aumento, computadores 

com softwares leitores de texto, auxiliares eletrônicos, entre outros materiais considerados 

como Tecnologias Assistivas (TAs) que possibilitam ao aluno, com deficiência visual e 

outras especificidades, tenham uma maior autonomia na realização das suas atividades e 

acesso ao material disponibilizado para seu aprendizado. 

Nesse contexto, Manzini (2006) concebe que a Tecnologia Assistiva se refere a 

uma ampla variedade de recursos destinados a dar suporte (mecânico, elétrico, 

computadorizado, etc.) às pessoas com deficiência física, visual, mental ou múltipla. O 

Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) criou em 2007, o seguinte conceito: “Tecnologia 

Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover 

a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social” (CORDE – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII, pag. 3).  

Embora a tecnologia assistiva, em especial o computador, esteja presente hoje em 

algumas instituições de ensino, sua utilização ainda causa muita insegurança nos seus 

usuários, uma vez que não dominam essas tecnologias digitais e softwares específicos 

(HUMMEL, 2007). Um importante recurso, que possibilita que alunos com deficiência 

visual utilizem o computador, são os softwares leitores de tela.  

Segundo Ferreira (2014) os leitores de tela são programas que atuam junto ao 

sistema operacional do computador, capturando toda e qualquer informação exibida no 

monitor do computador em formato de texto ou ainda de um código de fonte de páginas 

da Internet, e a modifica em uma resposta falada usando um sintetizador de voz.  

Dentre os mais conhecidos, estão: o Dosvox, um sistema operacional 100% 

nacional, elaborado pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Seu uso é bem disseminado entre os deficientes visuais e talvez 

seja o recurso mais utilizado por eles por ser de fácil acesso e obtenção, por sua gratuidade 

e pode ser adquirido através do site http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm. E o 
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Jaws considerado atualmente o leitor de tela mais popular do mundo, possui um software 

sintetizador de voz que possibilita seu uso em diversos idiomas, inclusive em português. 

Tem a vantagem de realizar a leitura de páginas de internet, o que o torna melhor, nesse 

quesito, que os demais softwares do mercado. Dependendo de suas configurações permite 

a navegabilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, mais informações podem ser 

obtidas no site http://www.freedomscientific.com/ (SCHLÜNZEN, 2011). 

Ainda assim, a pessoa com deficiência visual depende do trabalho realizado pela 

equipe que o acompanha, sendo professores, estagiários e outros profissionais, que 

realizam um trabalho conjunto e colaborativo, por meio de reuniões e trocas de 

experiências para compreenderem as particularidades da deficiência, conforme veremos 

a seguir. 
 

2.1 Planejamento do projeto de intervenção pedagógica 

Nesse contexto, o projeto de intervenção pedagógica começou a ser realizado na 

UPI, com um estudante cego do curso de Pedagogia, que ingressou na Instituição em 

2018. Ele nasceu sem a visão, mas não soube explicar a causa. É bastante independente, 

mora com mais dois colegas no alojamento localizado no “coração da Universidade”, ao 

lado da UPI, perto da Biblioteca Central e entre o espaço para realização de exposições e 

incentivo ao lazer cultural e à expressão artística (Pinacoteca). Ele vai às aulas e almoça 

no restaurante universitário utilizando o recurso da bengala de cor branca, que o identifica 

como sendo cego, para se locomover no dia-a-dia no Campus. 

Na UPI, além de todos os recursos de acessibilidade e a equipe de profissionais à 

sua disposição, o estudante cego tem acesso a um Notebook e um Gravador de voz, 

cedidos pela Instituição para o seu uso exclusivo. Por isso, ele leva o notebook para 

estudar em casa e o gravador de voz para gravar as aulas assistidas. No referido notebook 

foram adaptadas teclas de digitação em braille. Foi o estudante quem solicitou que os 

adesivos confeccionados em braille fossem fixados apenas na parte superior do seu 

teclado (no grupo de teclas com números), pois, ele já havia memorizado todo o teclado 

e necessitava apenas de ter uma orientação. E assim ele foi atendido. 

Logo, percebeu-se que o estudante, já possuía alguns conhecimentos 

computacionais suficientes para digitar um texto utilizando o software Dosvox e fazer 

login no PVANet. Mas, não possuía autonomia satisfatória para acessar o conteúdo das 

disciplinas e realizar as atividades em determinadas ferramentas do AVA, pois, o software 

leitor de tela – Jaws – também instalado no seu computador, não possibilitava a navegação 

plena. Porém, o fato dele já utilizar os leitores de tela, Dosvox e Jaws, foi um ponto muito 

importante para desenvolver o projeto de intervenção. 

Com esse diagnóstico, foi possível observar a necessidade de identificar as 

possíveis estratégias de ensino que proporcionassem maior autonomia no processo de 

inclusão digital, não só do referido aluno, mas, dos demais estudantes com deficiência 

visual, com a melhor acessibilidade possível, tendo como foco as tecnologias assistivas. 

De acordo com Francisco Godinho (2010) a acessibilidade consiste na facilidade 

de acesso e de uso de ambientes, produtos e serviços por qualquer pessoa e em diferentes 

contextos, por meio de adaptações, meios alternativos de informação, comunicação, 

mobilidade e manipulação, de produtos e serviços de apoio/acessibilidade que cubram as 

necessidades de diferentes populações. Nesse contexto, sabe-se também que o uso das 

tecnologias se torna cada vez mais indispensáveis, não podendo ser ignoradas nem 

consideradas como desnecessárias para o ensino e a inclusão. Assim como afirma 

Radabaugh (1993): “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais 

fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

Dado o exposto, o projeto de intervenção pedagógica foi organizado em três etapas 

principais: estudo de caso, planejamento e execução. A fase de estudo de caso foi iniciada 
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a partir de um estudo exploratório com o intuito de identificar as necessidades 

educacionais específicas do estudante cego para a condução da intervenção. Segundo Gil 

(2008), este método aprimora as ideias ou descobre intuições, proporcionando mais 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. 

A partir deste estudo, foi realizada uma pesquisa quanto às tecnologias assistivas 

que pudessem melhor atender o estudante. Logo, foram estabelecidos os materiais a serem 

utilizados. A principal tecnologia assistiva usada foi o software leitor de telas – Jaws 15.0. 

Essa versão foi a mais atualizada que conseguimos obter, e mesmo não se tratando de um 

software livre, sua escolha se deve ao fato de que, é uma tecnologia multifacetada com 

características que melhor se adequaram aos nossos objetivos, garantindo assim que 

pessoas com deficiência visual sejam capazes de ouvir as informações dispostas na tela 

em forma de áudio. 

Por fim, a terceira e última fase consistiu na execução da intervenção realizada a 

partir de 10 encontros, com duração de quatro horas semanais, na Sala Interativa da UPI 

da UFV- campus Viçosa (MG), o desenvolvimento das atividades nestes encontros será 

mais detalhado a seguir. Em complementariedade a proposta de intervenção, foi possível 

também propor recursos a serem implementados no PVANet, para equiparar 

oportunidades e garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual aos espaços 

virtuais acadêmicos, para que permaneçam estudando e tenham de fato, a mesma 

formação que os estudantes videntes.  

 

2.1 Análise e resultados da experiência 

Foram semanas de muitas conquistas, em que o estudante pôde sentir que as portas 

estavam se abrindo e que oportunidades poderiam surgir a cada dia. Foi muito importante 

perceber o quanto é impreterível promover acessibilidade em ambientes virtuais de 

aprendizagem para alunos cujos olhos não veem. 

Embora haja muitos recursos disponíveis e voltados para as pessoas com 

deficiência visual, alguns desses recursos demandam conhecimentos mais aprofundados 

para sua perfeita utilização, como é o caso dos leitores de tela Dosvox e Jaws. Nem 

sempre as pessoas com DV conseguem utilizá-los com autonomia, como é o caso do 

referido estudante. Além das dificuldades enfrentadas, pela falta de conhecimento dos 

recursos, encontramos ainda algumas limitações próprias de cada software, conforme 

explicitaremos a seguir. 

No que se refere ao software Dosvox, uma das maiores dificuldades encontradas 

com seu uso é que, embora permita acesso à leitura de textos e e-mails, não é possível 

fazer a leitura do AVA durante sua navegação, e também não realiza leitura de tabelas, 

planilhas e figuras. Com isso, o acesso do estudante cego ao PVANet tornou-se inviável 

com este software. Portanto, passamos a utilizá-lo somente para leitura dos textos 

transferidos do PVANet para uma Pasta específica no seu computador e para ouvir as 

aulas que foram sendo gravadas com o seu gravador de voz. 

Sobre as experiências vivenciadas na utilização do Jaws, na versão 15.0, obteve- 

se melhor autonomia. Embora o software também tivesse suas limitações com relação aos 

navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox, nesta versão, foi possível fazer a leitura 

do AVA utilizando o navegador Internet Explorer. Ainda assim, esse ponto é preocupante, 

visto que, este navegador está descontinuado há algum tempo. Seu fim definitivo ainda 

não foi anunciado, mas o browser já perdeu o suporte e apresenta incontáveis erros de 

segurança e rendimento na navegação, tornando-se vulnerável e lento. 

Por outro lado, uma das vantagens encontradas é que, o acesso aos materiais 

disponibilizados pelos professores no ambiente virtual, como textos, vídeos, bem como o 

desenvolvimento de algumas atividades acadêmicas, puderam ser acessadas e realizadas 

dentro do próprio PVANet. 
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Com relação ao acesso de materiais para leitura disponibilizados, este não se 

caracterizou o maior dos problemas. As disciplinas normalmente estão estruturadas em 

módulos, que são organizadas pelo professor da disciplina. Uma das primeiras estratégias 

adotadas foi entrar em contato com os professores do referido estudante, para contar com 

a sua colaboração na disposição das informações em sua disciplina na plataforma, de 

forma que, ficassem claras e objetivas. Como sugestão foi proposto aos professores que 

os textos disponibilizados para leitura fossem organizados em um único tópico e 

nomeados de forma que pudessem ser identificados facilmente. Assim, o software que faz 

a leitura dos conteúdos apresentados na tela do computador, permitiria uma melhor 

compreensão e acessibilidade. 

Desta forma, fomos plenamente atendidos pelos professores, que prontamente 

manifestaram interesse em colaborar e organizaram suas disciplinas conforme sugerido. 

Posteriormente, eles também solicitaram um feedback do estudante, que por sua vez, 

adquiriu melhor autonomia para encontrar os materiais para leitura dentro do AVA e 

realizar o download dos arquivos em uma pasta específica no seu computador. 

Dentre as atividades acadêmicas propostas pelos professores, uma delas referia- 

se a tarefa de participar de um “Fórum de debates” no ambiente da disciplina. O fórum é 

uma interface assíncrona que possibilita a interação e a discussão de temas entre os 

participantes da disciplina. Para tanto, o estudante não necessitou de auxílio para ler as 

postagens dos colegas, e posteriormente, postar a sua resposta. Porém, foi perceptível 

certa exaustão por parte dele ao participar desta atividade, já que o software faz a leitura 

de cada postagem feita pelos colegas, uma a uma, incluindo links,  data e hora em que foi 

postado, nome completo do participante, e isso muitas vezes tornava-se cansativo e 

monótono, segundo o estudante cego. 

Nesse sentido, discutimos sobre um diferente recurso a ser incorporado no 

PVANet que possa surtir efeito, como: criar um botão nesta ferramenta que permita aos 

participantes enviar suas mensagens em formato de áudio MP3. Este recurso seria 

interessante para esse tipo de interação coletiva entre todos os envolvidos, já que a 

gravação de um áudio é uma tarefa simples, basta utilizar um smartphone, ou um 

microfone que normalmente já vem embutido em notebooks e/ou utilizar um headset. 

Assim o registro com a voz, de cada um, poderia ser uma opção viável para tornar este 

Fórum mais significativo e dinâmico. 

Nos relatos do estudante DV, percebemos que sua grande autonomia o incentiva 

a experimentar e enfrentar os desafios. Mesmo com todas as conquistas, ele teve 

dificuldades em participar de outras atividades, como postar trabalhos na ferramenta de 

“Entrega de atividades”, em que é possível o envio de trabalhos acadêmicos em vários 

formatos (PDF, DOC, PPT, entre outros) nas disciplinas dentro do PVANet. 

Logo, este foi caracterizando-se como o maior dos problemas, pois, ele utilizava 

o software Dosvox para digitar seus trabalhos, o qual salva automaticamente o texto que 

foi digitado. Contudo, ele precisava de auxílio de outras pessoas para copiar o texto do 

software, colar em um documento no programa Word, realizar a formatação do texto e só 

depois entregá-lo no AVA, em seu nome, utilizando sua senha. 

Para superar algumas dessas limitações foi proposto ao estudante que ele utilizasse 

diretamente o programa Word para realizar a tarefa de digitar os trabalhos. Ele nunca 

havia utilizado o programa. Então, foram personalizadas algumas configurações no 

mesmo para torná-lo mais acessível. A primeira estratégia foi fixar o ícone do programa 

na área de trabalho e na barra de tarefas, para que o acesso fosse facilitado. Feito isso, 

uma lista com os principais atalhos do Word foi impressa em Braille, sobre como salvar 

o documento, aplicar negrito, alinhar o texto, abrir um novo documento e fechar o 

programa. Essa lista de comandos permitiu ao estudante mais segurança para utilizá-lo. 
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Com esses comandos de atalhos ele se adaptou muito rápido ao programa Word. 

No entanto, foi necessário criar estratégia de orientação sobre a formatação de trabalhos 

acadêmicos. Esta orientação contemplou elementos básicos de um modelo de formatação 

de textos, através de um passo a passo para ele seguir: o primeiro foi de utilizar o atalho 

para “Centralizar” o título, que sempre deverá ficar centralizado no topo do corpo do texto; 

posteriormente, deve utilizar o atalho de “Justificar” para alinhar o texto às margens 

esquerda e direita da página, promovendo uma aparência organizada; quando desejar, 

pode utilizar o atalho de “Negrito” para destacar algum termo que ficar em dúvida quanto 

à ortografia ou significado; e ao final deve usar o comando para salvar o documento, que 

salvará automaticamente o arquivo com o título dado ao trabalho (o mesmo centralizado 

no topo do texto). Também, foi personalizada a maneira de como esses arquivos eram 

salvos, com destino a uma única pasta de trabalhos acadêmicos, fixada em sua área de 

trabalho. 

Embora alcançado um nível alto de autonomia na execução destas tarefas, o 

estudante cego ainda demandava de ajuda para entregar o arquivo na plataforma. Apesar 

disso, ele demonstrou muita satisfação em poder formatar os próprios trabalhos 

acadêmicos, e considerou essa conquista como a mais significativa de todo o processo. 

Outra dificuldade enfrentada refere-se à disponibilização de conteúdos de vídeo 

no AVA. Normalmente, os professores inserem vídeos que serão trabalhados em suas 

disciplinas. Para tanto o estudante cego necessita de auxílio de outras pessoas para 

fazerem a audiodescrição. 

Nesse ponto, buscamos alternativas para, se não solucionar o problema, ao menos 

minimizá-lo. Um recurso foi sugerido para complementar esta ferramenta, como: um 

espaço destinado a audiodescrição dos vídeos, onde o professor responsável pela 

disciplina ou os próprios colegas de curso, pudessem realizar a postagem de uma 

audiodescrição em formato MP3 e/ou postar um texto descrevendo informações 

importantes referentes ao vídeo. Assim, quando fosse solicitado pelo estudante DV, ele 

poderia escolher entre ouvir a audiodescrição e/ou utilizar o software para realizar a 

leitura do texto com a descrição do vídeo. 
 

2.2 Percepções do estudante cego 

Nessa seção o estudante de Pedagogia, natural da Zona Rural de um município 

localizado em Minas Gerais, que fica acerca de 52 km de distância da Universidade, nos 

contou um pouco sobre a sua vontade de estudar desde a infância: 
 

Quando eu era bem novinho, eu realmente tinha muita vontade de estudar. 

Porque muito criancinha você não tem noção de nenhum sentido da vida, como 

que o estudo poderia estar fazendo falta. Como que realmente, a gente poderia 

se posicionar na sociedade, por que, por eu morar na área rural as coisas já são 

um pouco limitadas, não é igual se eu morar na área urbana onde tem mais acesso 

com as coisas. E também os meus pais sem conhecimento, eles achavam até que 

era impossível eu tá estudando por causa da minha visão. E às vezes eu 

‘observava’ os coleguinhas indo pra escola. Pra mim não fazia sentido, a minha 

vontade às vezes era de tá indo, né?! Mas eu como criança, nunca imaginava que 

aquilo poderia fazer sentido, fazer parte da minha vida, da minha trajetória. Então 

isso na minha infância foi muito, muito, difícil. Ai  o quê que acontece, eu 

comecei a estudar mais velho. Eu iniciei lá onde eu moro junto com as crianças. 

Na época eu já tinha mais de 20 anos, e as crianças de 7 – 8 anos. Você imagina 

eu no meio das crianças lá na área rural. Então isso foi uma aprendizagem muito 

grande que eu tive sabe, porque a gente adaptou junto  com as crianças, e os 

professores às vezes também, adaptavam o material e a gente era muito criativo 

(Estudante DV, 2019). 

 

Durante a sua trajetória escolar, ele também frequentou uma escola municipal,  na 

qual aprendeu o Braille, a usar a máquina de escrever braille, a desenvolver a escrita 

Braille com o reglete de mesa, punção e prancheta. De acordo, com o Ministério da 
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Educação (BRASIL, 2006), o processo de aprendizagem de alunos com deficiência visual 

se faz através dos sentidos remanescente (tato, audição, olfato, paladar), utilizando o 

Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. Assim, nessa escola foi 

também, onde teve o primeiro contato a um computador, que tinha o programa NVDA 

instalado. Porém, ele contou que, naquela época, não teve muito suporte, mas foi ali que 

começou a ter uma noção do que é o computador, a conhecer o teclado. Ele só não sabia 

trabalhar com ele. 

No entanto, ele não parou por aí, após concluir o ensino fundamental foi cursar o 

ensino médio na modalidade conhecida como EJA – Educação de Jovens e Adultos em 

um CESEC – Centro Estadual de Educação Continuada. Nesse percurso, ele optou por 

fazer o ENEM. Naquela época, o ENEM, servia como um meio para a conclusão do 

ensino médio, com essa oportunidade ele conseguiu eliminar algumas matérias e concluí-

lo. No ano seguinte, ele realizou o ENEM novamente para então ingressar na 

Universidade. 

O depoimento abaixo mostra todo a sua persistência e suas conquistas, quando o 

desafio é o acesso às ferramentas da plataforma virtual de aprendizagem, da universidade: 

Eu acho que está sendo uma ótima ideia usar o AVA, acho que tá me evoluindo 

muito e que só tenho a ganhar com esse contato, porque está sendo muito 

produtivo. Algumas coisas eu ainda não consigo fazer, mas o  AVA está me 

dando uma base muito boa para navegar, não 100%, mas eu tô conseguindo 

“beliscar” um pouquinho. O que eu acho que podia melhorar é ter uma forma 

mais acessível que pra mim que tem a deficiência visual e de outras pessoas 

com outros tipos de deficiência. Os conteúdos aplicados lá não são fáceis e as 

metodologias dos professores também, mas muitas vezes a gente coloca 

obstáculo nas coisas por causa dos acessos. Porque se você não tiver um 

caminho que te dá a direção para a autonomia, pra você buscar aquilo, 

infelizmente te deixa incapacitado de realizar. Isso você pode observar, em 

qualquer pessoa, vamos supor que você quer chegar na UFV, se você vem aqui 

falar ‘eu não vou conseguir’ querendo ou não, afeta o seu psicológico. Quando 

chega a esse ponto, você não consegue desenvolver porque você tem que ter 

estímulo, tem que ter tranquilidade, você tem que confiar nos seus 

equipamentos e nas suas ferramentas de trabalho. E aí se você não tiver isso, 

causa um transtorno na vida, eu posso falar da minha, porque eu tive a 

experiência comigo mesmo usando o computador, às vezes eu tô naquele 

estímulo pra estudar, pra digitar. Aí eu vou lá, todo equipado, quando chega lá, 

eu agarro e demoro até encontrar onde que eu vou digitar, e aí eu já perdi 

minhas ideias. Então isso se torna um caos na vida da gente (Estudante DV, 

2019). 

Outro depoimento do estudante, sobre a sua escolha pela graduação em 

Pedagogia, demonstra a autonomia da pessoa com deficiência, pois, boa parte destas, nem 

chegam à Universidade ou mesmo em outros contextos escolares, deixando de fortalecer 

ainda mais a busca incessante por seus direitos: 
 

Eu escolhi o curso de Pedagogia, porque eu concluindo ele, posso dar suporte 

para muitas pessoas com deficiência visual, principalmente. Porque muita 

coisa eu não tive acesso, também por causa da formação dos professores que 

ainda nem conheciam o que era adequado pra gente, pro caso da gente. Mas a 

minha intenção na Pedagogia é poder ajudar, pra não passar o mesmo que eu 

passei, porque eu tive muita dificuldade pra chegar até aqui. Então, eu usei só 

a palavra ‘facilitar’ mas não é o certo, o correto é falar assim: ‘eu posso facilitar 

a compreensão do aluno que tem deficiência visual, eu posso motivar ele’. Eu 

acho que eu sirvo de espelho de motivação pra outros alunos com DV. Porque 

muitos deficientes, principalmente os carentes que moram na área rural, pra 

eles, fica tudo mais difícil, eles acham que tudo é difícil, é impossível. Então 

colocam obstáculo em tudo. E eu tendo essa formação, eu tenho em mente que 

vou poder motivar muita gente, muitos alunos e muitas pessoas (Estudante DV, 

2019). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo esclareceu conceitos e dados importantes a respeito da 

deficiência visual, e apresentou sucintamente, as experiências e estratégias desenvolvidas 

com as tecnologias assistivas para equiparar oportunidades e garantir acessibilidade de 

estudantes com deficiência visual, aos materiais e atividades propostas no PVANet, 

possibilitando assim, mais autonomia e sucesso na construção do conhecimento destes 

sujeitos. 

A troca de conhecimento foi constante no sentido de desenvolver a melhor 

estratégia ou forma mais adequada para auxiliar o estudante cego nas situações de 

aprendizagens específicas. E apesar dos esforços, muitas barreiras tiveram de ser 

rompidas ao longo do caminho. A busca de soluções para os limites tecnológicos, o pouco 

conhecimento sobre os softwares leitores de tela e consequentemente a falta de 

acessibilidade a todas as ferramentas do AVA, fizeram com que essa realidade 

acontecesse de forma restrita. Portanto, muitas inovações, aprimoramento e estratégias 

precisam ser implementadas para possibilitar a permanência e a sociabilidade desses 

sujeitos no PVANet a partir de sua especificidade. 

Nesse ponto, é preciso salientar que, somente um contínuo trabalho de 

aperfeiçoamento de recursos, de adaptação de materiais e de investimento profissional, 

pode garantir a viabilização da acessibilidade de pessoas com DV a ambientes virtuais de 

aprendizagem nas instituições de ensino superior. Já que estas plataformas são 

cotidianamente utilizadas no campo acadêmico, e, sobretudo, caracterizam-se, pela 

utilização da linguagem visual e escrita. 

Sempre que se pensa nessas tecnologias assistivas, de certa forma, se pensa em 

inclusão digital e social. Ao tornar esses acessos mais fáceis, fala-se de “acessibilidade”, 

de eliminar as barreiras e “tornar possível” o que para pessoas com deficiência seria 

impossível. E, quando se pensa nessas possibilidades, abre-se caminho para um 

sentimento muito nobre, a empatia. Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de 

ver o mundo como ele o vê, tal como definiu Carl Rogers, pois, só assim pode ser possível 

compreender verdadeiramente o próprio contexto de vida e dificuldades, da pessoa com 

deficiência. 

Em muitos momentos, foi perceptível a perseverança do estudante DV, 

demonstrando domínio sobre a sua vida, habilidades e aptidões que o fazem ser o  sujeito 

de sua própria história. Ele percebe o mundo de uma maneira diferente, com mais 

sensibilidade, por meio da voz, do toque e do cheiro, seus sentidos remanescentes. Além 

do mais, ele mostrou como diferentes formas de ver o mundo podem existir que o diferente 

não está errado, que podemos ver e não enxergar, e que a percepção de mundo acontece 

quando conseguimos ver além dos olhos. 

É importante ressaltar também que, as pessoas com deficiências, sejam elas qual 

forem, fazem parte da sociedade. Por isso, carecem do apoio de políticas públicas para 

melhoria da sua qualidade de vida, sejam através de acesso a instituições educacionais 

inclusivas com profissionais capacitados para atender suas necessidades, estruturas físicas 

e tecnológicas, transporte para se locomoverem, bem como serem respeitadas e não 

excluídas. 

Nesse sentido, projetar, disponibilizar e implementar tecnologias que promovam 

a acessibilidade, considerando as necessidades dos usuários com deficiência, e garantindo 

seus direitos de participar plenamente de tudo o que os outros também participam é 

promover a sua inclusão, respeitando os seus direitos. Assim, um importante incremento 

para que esses acessos aconteçam é a incorporação das tecnologias assistivas no processo 

educacional como um todo, especialmente nas plataformas de apoio virtual. 

Essa experiência evidenciou a complexidade de se adequar recursos acessíveis no 

AVA, bem como a necessidade de uma equipe multidisciplinar dedicada a promover 

acessibilidade, não só ao estudante DV, como outras deficiências. 
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RESUMO. Este artigo é um relato de experiência que visa apresentar a elaboração de uma célula tátil 

de baixo custo, para o uso em polos de apoio presencial de cursos a distância, com o objetivo de 

viabilizar a leitura braille a pessoas com deficiência visual. Este projeto, em desenvolvimento pela 

Secretaria Geral de Educação a Distância da UFSCar, se tornou possível devido ao financiamento da 

Capes pelo Edital nº 3/2018 – Ferramentas de Acessibilidade, que propunha a seleção de projetos das 

Instituições de Ensino Superior participantes do Sistema UAB. A proposta, enviada e aprovada, visa 

elaborar a prototipagem de um sistema (software e hardware), aberto e de baixo custo, para leitura de 

textos em formato digital. Como veremos neste relato, o projeto está em sua etapa final e deverá obter 

o sucesso pretendido. 

 

Palavras-chave: Display Braille. Tecnologia Assistiva. Célula Braille. Acessibilidade. Educação a 

distância. 

 

ABSTRACT.  BRAILLE TOUCH CELL: DEVELOPING AN ACCESSIBILITY TOOL.  

This article is an experience report that aims to present the elaboration of a low cost tactile cell, for use 

in presential support centers for distance learning courses, with the objective of making braille reading 

possible for visually impaired people. This project, under development by the UFSCar General 

Secretariat for Distance Education, was made possible by Capes' funding through Public Call for 

Proposals No. 3/2018 - Accessibility Tools, which proposed the selection of projects from the Higher 

Education Institutions participating in the UAB System. The proposal, submitted and approved, aims 

to prototype an open and low cost system (software and hardware) to read texts in digital format. As 

seen in this report, the project is in its final stage and should achieve its intended success. 

Keywords: Braille display. Braille. Braille cell. Accessibility. E-learning. 
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1. INTRODUÇÃO  

Neste texto, apresentamos os resultados parciais de pesquisa financiada pela Capes, 

por meio do Edital nº 3/2018 – Ferramentas de Acessibilidade –, cujo objetivo é desenvolver 

recursos acessíveis para cursos na modalidade a distância. Trata-se de edital aberto para 

propostas vinculadas às Instituições de Ensino Superior participantes do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi agraciada com o aceite de sua proposta, 

qual seja: Sistema de célula tátil para leitura braille. 

A proposta enviada pela SEaD-UFSCar visa contribuir para o desenvolvimento 

tecnológico e educacional brasileiro de forma inventiva e inovadora ao elaborar a 

prototipagem de um sistema (software e hardware), aberto e de baixo custo, para leitura de 

textos em formato digital, que consiste de uma célula tátil que viabiliza a leitura braille em 

alto relevo por pessoas com deficiência visual. A proposta foi dividida em três fases: 1. 

análise de pré-requisitos; 2. construção do dispositivo e software, propriamente dito; e 3. 

elaboração de um material on-line sobre a replicação deste dispositivo em polos de apoio 

presencial de curso a distância. 

A seguir, apresentam-se o contexto que motivou o projeto e alguns pressupostos 

técnicos necessários. Depois disso, descreve-se o desenvolvimento do projeto que vem sendo 

realizado. 

Segundo o Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância, 

A acessibilidade corresponde à possibilidade de a pessoa com deficiência viver de 

forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, com 

acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 

público e de uso público, tanto na zona urbana como na rural (MILL, 2018, p. 25). 

Pensando na importância da inclusão de pessoas com deficiência visual, a célula tátil 

que está sendo desenvolvida se baseia especificamente no sistema braille, que é uma forma de 

codificação textual projetada para ser utilizada por pessoas com deficiência visual acentuada. 

A lógica que viabiliza o braille é o agrupamento de pontos na chamada célula braille. No 

Brasil, utiliza-se o sistema braille de 6 pontos, que consiste em duas colunas de três pontos, 

possibilitando 63 sinais distintos. Vide a Figura 1.  

Figura 1 - Braille de 6 pontos. 

 

Fonte: Instructor braille (2018). 
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O sistema braille pressupõe que o indivíduo utilize o tato e, com os dedos, perpasse da 

esquerda para a direita diversas células, cada uma contendo uma das 63 possibilidades. Dessa 

forma, é necessário um meio físico, tradicionalmente papel com pontos em alto relevo. Para 

realizar esses padrões, utiliza-se uma reglete1, uma máquina de escrever braille, uma 

impressora braille ou até um display braille. De todas essas possibilidades, os dois últimos são 

os mais recomendados para a elaboração de conteúdos em massa, como os indicados para a 

EaD, porém, são equipamentos de elevado valor comercial, o que impossibilita sua aquisição 

pela pessoa com deficiência ou pelas instituições para uso em polos de apoio presencial em 

cursos a distância. Para a EaD, o display braille é mais recomendado, pois viabiliza a leitura 

imediata do conteúdo digital, que é preponderante em cursos dessa modalidade. 

O display braille é um hardware computacional e pode ser definido “como um 

dispositivo de saída tátil para visualização das letras no sistema Braille” (SANT’ANNA et al., 

2008). Vide a Figura 2, que apresenta um display braille com 40 células no sistema 

americano, de 8 pontos. 

 

Figura 2 – Display braille. 

 
 Fonte: Fotografia realizada pelos autores. 

O display braille só deixa de ser uma grande possibilidade para a inclusão devido ao 

seu elevado custo, chegando a custar vinte vezes mais do que um computador convencional. 

Com exceção do preço, o display braille é uma alternativa muito adequada e até mais 

ecológica, considerando a economia de papel e energia.  

Nossa proposta visa desenvolver uma alternativa de difusão de um tipo de display 

braille, customizado e de baixo custo, para ser disponibilizado em polos de apoio presencial 

para EaD. Nessa primeira etapa do projeto, está sendo desenvolvido um display de uma 

célula. A seguir, descreve-se esse desenvolvimento. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A equipe constituiu-se de forma multidisciplinar, dada a natureza do projeto. É 

formada pelo Coordenador do Projeto, uma Gerente de Projetos, dois profissionais da área de 

Engenharia da Computação (um para o software e outro para o desenvolvimento do 

hardware), uma profissional da linguagem responsável pelo aporte ao trato com o braille, três 

educadoras que auxiliaram o projeto nas questões que envolvem aprendizagem e uma 

administradora pública que atende às tarefas administrativas e financeiras perante a Fundação 

Institucional da UFSCar e a Capes. 

 
1 Trata-se de uma espécie de régua para guiar a pontuação em um papel para a escrita braille. 
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Para a produção do hardware, utilizou-se da tecnologia do Arduino, que é um 

hardware livre em relação a direitos de uso. Além disso, valemos de processos de impressão 

em impressora 3D para a construção das peças plásticas. Já o hardware conta com peças e 

fiações simples, que podem ser facilmente adquiridas por interessados em replicar a proposta. 

A Figura 3 apresenta o aspecto do protótipo, que está em fase de testes.  

Figura 3 – Protótipo desenvolvido de uma célula braille de 6 pontos, em tamanho padrão e já funcional. 

 
Fonte: Fotografia realizada pelos autores. 

A fase de elaboração do hardware/software considera os seguintes elementos: a) célula 

tátil impressa em 3D, acionada por seis micromotores DC 5V; b) software desenvolvido em 

C++ para controlar o Arduino; e c) módulo eletrônico para controle e inversão dos motores de 

acionamento da célula, utilizando 3 CIs (circuitos integrados), do tipo L293D (circuito ponte-

h). 

Figura 4 – Protótipo já funcional do display braille com uma célula. 

 
 Fonte: Fotografia realizada pelos autores. 

  

A Figura 4 apresenta uma fotografia do protótipo que já está operacional. Ao fundo, à 

esquerda, a placa azul é o Arduino uno R3 utilizado. Ao centro, uma protoboard, branca com 

diversos cabeamentos e alguns componentes eletrônicos. À esquerda, outra protoboard com 

cabeamentos, e ao lado desta a célula braille construída e que utiliza seis micromotores, como 

os utilizados na vibração em smartfones. Na parte inferior da figura, veem-se dois botões, 

utilizados para o usuário chamar o próximo caractere de leitura ou voltar para o anterior.  

A proposta é que os polos de apoio presencial de cursos a distância construam uma 

célula braille conforme nossas instruções e utilizem esse recurso para auxiliar alunos com 
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deficiência visual na leitura de textos e na realização de provas e atividades presenciais. Em 

nossas experiências com a Educação a Distância, pôde-se observar que muitas vezes os alunos 

com deficiência visual possuem dificuldade em ter autonomia na realização de tarefas ligadas 

à leitura. Com a célula tátil que está sendo desenvolvida, acredita-se que esses alunos terão 

mais independência nas práticas realizadas nos polos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode notar no relato, o projeto tem caminhado bem e deverá obter o sucesso 

pretendido. No momento, ainda se vivenciam os seguintes desafios: 1. possibilidade de leitura 

em braille com ou sem deslocamento lateral do dedo; 2. possibilidade de leitura em braille 

com apenas um dedo ou com mais de um; 3. velocidade dos motores de baixo custo ser 

suficiente para um sistema que permita uma leitura veloz; 4. tamanho do equipamento ser 

pequeno e de fácil transportabilidade; 5.  possibilidade de deixar o sistema pronto para futuras 

implementações envolvendo wi-fi e bluetooth; 6. uso de parte de fácil aquisição e/ou de partes 

utilizando impressoras 3D; 7. fácil construção/replicação por terceiros; 8. software de 

reconhecimento de texto compatível com a maioria dos editores de textos padrão (formatos 

.doc, .txt, PDF etc.); 9. possibilidade de deixar o software de reconhecimento de texto 

compatível a leitores de tela em geral; e 10. conforto na usabilidade do sistema. 

Após a revisão dessas questões, a equipe focará na documentação final, na elaboração 

do material didático e na divulgação, que é fundamental para que o projeto possa beneficiar a 

EaD, conforme objetiva o edital da Capes. 
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

FORÇA AÉREA BRASILEIRA  
 

Danielle Oliveira dos Santos (danielledos@ufrn.edu.br ,UFRN) 

 

RESUMO. Este relato apresenta a experiência da autora acerca de sua primeira participação em um 

grupo de trabalho (GT) de Transposição Didática de um curso da modalidade presencial para a 

modalidade à distância, no Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), uma das Organizações 

de Ensino da Força Aérea Brasileira (FAB).  Neste trabalho a autora realiza uma breve revisão 

bibliográfica e dialoga com teóricos da área de educação e tecnologia buscando compreender o 

processo no qual se envolveu do ponto de vista científico, fazendo dele um objeto de pesquisa e 

concebendo-o como um processo a ser melhorado a partir do prisma de um sujeito reflexivo e 

pesquisador. Sob estes pontos o resultado do trabalho aqui apresentado, é a própria consciência do 

processo vivido e a compreensão deste do ponto de vista acadêmico, possibilitando alargar seu 

repertório enquanto pesquisadora. 

Palavras-chave: Transposição Didática. EaD. Ensino Presencial. Força Aérea Brasileira. 

 

ABSTRACT.  Didatic Transposition: A report of experience in Brazilian Air Force.  This report 

presents the author's experience about her first participation in a didactic transposition working group 

(WG) of a course from face-to-face to distance learning, in the Tactical and Specialized Instruction 

Group (GITE), one of the Teaching of the Brazilian Air Force (FAB). In this paper, the author 

conducts a brief bibliographical review and dialogues with theorists in the area of education and 

technology, seeking to understand the process in which she was involved from a scientific point of 

view, making it an object of research and conceiving it as a process to be improved. from the prism of 

a reflective subject and researcher. From these points, the result of the work presented here is the 

awareness of the lived process and its comprehension from the academic point of view, making it 

possible to broaden its repertoire as a researcher. 

Keywords: Didatic Transposition. E-leraning. Classroom teaching. Brazialian Air Force. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é uma reflexão da autora, apoiada em uma pesquisa bibliográfica, 

sobre sua vivência enquanto assessora pedagógica de um grupo de trabalho que realizou a 

transposição didática de um curso presencial para um curso a distância. Ao refletir a própria 

prática à luz do saber científico, entendeu que a práxis educativa está em constante processo 

de melhoria e percebeu também a possibilidade de contribuir com o meio acadêmico, bem 

como com a instituição na qual atua como pedagoga. 

Acerca da postura reflexiva a autora toma como base o trabalho de Fagundes (2016) 

que, por sua vez, se apoia nas ideias de Stenhouse (1975, 1981), Schön (1983, 1992) e 

Checkland e Holwell (1998). Sobre isso, Fagundes, a partir de robusta revisão bibliográfica, 

defende que “além do conhecimento tácito que os leva [os profissionais] a lidar com situações 

rotineiras, possui também um necessário componente reflexivo que permite a esses 

profissionais solucionar problemas com os quais não tinham se deparado anteriormente”. 

O locus do trabalho foi o Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), escola 

operacional da Força Aérea Brasileira (FAB). O trabalho se contextualizou a partir de uma 

necessidade do grupo de atender à demanda formativa do efetivo. Em 2017 a FAB lançou um 

Plano de Modernização do Ensino, no qual propunha um processo de transformação com o 

objetivo “de superar teorias e / ou práticas obsoletas” buscando qualidade de processos, 

visando maior eficiência e eficácia. Um dos maiores desdobramentos dessa proposta foi a 

expansão da oferta de cursos da modalidade a distância, com o objetivo de capacitar seu 

efetivo, utilizando dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Foi assim que, a partir de 2018, alguns cursos presenciais passaram, paulatinamente, 

pelo processo de “transposição didática”, termo cunhado por Chevallard (1991) e usado até 

hoje por pesquisadores como Silva e Spanhol (2014).  O trabalho conta com Grupos de 

Trabalho (GT) compostos por equipes multiprofissionais envolvendo o corpo pedagógico da 

escola, equipe de TI, equipe de produção de material didático para cursos a distancia e os 

conteudistas, responsáveis pelo referencial técnico e instrucional das aulas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho de transposição didática do curso autoinstrucional objeto deste relato 

aconteceu no segundo semestre de 2018 e contou com uma equipe composta por 01 pedagoga, 

06 conteudistas (vindos de outras unidades) e 02 profissionais da equipe de material didático e 

TI, estes últimos integrantes da escola. O Curso tem como público-alvo: adultos envolvidos 

em missões aéreas internacionais e quais sejam pilotos ou tripulantes, distribuídos por todo o 

país. 

A primeira ação do trabalho foi uma breve apresentação realizada pela pedagoga para 

os conteudistas sobre a Educação a Distância, suas características, possibilidades e exemplos 

de materiais didáticos utilizados nessa modalidade de ensino. Esse momento tinha como 

objetivo mostrar aos conteudistas que a Educação a Distância possui particularidades e 

demandas que são diferentes do ensino presencial, como aponta Filatro (2018, l. 293) “A 

educação a distancia se caracteriza pela separação espacial e temporal entre quem aprende e 

quem ensina. A comunicação entre alunos e tutores é indireta, mediada por recursos 

tecnológicos e midiáticos”. 
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Após esse momento, seguindo um cronograma elaborado pela coordenadora 

pedagógica geral, foram confeccionadas as documentações de ensino do Curso, uma 

particularidade da FAB. Para situar o leitor, essas documentações se chamam: Currículo 

Mínimo, Plano de Unidades Didáticas e Plano de Avaliação.  

Os conteudistas, nesse contexto, eram profissionais de elevado conhecimento técnico e 

alguns deles com experiência em ministrar aulas. Nenhum deles tinha experiência com a 

confecção de documentações de ensino e demonstraram certa ansiedade em partir para a etapa 

de produção de material didático. 

Naquele momento foi explicado ao GT a importância da seleção dos conteúdos que 

seriam ministrados, considerando adaptação ao contexto da EaD. Embora, para eles, pudesse 

parecer um trabalho puramente burocrático, foi explicado que naquele momento ao escolher 

um conteúdo em detrimento de outro ou definir um objetivo de aprendizagem a nível de 

compreensão e não de conhecimento, por exemplo, teria um impacto direto no material 

elaborado e no perfil de aluno a ser formado. Como aponta Silva (2016, p.15 ): “Nas teorias 

de currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” nunca está separada de uma outra importante 

pergunta: “o que eles ou elas devem ser?” Ou melhor “o que eles ou elas devem se tornar?”. 

Uma vez confeccionadas as documentações de ensino, foi iniciada a produção de 

material didático. É natural do ser humano ao nos deparar com uma realidade nova 

busquemos em nossos esquemas mentais existentes, uma solução para a nova demanda, 

conforme apontou Piaget. Também é comum que socializando venhamos a acrescentar novas 

ideias a esse repertório pré-existente formando um novo repertório, como nos afirmou 

Vygostky. Foi exatamente o que aconteceu. 

Em um primeiro momento o grupo considerou que seria suficiente extrair das 

documentações e apostilas os trechos importantes e apresentá-los aos alunos, para eles foi 

uma lógica natural, afinal eles faziam isso no ensino presencial. Foram necessárias algumas 

intervenções pedagógicas para levá-los a compreender a importância da dialogicidade na 

produção de conteúdo para EaD, como aponta Filatro (2018, l. 307-313): 

Na Educação a distância ou nas ações de formação ou capacitação 

apoiadas por mídias e tecnologias, praticamente toda interação do aluno com 

a proposta educacional tem como ponto de partida os conteúdos. Por isso, 

preparar conteúdos para EAD significa incorporar nos materiais digitais boa 

parte da comunicação didática que, na educação presencial, acontece ao vivo 

e de forma oral. 

Quando os conteudistas conseguiram entender essa particularidade, passaram a 

incorporar em seu conteúdo caixas de diálogos de forma natural. Tais caixas apareciam na 

fala de um personagem interlocutor, que acompanhou os alunos durante todo o material. Por 

fim, foram elaboradas as questões, de modo a verificar, a partir de questionários online se os 

alunos conseguiram atingir os objetivos propostos. 

Após todo o processo aqui descrito o curso foi organizado no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle e teve sua turma piloto no primeiro semestre de 2019, a qual ainda está 

em processo de levantamento de crítica para conhecer quais pontos precisam ser melhorados 

do ponto de vista dos alunos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que o trabalho foi desafiador tanto para a equipe técnica quanto para a 

pesquisadora em questão. Foi o primeiro trabalho como assessora pedagógica de um grupo de 

transposição didática e muitas das questões aqui levantadas tornaram-se interesse particular. 

A Educação a Distância mais do uma opção converte-se em necessidade e é 

imperativo o aprofundamento teórico para que a prática possa ser aprimorada. Por esse 

motivo, agora no ano de 2019, a profissional adentrou no Programa de Mestrado em 

Inovações em Tecnologias Educacionais do Instituto Metrópole Digital da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde dá continuidade aos estudos e apresentará uma 

pesquisa dentro do contexto da formação de tutores para EaD. Todo esse processo teve início 

a partir da experiência aqui relatada. 
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 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UM DICIONÁRIO ONLINE 

BILÍNGUE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
 

Sheila Silva de Farias Xisto (sheilaxisto7@gmail.com, graduada/UFV) 

Ana Luisa Borba Gediel (ana.gedielufv@gmail.com, doutora/UFV) 

 
 
RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um recorte do processo de             
desenvolvimento de um dicionário online bilíngue de Libras com a participação de uma equipe de               
professores, estudantes e técnicos da área TI de uma instituição de ensino superior. Para a elaboração                
do conteúdo tecnológico, os integrantes do projeto Inovar Mais, realizaram uma pesquisa documental             
online para verificar os trabalhos semelhantes desenvolvidos no Brasil e a partir do levantamento dos               
aspectos relevantes e das limitações, auxiliar na elaboração de um conteúdo tecnológico de             
comunicação que possa contribuir para o acesso e permanência dos estudantes surdos no ensino              
superior. 

Palavras-chave: Libras. Tecnologia. Educação. Comunicação.  

 

ABSTRACT. Trajectory to elaborate a bilingual online dictionary in a higher education             
institution. This paper aims to present an outline of the process of developing a bilingual Libras                
online dictionary with the participation of a team of teachers, students and IT technicians from a                
higher education institution. For the elaboration of the technological content, the members of the              
Inovar Mais project carried out an online documentary research to verify the similar works developed               
in Brazil and from the survey of the relevant aspects and limitations, assist in the elaboration of a                  
technological communication content that can contribute to the access and permanence of deaf             
students in higher education. 

Keywords: Libras. Tecnology. Educacion. Comunicacion.  
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1. Dicionário online de Libras: uma proposta de inclusão 

O ingresso de estudantes surdos e deficientes auditivos no ensino superior aumentou a             
partir da Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência              
(BRASIL, 2015). De acordo com o último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas               
Educacionais Anísio Teixeira Censo da Educação Superior [INEP] (2018), 2.138 alunos           
surdos estão matriculados em cursos de Graduação. Levando em consideração o começo dos             
anos 2000, conforme MEC/INEP (2006), houve um aumento de mais de 200 % de matrículas               
desse alunado no Ensino Superior. Esse contexto demonstra a importância da realização de             
pesquisas para apoiar o acesso e a permanência de alunos surdos no Ensino Superior. No               
entanto, é importante mencionar que o ingresso não garante a aprendizagem significativa,            
tampouco a evasão escolar. Nesse sentido, uma equipe multidisciplinar de professores,           
técnicos e estudantes de uma instituição federal reuniu-se com o propósito de elaborar             
materiais tecnológicos pedagógicos para auxiliar na permanência desses alunos no ensino           
superior. Uma das propostas apresentada para a equipe foi a elaboração de um dicionário              
online bilíngue de Libras.  

Profissionais da área de ciência da computação e TI da instituição de ensino superior,              
responsáveis pelo desenvolvimento dos materiais tecnológicos, em um momento anterior à           
constituição do projeto Inovar Mais, produziram um dicionário online de Libras utilizando            
uma determinada linguagem de programação. Durante o processo de elaboração, novos           
produtos e linguagens de programação surgiram com os avanços tecnológicos, atribuindo ao            
dicionário de Libras desenvolvido naquele momento, uma funcionalidade limitada. Desta          
forma, era necessário realizar uma reformulação do material produzido anteriormente para           
adequação à nova proposta tecnológica. Uma das primeiras atividades da equipe do projeto             
era considerar as possibilidades e limitações do material produzido anteriormente e, partir            
desse ponto, realizar um mapeamento de conteúdos relacionados aos dicionários de Libras            
online produzidos no Brasil. A partir das considerações da equipe, contribuir para o             
desenvolvimento de um produto compatível com as novas tecnologias existentes. 

Para o desenvolvimento das ações a equipe do projeto realizou uma pesquisa            
qualitativa, caracterizada como documental e descritiva. De acordo com Gil (2008, p.51) “a             
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico,            
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.. Nesse              
propósito, para coleta dos dados foram investigados os dicionários online de Libras            
produzidos no Brasil e a partir da análise do material, demarcar os aspectos relevantes e as                
limitações, e utilizar as informações catalogadas para contribuir com o desenvolvimento do            
dicionário online  do projeto Inovar Mais . 

 

2. Atuação das equipes para elaboração do conteúdo 

A partir da definição dos objetivos, a equipe do projeto Inovar Mais deu início a                
investigação tendo seu primeiro contato com o dicionário online bilíngue desenvolvido pela            
equipe da ciência da computação e TI da instituição de ensino superior. O conteúdo              
desenvolvido apresentava um quadro para digitar ou selecionar as classes de palavras em             
português: substantivo, adjetivo, verbo, por exemplo; um quadro para digitar ou selecionar as             
palavras em português a partir da seleção anterior, aparecendo diversas opções de palavras;             
uma opção em ordem alfabética na parte superior da página; um quadro maior apresentando o               
sinal em vídeo; na inferior da tela um exemplo de frase em português utilizando a palavra                
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selecionada e um quadro para seleção a partir das configurações de mãos. Uma das limitações               
encontradas pela equipe foi a organização das palavras a partir das classes de palavras em               
português. Foi considerado pela equipe do projeto que a maioria dos surdos e deficientes              
auditivos desconhecem essa forma categorização das palavras. As configurações de mãos           
apresentavam imagens muito reduzidas, o que dificultava a compreensão/leitura das imagens           
e posterior seleção. 

Apesar das limitações encontradas na página do dicionário produzido, é válido           
destacar a importância da produção deste material para equipe envolvida e para a comunidade              
surda. Até esse momento, o dicionário de Libras contava com um acervo de mais de 1.000                
palavras e sinais gravados, além de uma planilha organizada com as palavras e os              
exemplos/frases em português. Era indispensável que a elaboração do novo dicionário           
conta-se com esse conteúdo produzido.  

 

2.1. Resultados e análise dos dados 

Para a obtenção dos dados, a equipe realizou uma investigação, no período de 01 à 15                
de fevereiro de 2017, a partir da busca no Google utilizando a expressão: “dicionário de               
Libras online”. Ficou definido que a investigação se versaria sobre dicionários bilíngues de             
Libras online que apresentassem basicamente palavras em português, sinais em Libras do            
cotidiano e a correspondência do sinal executado em vídeo. Não foram considerados            
conteúdos em PDF, vídeos do Youtube e conteúdos específicos. 

A busca pelos termos apresentou mais de 500.000 correspondência. Foram          
identificados a partir da busca realizada, dois dicionários que se adequavam a investigação: o              
dicionário da “Língua Brasileira de Sinais – Libras”, versão 2.0 – 2005 presente na página               
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm e o dicionário “Libras:     
Dicionário da Língua Brasileira de Sinais”, versão 2.1 – 2008 da página            
http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/. Vale ressaltar que a busca no Google por         
“dicionário de Libras online” apresentavam diversas sugestões de páginas com a descrição            
dicionários, online e Libras. No entanto, não se encaixavam a proposta investigativa por             
exibir imagens dos sinais e outras páginas apresentam dificuldade de acesso, no qual demanda              
maior conhecimento de informática e de computadores para acessar o material em Libras ou a               
páginas que não existem. 

Posteriormente, foi analisada a forma de acesso, o formato de vídeo para acompanhar             
o movimento do sinal na execução e as especificidades de cada um dos exemplares. Foi               
possível observar que o dicionário da Língua Brasileira de Sinais – Libras, versão 2.0 – 2005                
presente na página http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm apresenta     
a pesquisa das palavras em português definida por assunto e por ordem alfabética e um quadro                
maior apresentando a pesquisa em Libras. Carregando a pesquisa por assunto, aparecem            
diversas sugestões para o usuário selecionar: casa, legumes/verduras, corpo,         
país/estado/cidade, profissão/trabalho são alguns exemplos das opções disponíveis ao usuário.          
Definido o assunto, no quadro ao lado aparecem as opções de palavras que o usuário irá                
selecionar para conhecer o referido sinal. Posterior a escolha da palavra aparece na página do               
dicionário um quadro com a palavra em português, um quadro apresentando à qual assunto              
está relacionado, a classe gramatical da palavra, a origem, o conceito, um exemplo em              
português e em Libras (glosa) e um quadro com vídeo executando o sinal. Nesta mesma               
página fica evidente no canto superior da tela os botões de concepção e metodologia, créditos,               
ajuda, na lateral botões para voltar a busca de palavras por assunto, pela configuração de               
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mãos, por ordem alfabética e um botão para voltar à tela inicial. Na parte inferior da página,                 
são apresentados os colaboradores e idealizadores do trabalho. 

A página do dicionário Libras: Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, versão 2.1 –              
2008 do website http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/ é similiar a página do         
dicionário anterior com os mesmos botões e quadros. O que difere uma página da outra é o                 
layout dos websites. No acesso a aba dos créditos tanto no dicionário do INES quanto no                
dicionário da Acessibilidade Brasil é possível identificar os mesmos autores e organizadores            
do dicionário. Contudo o dicionário online do INES apresenta um melhor carregamento das             
palavras e dos sinais do que o dicionário da Acessibilidade Brasil, o que dificulta o acesso do                 
usuário. Outro ponto de destaque é que as duas páginas foram desenvolvidas na mesma              
linguagem de programação do dicionário desenvolvido pela equipe da ciência da computação            
e TI da instituição de ensino superior. Desta forma, apresenta incompatibilidade de acesso em              
smartphones e provavelmente em algum momento não será possível acessar em computadores            
e notebooks . 

Amarante (2015, p.17) analisa que a organização dos conteúdos online “não é a mera              
disponibilização de material, mas a forma de como fazê-lo, refletindo sempre se as escolhas              
são as mais indicadas para o público a que se destina”. Pensando nessa colocação e               
observando os dicionários online bilíngues produzidos no Brasil, a equipe do projeto Inovar             
Mais compreendeu que era necessário retirar a busca pela classe de palavras e organizar as               
palavras por assunto, o que facilita a compreensão dos usuários surdos e deficientes auditivos.              
Organizar os exemplos de frases em português e em glosa, uma similaridade com os              
dicionários pesquisados. A clareza no layout da página, o funcionamento dos botões e a              
utilização de abas, palavras e imagens em tamanho maior foi uma informação relevante para a               
produção do novo conteúdo. Oliveira (2018, p.49) coloca que “o surdo necessita de estímulos              
visuais, de recursos que viabilizem a compreensão. Sua língua e aprendizagem estão            
diretamente vinculadas à percepção visual como um todo, pois o mesmo percebe o mundo no               
qual está inserido principalmente pela visão”.  

Com o trabalho desenvolvido pela equipe do projeto Inovar Mais e os profissionais da               
área de ciência da computação e TI da instituição de ensino superior, o layout da página se                 
tornou mais claro, com botões funcionais e abas que permite o usuário navegar e encontrar os                
sinais em Libras por assunto, por configuração de mãos e pelo histórico das palavras              
pesquisadas anteriormente. A tela com a visualização dos sinais é ampla com possibilidade de              
parar ou voltar ao início. As opções “sobre” e “equipe” na parte superior da tela foram                
sugestões acrescentadas a partir da aba apresentada no dicionário online do INES. A página              
ficou com um layout mais moderno e acessível ao usuário.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de elaboração de um dicionário online bilíngue de Libras foi um desafio              
para a equipe do projeto Inovar Mais e para a equipe de ciência da computação e TI da                  
instituição de ensino superior, no qual todo o grupo se envolveu na produção do conteúdo               
pedagógico e no aprendizado da Libras.  

A reelaboração do dicionário online bilíngue de Libras de uma instituição de ensino             
superior permite que o usuário tenha acesso a página tanto no computador quanto nos              
smartphones. A página de acesso se encontra disponível em         
https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/?cadastros=libras. 
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Já é possível navegar pelas páginas do dicionário online Libras - Português e realizar a               
busca por palavras e sinais em Libras. Ainda assim, tem muitas etapas a serem concluídas. As                
glosas, por exemplo, não foram todas acrescentadas. As palavras e sinais contidos no             
dicionário são aqueles utilizadas no cotidiano.  

O presente material didático tem sido utilizado pelos professores da disciplina de            
Língua Brasileira de Sinais - LET290 da instituição de ensino superior e sugerido aos alunos               
da disciplina como forma de assimilação dos sinais para o desenvolvimento de atividades             
práticas avaliativas. 

Ainda assim, como conteúdo voltado para o ensino da Libras em uma instituição de              
ensino superior, a proposta carece de palavras e sinais voltados para a área acadêmica, um               
propósito que a equipe busca desenvolver. A aba para a possibilidade de contribuição do              
usuário é um mecanismo que mostra a intenção que o conteúdo seja continuamente             
desenvolvido pela instituição de ensino superior, com o apoio da equipe do projeto Inovar              
Mais.  

Vale ressaltar que o desenvolvimento de um conteúdo online voltado para o            
aprendizado da Libras permite apoiar a comunicação e o processo de ensino e aprendizagem              
dos estudantes surdos de uma instituição de ensino superior, colaborando sem dúvida para             
melhoria tanto no acesso como na permanência dos estudantes surdos no ensino superior.             
Além disso, o dicionário ultrapassa os limites da instituição e se transforma em um              
instrumento de ensino de Libras à distância, contribuindo para o aprendizado da Libras e para               
a inclusão.  

 

REFERÊNCIAS  

 

AMARANTE, Daniela Pereira de Moura. Utilização do design instrucional em curso EAD:            
análise do ambiente virtual de aprendizagem de curso técnico a distância de uma instituição              
pública de ensino. 2015. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sistema de Informação e               
Gestão do Conhecimento, Fumec, Belo Horizonte, 2015. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas          
Educacionais. Sinopse Estatística da Educação Básica/Censo Escolar 2006. Brasília:         
MEC/INEP, 2006. 

BRASIL. Lei nº 13.146, De 6 De Julho De 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da                 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).Presidência da República. Casa           
Civil. Brasília, DF. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-       
2018/2015/Lei/L13146.htm> Acesso em: 14 de setembro de 2019.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. - São Paulo : Atlas, 2008. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Censo da Educação            
Superior [INEP] (2018). Censo da Educação Superior 2017. Brasília: INEP, Ministério da            
Educação.  

OLIVEIRA, Hilkia Cibelle da Cruz. A língua brasileira de sinais na educação dos surdos.              
2018. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, Pontifícia Universidade Católica de             
Goiás, Goiânia, 2018.  

1557
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RESUMO. A entrada dos Surdos no Ensino Superior (ES) no Brasil, demanda a priorização da Libras 

na educação (QUADROS, 2005). Nesta perspectiva, este trabalho apresenta os resultados de uma 

pesquisa sobre acessibilidade e inclusão, realizada com estudantes Surdos regularmente matriculados 

em uma Instituição de Ensino Superior (IES) da Zona da Mata Mineira. Foi realizada a análise da 

Interação Humano Computador (IHC), envolvendo as experiências de usabilidade do Dicionário 

online Bilíngue de Libras/Português. Os resultados apoiaram o desenvolvimento do Dicionário, 

apontando as melhorias que são importantes para viabilizar o uso do software por Surdos e ouvintes no 

ES. 
Palavras-chave: Libras. Tecnologias de Informação e Comunicação. Dicionário. Acessibilidade. 

Ensino Superior. 

 

ABSTRACT.  The use of the bilingual Libras Portuguese online Dictionary as a mediator in the 

process of teaching and learning in Higher Education.  insertion of the Deaf and (TILSP) in Higher 

Education (ES) in Brazil, demands the prioritization of Libras in education (QUADROS, 2005). In this 

perspective, this paper presents the results of a research on accessibility and inclusion, conducted with 

three deaf students regularly enrolled in a Higher Education Institution (HEI) of Zona da Mata 

Mineira. The Human Computer Interaction (IHC) analysis was performed, involving the usability 

experiences of the Bilingual/Portuguese Online Dictionary. The results supported the development of 

the Dictionary, pointing out the improvements that are important to enable the use of software by deaf 

and hearing people in ES. 

Keywords: Libras. Information and Communication Technologies. Dictionary. Accessibility. Higher 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da necessidade do desenvolvimento de iniciativas para promover a inclusão 

dos alunos Surdos no Ensino Superior (ES), surgem os projetos de produção de materiais 

didáticos online em uma IES da Zona da Mata Mineira. Dentre eles, citamos especificamente 

a elaboração de materiais científicos usufruindo das características linguísticas da Libras, 

como a elaboração de um Dicionário Bilíngue Libras/Português online, a gravação de aulas 

sinalizadas e a produção de artigos que discutem o contexto local e dão direcionamentos para 

novas ações. O Dicionário, que representa esse estudo, é resultado de pesquisas traçadas por 

meio de um projeto institucional denominado Inovar +. Esse projeto é constituído por uma 

equipe interdisciplinar, envolvendo docentes dos Departamentos de Letras, Ciências Sociais e 

Biologia em parceria com a Centro de Educação a Distância da IES. A equipe envolvida na 

criação e no aperfeiçoamento do software é composta por Surdos, profissionais Tradutores e 

Intérpretes de Libras e Língua Portuguesa (TILSP) e Professores de diferentes áreas, 

estudantes de graduação e pós-graduação e Técnicos da área de Libras e Informática.  

 Uma vez que os estudantes Surdos serão os principais usuários da ferramenta, a 

realização desta pesquisa foi de suma importância para a consolidação da atual versão. Para 

obter essas contribuições, a pesquisa foi fundamentada em uma abordagem qualitativa, 

usufruindo da análise da Interação Humano Computador (IHC), com o fim de entender o grau 

de satisfação do usuário ao utilizar a ferramenta (ROCHA & BARANAUSKAS, 2003). A 

formulação de materiais didáticos pode apoiar a promoção da inclusão por meio da 

valorização do uso de recursos visuais, quando explorados e acessados por meio das TICs. Os 

resultados deste estudo corroboram com essa teoria, uma vez que os alunos participantes 

enfatizaram as características do Dicionário que auxiliam na aprendizagem e na comunicação 

entre Surdos e ouvintes.  

A discussão relacionada ao uso do Dicionário como material didático privilegia o 

acesso ao conhecimento científico em Libras, será descrito no primeiro tópico. Para explicitar 

o percurso que possibilitou a coleta dos dados e o aprimoramento do Dicionário, descrevemos 

de forma sucinta a metodologia utilizada, o perfil dos colaboradores da pesquisa e suas 

considerações sobre o software. Após, traremos a representação ilustrativa da ferramenta e os 

resultados das análises das percepções dos estudantes em relação à sua usabilidade. Estes 

pontos serão apresentados na próxima seção e, posteriormente, traremos as considerações 

finais sobre o estudo. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O diagnóstico da necessidade de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas 

pedagógicas no ES vem sendo estudado e desenvolvido no sentido de ampliar o acesso aos 

conhecimentos científicos em Libras. A produção dessas tecnologias é debatida por 

pesquisadores da área da Educação, Linguística Aplicada, Antropologia Linguística e 

Sociologia da Ciência e Tecnologia, com o intuito de apontar os desafios e as potencialidades 

da formulação e do uso de tecnologias dentro da IES estudada, a fim de contribuir para novos 

estudos. É nesta perspectiva que Miranda, Mourão e Gediel (2019) apresentam um 

diagnóstico do contexto local denotando como projetos vinculados ao Centro de Educação a 

Distância atua para o desenvolvimento dessas tecnologias. 

O Dicionário é uma das tecnologias desenvolvidas na IES, que se diferencia dos 

demais dicionários de Libras encontrados por ter à disposição frases de aplicação dos sinais 

em português e em Libras, privilegiando o aprendizado dos sinais dentro de um contexto de 
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uso do vocabulário na língua. Outro aspecto peculiar do Dicionário é a busca por 

configurações de mão, que é um facilitador para o uso principalmente pelos Surdos e, 

também, o sinalário de áreas específicas que contém conceitos básicos de disciplinas como 

Letras, Matemática, Química e Biologia. A apresentação inicial do Dicionário e a explicitação 

dos mecanismos de busca estão ilustrados nas “Figuras 1 e 2”. 

FIGURA 1: Página inicial do Dicionário online bilíngue Libras/Português parte superior. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

FIGURA 2: Página inicial do Dicionário online bilíngue Libras/Português parte inferior. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

Além dos ambientes aqui citados, almejamos que a ferramenta possa apoiar a 

interação entre pessoas Surdas e ouvintes em contextos amplos, promovendo a acessibilidade 

e a inclusão das pessoas Surdas. Nas próximas subseções salientamos a metodologia utilizada, 

os resultados e discussões que levaram às alterações do Dicionário que foram importantes 

para aproximar seu formato ao de um material didático coerente com o contexto da IES, 

privilegiando o acesso ao conhecimento científico em Libras. 

Para alcançarmos os objetivos propostos optamos por uma metodologia baseada nos 

preceitos etnográficos, com observação participante, notas de campo e diário de campo 

(Oliveira, 1996). Ainda, usufruímos da IHC, a partir da experimentação fase-teste para a 

análise do sistema (Rocha & Baranauskas, 2003), com o objetivo de amenizar contradições 

entre o produto e os usuários e obter informações sobre mudanças necessárias.  
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O “Quadro 1” apresenta o perfil dos alunos Surdos que colaboraram com a pesquisa 

expressando suas opiniões sobre o Dicionário.  

Quadro 3. Perfil dos colaboradores da pesquisa. 

Identificação Perfil 

&  Estudantes de graduação na IES. Conhecimento em Libras e Língua Portuguesa, facilidade em 

manusear a ferramenta e fácil entendimento dos comandos do teste. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

O quadro segue o padrão utilizado por Gediel (2010), onde a autora traçou o perfil dos 

colaboradores da pesquisa referenciando-os a partir de uma configuração de mão que não é 

idêntica aos sinais realizados para resguardar a identidade dos estudantes. 

2.2. Análise dos dados e resultados 

Tendo em vista as falas dos colaboradores sobre a usabilidade da ferramenta, um fator 

potencial apontado foi a boa organização e clareza do layout que diminua o tempo médio de 

resposta dos comandos pesquisados, e também permitia a seus usuários autonomia para seguir 

seu próprio ritmo de aprendizagem (Rocha & Baranauskas, 2003). No que tange ao aspecto da 

usabilidade apresentamos no excerto referente à fala de um dos colaboradores, um 

relacionado ao layout do Dicionário e outro falando especificamente dos vídeos de 

apresentação e dos sinais: 

 Excerto 1: “Eu achei que está bem o ambiente, eu já acessei né eu já percebi 

no ambiente o que? Que tem um visual aqui está bom. Então, o ambiente da roupa 

está bonito ok, está tudo organizado, a manga da camisa, ok, o azul. Dentro da 

internet então é importante ficar bonito, alegre a expressão facial. ” 

Uma outra consideração marcante nas falas dos usuários é a importância do conteúdo 

do Dicionário privilegiando a Libras e tendo a Língua Portuguesa como uma língua aditiva. A 

ferramenta já conta com uma parte significativa do conteúdo em Libras, mas para além do que 

já está implementado na ferramenta os usuários indicaram mais possibilidades de explicação 

em Libras dos comandos e de descrições específicas da construção do software. Essa menção 

é apresentada no próximo excerto: 

Excerto 2: Tem alguns Surdos que eles não aprenderam português, também 

às vezes ele está tendo o primeiro contato com a Libras agora. Eu estou aprendendo 

Libras ali ou às vezes estou aprendendo português também, aí eu leio abacaxi e vejo 

o sinal também. Entendeu? Ajuda muito. 

Para a melhoria e adequação à realidade dos usuários, esses apontamentos fizeram 

parte do planejamento de novas pesquisas desenvolvidas pelo grupo a partir do primeiro 

semestre do ano de 2018 para que as alterações sejam efetivadas no site. Algumas já puderam 

ser realizadas logo após o término desta pesquisa, como por exemplo a inserção de frases de 

aplicação dos sinais que é representada. Após o vídeo que apresenta o sinal da palavra, 

navegando na mesma janela o usuário pode acessar o vídeo da frase de aplicação que deixa 

evidente o significado do sinal dentro de um determinado contexto. O excerto apresentado a 

seguir precisa o contexto em que essa demanda foi apresentada por um dos Surdos 

participantes. 
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 Excerto 3: “Tem o sinal em Libras, por exemplo a cor, a cor amarela, cor por 

exemplo: O sol, frase, o sol é a aplicação da frase, sol amarelo bonito, então em 

Libras amarelo qual que é o contexto, né?  

Após o fechamento da coleta de dados da pesquisa e da análise dos dados foi montado 

um grupo composto por estudantes e uma estagiária Surdos, dois TILSP, bolsistas do curso de 

Letras, Química e Ciências Sociais e duas Professoras coordenadoras do projeto, que se 

reuniram para a elaboração e revisão das frases de aplicação que posteriormente foram 

gravadas sob coordenação de uma equipe de técnicos do Centro de Educação a Distância. 

Com o intuito de tornar o Dicionário uma ferramenta utilizada simplesmente como um 

instrumento de consultas esporádicas, essa e outras alterações vêm sendo estudadas e 

aplicadas para que ele se torne um catalisador no processo de ensino e aprendizagem 

envolvendo a Libras e seus usuários. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo objetivou ampliar as ações de desenvolvimento do Dicionário a partir da 

discussão sobre o uso das TICs e sua importância no âmbito da inclusão de Surdos, através da 

apropriação deste recurso que busca minimizar os impasses para a construção de 

conhecimento. Centrando nos desafios relatados pelos estudantes no que tange à organização 

dos conteúdos e a possível confusão de acesso, foram feitas importantes alterações na 

ferramenta como a apresentação do sinal e sua frase de aplicação, a reorganização dos temas e 

a inserção de um vídeo de apresentação do Dicionário e seus objetivos. Os resultados 

permitiram também a formulação de novas pesquisas e ações, contribuindo com a produção 

de novos conhecimentos. O objetivo atual é o desenvolvimento de pesquisas que ampliem 

principalmente o sinalário das áreas científicas que atenderão às demandas dos participantes 

da pesquisa e dos novos alunos Surdos que se matricularam na IES.  
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RESUMO: Este trabalho engloba a questão da acessibilidade para as pessoas Surdas no Ensino 

Superior. A pesquisa teve por objetivo principal investigar a viabilidade da utilização do Dicionário 

Bilíngue Libras/Português em uma Instituição de Ensino Superior da Zona da Mata mineira, junto aos 

tradutores e intérpretes de Libras e técnicos administrativos que atuam diretamente com os(as) 

estudantes Surdos(as) da instituição. Para isso, aplicamos oficinas que seguiram um roteiro de 

elaboração estruturado, qualitativo, coletivo em laboratório. A partir disso, foi possível identificar 

possíveis habilidades da ferramenta, assim como a verificação do aplicativo como um elemento de 

suporte no processo de ensino aprendizagem e como ferramenta tradutória da Libras para a Língua 

Portuguesa e vice-versa. 

Palavras-chave:  Libras. Dicionário. Acessibilidade. Tecnologia. 

A PROPOSAL FOR INTER-CAMPI ACCESSIBILITY MEDIATED BY 

BILINGUAL LIBRAS/PORTUGUÊS DICTIONARY 

 

 

ABSTRACT: This paper addresses the issue of accessibility for deaf people in Higher Education. The 

main objective of the research was to investigate the feasibility of using the Libras / Portuguese 

Bilingual Dictionary in a Higher Education Institution in the Forest Zone of Minas Gerais, together with 

Libras translators and interpreters and administrative technicians who work directly with deaf students 

of the institution. For this, we applied workshops that followed a script of structured, qualitative, 

collective elaboration in the laboratory. From this, it was possible to identify probable skills of the tool, 

as well as the verification of the application as a support element in the teaching-learning process and 

as a translation tool from Libras to the Portuguese language and vice versa. 

Keywords: Libras. Dictionary. Accessibility. Technology.  
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1. INTRODUÇÃO 

No que tange o processo de inclusão de pessoas Surdas, importantes marcos foram 

registrados, no âmbito legal, e principais leis e decretos podem ser mencionados, como: a Lei 

nº 13.409/2016, referente à reserva de vagas para pessoas com deficiência nas Universidades 

Federais brasileiras, garantindo-lhes o acesso historicamente negado no âmbito do ES (Ensino 

Superior) (BRASIL, 2016). Ademais, é importante citar a  Lei 10.436/2002, que entre outras 

coisas, reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) (BRASIL, 2002) e o Decreto 5.626/2005, que assegura a inserção da Libras como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores (BRASIL, 2005). A 

partir da legislação proposta, temos um número de alunos(as) Surdos(as) matriculados(as) no 

Ensino Superior, o que fomenta o ambiente para a pesquisa e para a implementação de 

iniciativas e de experiências  didáticas e metodológicas inclusivas. 

Desde o ano de 2010, diversas atividades vêm sendo desenvolvidas em torno da 

educação, em especial, por meio da área de Língua Brasileira de Sinais (Libras), no campus da 

Instituição de Ensino da Zona da Mata mineira em questão. Nesse sentido, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s), que, segundo Mendes (2008), referem-se aos conjuntos 

tecnológicos integrados entre si que proporcionam a comunicação em diversos âmbitos, como 

o educacional, apoiam na elaboração de projetos e da criação de produtos tecnológicos 

pedagógicos para o ensino e aprendizagem da Libras como segunda língua (L2), aos futuros 

professores, e, consequentemente, para a inclusão de pessoas surdas. 

O Dicionário vem sendo desenvolvido desde os anos de 2017 e 2018 e já conta com 

vídeos em Libras, glosas em português e apresentação de situações de aplicação do sinal em 

um enunciado hipotético. Esse trabalho corrobora diretamente com a legislação, visto que o 

trabalho em questão tem como principal objetivo, assegurar e promover condições de 

igualdade, uma vez que, para que os alunos Surdos tenham oportunidade de acesso é preciso 

diminuir as limitações impostas à esse grupo, promovendo também efetiva infraestrutura e 

ações de conscientização nas instituições de ensino. 

Especificamente, no que tange o uso de Tecnologia de Comunicação e Informação 

(TIC’s) aliadas ao processo de ensino e aprendizagem, este estudo procurou analisar como tal 

tecnologia pode apoiar na implementação das políticas públicas com significativo impacto para 

o reconhecimento da especificidade cultural e linguística desse grupo (QUADROS, 2003). 

 Garantir o acesso e a permanência, de forma inclusiva e democrática dos estudantes 

Surdos no âmbito acadêmico, é o foco central dos trabalhos realizados pela equipe que compõe 

esta pesquisa, pois ao considerar esses desafios historicamente colocados, é fundamental a 

construção de condições para a permanência desses novos estudantes. Com isso, as TIC’s se 

tornam aliadas nesse processo. 

O Dicionário online Bilíngue Libras/Português é um software criado com o propósito 

de utilização enquanto ferramenta comunicacional, no sentido de auxiliar no processo de ensino 

e aprendizagem da Libras em diferentes instâncias do Ensino Superior. Ou seja, como mediador 

dos processos de apreensão da Libras como segunda língua (L2) por professores em formação 

inicial e continuada e, pelos profissionais tradutores e intérpretes de Libras/Português (TILSP), 
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que atuam diretamente com os(as) alunos(as) Surdos(as), assim como pelas pessoas Surdas, no 

sentido de aquisição da Libras como primeira língua (L1) e do português como L2. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Metodologia 

  

A pesquisa teve como cerne uma abordagem qualitativa com base no levantamento dos 

dados, visando as possibilidades de atuação da ferramenta como mediadora no processo de 

ensino e aprendizagem, e na interação comunicacional entre os(as) alunos(as) Surdos e 

intérpretes da IES. 

No contexto em questão, uma instituição de Ensino Superior, a experimentação e a 

avaliação do uso da tecnologia desenvolvida em questão se faz importante para o 

aperfeiçoamento da mesma, permitindo o conhecimento de suas eventuais qualidades e 

carências quando utilizada no contexto da sala de aula. Além de permitir auxiliar nos processos 

comunicacionais, de ensino e aprendizagem, e, consequentemente, promover a inclusão. 

Para isso, a análise de aplicação da ferramenta se deu através de oficinas. Essa fase teve 

como objetivos construir um diagnóstico apurado sobre a utilização do Dicionário a partir dos 

testes de interface com  intérpretes, no intuito  de compreender as percepções dos usuários a 

partir do processo de interação com o software. Assim, foi possível identificar os pontos 

passíveis de alterações e adaptações com a finalidade de torná-lo mais eficaz, ampliando sua 

aceitação pela comunidade acadêmica.  

Para isso, as oficinas seguiram um roteiro de elaboração estruturado, qualitativo, 

coletivo em laboratório, com cada usuário usando a ferramenta em um computador, a fim de 

captarmos de forma mais detalhada a percepção dos participantes. Para aplicação dessas, 

seguimos as questões éticas estabelecidas pelo programa em que a pesquisa se contempla, além 

de elaborarmos o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) para a participação dos 

colaboradores. 

A partir disso, com a aplicação da primeira oficina com os intérpretes, a elaboração se 

deu com  objetivo de focarmos nas possibilidades de utilização da ferramenta como suporte na 

tradução dos mesmos com os(as) Surdos(as) e professores. Para isso, o primeiro momento da 

oficina consistiu na apresentação do Dicionário com buscas simples exercidas pelos 

participantes. Posteriormente, focando na aplicabilidade da ferramenta em sala, os intérpretes 

refletiram a respeito de diversos estudos de caso propostos pelas participantes, os quais 

retratavam alguma situação hipotética em que a ferramenta poderia ser aplicada. 

 

2.2. Discussão dos dados 

 

Segundo Silva, Brito e Barbosa (2015), um dos pontos fortes para a exclusão social das 

pessoas surdas é a falta de conhecimento dos demais indivíduos da população a respeito da 

Libras e da surdez atrelada a pouca sensibilidade em torno dos problemas que envolve a 
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comunidade surda. Além disso, alunos e professores não estão preparados para conviver com 

os surdos, refletindo em um processo lento para a efetivação das leis que garantem um 

atendimento igualitário para os surdos. Com isso, instituições de ensino não estão preparadas 

para atender a demanda desses alunos 

Nesse contexto, podemos ressaltar como os principais resultados obtidos na primeira 

oficina aplicada: (i) a falta de ferramentas plenamente desenvolvidas para atender os(as) 

alunos(as) Surdos(as) em instituições de ensino, o que atuaria mais ativamente nos processos 

de aprendizagem dos(as) alunos(as) além de colaborarem com o desenvolvimento de 

competências profissionais essenciais, como os conteúdos específicos das disciplinas no 

Ensino Superior (Hill & Tedford et al, 2002), sendo esses os pontos principais a serem 

observados nas aplicações das oficinas; (ii) a disposição de cores do layout do Dicionário, uma 

vez que foi observado pelos participantes a necessidade de melhores recursos imagéticos, o que 

contribui para o entendimento dos(as) alunos(as) Surdos(as) (GESSER, 2009); (iii) a questão 

da variação linguística presente na gramática da Libras, visto que os usuários da oficina 

identificaram que a abrangência de sinais deve ser contemplada pela ferramenta, uma vez que 

em virtude das particularidades linguísticas de cada indivíduo, os sinais regionais tornam-se 

corriqueiros na comunicação entre Surdos(as) e intérpretes, para que assim, na plena atuação 

do Dicionário Bilíngue Libras/Português em sala de aula, a comunicação se torne clara e 

compreensível ao entendimento de mundo de cada indivíduo. 

 Além disso, a falta de sinais em áreas de atuação dos professores e alunos(as) como 

Letras, Química, Matemática e Biologia também foi um ponto levantado pelos participantes da 

oficina, uma vez que o sinalário da ferramenta estando escasso, a atuação da mesma se 

inviabiliza, favorecendo o que comumente acontece nesse processo de interação aluno(a) e 

profissionais de ensino, a criação de sinais “combinados”, a fim de evitar a repetição de 

datilologia e minimizar o processo de tradução e interpretação (QUADROS, 2003). 

 Por fim, podemos ressaltar que a maioria dos participantes observaram no Dicionário 

Bilíngue Libras/Português a viabilidade de atuação do mesmo no processo comunicacional 

entre intérpretes, professores e alunos(as) Surdos(as) no Ensino Superior, visto que cinco (5) 

dos seis (6) intérpretes sinalizaram como positiva a atuação da ferramenta, totalizando oitenta 

por cento (80%) do corpus analisado. 

 Entretanto, todos os participantes observaram na ferramenta obstáculos que necessitam 

de aperfeiçoamento para melhor aproveitamento, como mudança das cores do layout da 

ferramenta, uso completo do espaço proposto pelo Dicionário, principalmente dos(as) 

Surdos(as), seja em fase inicial de aquisição da Libras ou para entendimento de determinado 

conteúdo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da expansão dos direitos de alunos(as) Surdos(as) no contexto do ES, com 

respaldo nas políticas linguísticas, a consolidação gramatical da Libras e iniciativas de 

desenvolvimento de materiais pedagógicos para o ensino e aprendizagem dessa como primeira 

e segunda língua tem contribuído para a acessibilidade e permanência das pessoas Surdas nessa 

área de saber científico (BRITO, 1986). 

Dessa forma, a tecnologia desenvolvida pelo projeto de pesquisa em quentão funciona 

como um mediador nesse processo, permitindo o cumprimento de determinadas tarefas 
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asseguradas aos estudantes Surdos. No entanto, a interação homem e tecnologia digital deve 

ter seu foco elevado em pesquisas acadêmicas, visto que mesmo com a presença e atuação de 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem, o indivíduo encontra-se com 

entraves devido suas características motoras. Ademais, em relação ao léxico inserido na 

ferramenta, é necessário que novos projetos entrem em vigor para a catalogação de sinais de 

áreas específicas do conhecimento, para que assim, futuros estudantes Surdos que venham a 

ingressar na instituição, recebam de forma mais justa e igualitária, o atendimento educacional 

adequado. 

Ainda, com relação ao trabalho exercido pelos intérpretes em sala de aula no Ensino 

Superior, podemos elencar a necessidade de apoio, não somente das TIC’s, mas também de 

ações interdisciplinares, sejam elas inter-campi ou com maiores diálogos entre os responsáveis 

pelos diversos centros acadêmicos da mesma instituição. Fato esse que pode ser constatado 

com as oficinas aplicadas nessa pesquisa, uma vez que a escassez de sinais no léxico da Libras 

é vista como elevada quando nos tratamos de conceitos científicos no diversos cursos de 

graduação. 

Assim, esperamos que trabalhos e pesquisas como essa possam contribuir com o 

desenvolvimento educacional para alunos(as) Surdos(as) no processo de desenvolvimento 

intelectual e assegurem-lhes seus direitos garantidos por lei. 
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RESUMO.  

Com o objetivo de analisar a aplicação da Pedagogia Visual como estratégia de ensino e aprendizagem 

na modalidade híbrida da disciplina Libras da Unifor, realizou-se estudo descritivo e qualitativo no 

período de agosto de 2018 a junho de 2019. Procedeu-se à análise das ferramentas do ambiente virtual, 

considerando a importância da visualidade para o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Participaram três professores da disciplina, dois surdos e uma ouvinte. Analisaram-se as informações 

registradas em diário. Distando-se das modalidades tradicionais de ensino e aprendizagem, os 

professores revelam que aprender Libras demanda um jeito surdo de ensinar, fundamentado na 

modalidade da diferença e da mediação intercultural. Concluiu-se que há concordância dos professores 

acerca da eficácia da Pedagogia Visual no ambiente virtual com vistas a promover o efetivo 

aprendizado da cultura surda e da Libras. 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Aprendizagem. Pedagogia Visual. Educação Superior. 

Mediação.  

 

ABSTRACT.   

Visual pedagogy as a deaf way of teaching and learning Libras in the virtual environment. In 

order to analyze the application of Visual Pedagogy as a strategy of teaching and learning in the hybrid 

modality of the Unifor´s Libras discipline, a descriptive and qualitative study was conducted in the 

period from August 2018 to June 2019. We proceeded to analyze the tools of the virtual environment, 

considering the importance of visuality for the learning of the Brazilian Sign Language (Libras). Three 

professors of the discipline, two deaf and one listener participated. The information recorded in the 

journal was analyzed. Apart from the traditional modalities of teaching and learning, teachers reveal 

that learning Libras demands a deaf way of teaching, based on the modality of difference and 

intercultural mediation. It was concluded that there is agreement of teachers about the efficacy of 

Visual Pedagogy in the virtual environment with a view to promoting the effective learning of deaf 

culture and Libras. 

Keywords: Brazilian Sign Language. Learning. Visual Pedagogy. Higher Education. Mediation.  
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1. INTRODUÇÃO  

A disciplina Libras constitui a matriz curricular de todos os cursos da graduação da 

Universidade de Fortaleza – Unifor desde o ano 2009 na modalidade presencial, sendo 

obrigatória no currículo do Bacharelado em Fonoaudiologia e da Licenciatura em Educação 

Física, e optativa nos demais.  

Concomitantemente à evolução do ensino, das tecnologias e das competências 

docentes, o ensino a distância (EaD) é uma modalidade que tem ascendido constantemente, 

não com a finalidade de substituir o método presencial, mas auxiliar com ferramentas e 

tecnologias, com o objetivo de mediar um processo de ensino e aprendizagem que estimula o 

protagonismo do aluno por meio de metodologias ativas e recursos tecnológicos 

desenvolvidos em um ambiente virtual interativo. 

Consoante Mattar (2013, p. 30) “serão necessárias novas estratégias pedagógicas para 

dar conta da interação, comunicação, produção e aprendizagem em projetos e cursos 

desenvolvidos em ambientes virtuais”, fazendo com que a Educação a Distância (EaD) seja 

praticada em diversos setores, na Educação Básica, no Ensino Superior, em universidades 

abertas, universidades virtuais, treinamentos governamentais, cursos abertos, livres, dentre 

outros contextos, evitando que as fronteiras geográficas restrinjam o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Em seus estudos, Gesser (2012, p.27) ressalta que “há variáveis que não permitem 

respostas fáceis e seguras para compreendermos se ocorre e como ocorre a aprendizagem 

pelos alunos”. Existem diversos modelos no campo de aquisição de segundas línguas (L2). 

Deste modo, a aprendizagem de uma língua não se constitui em um processo simples. Este 

estudo baseia-se no modelo socioconstrutivista, considerando tanto as teorias de aquisição da 

primeira língua (L1), ou seja, da língua materna, como da L2.  Assim, a autora retro citada 

concebe a linguagem como um produto sociocultural e enfatiza a interação mediada pela 

linguagem, destacando que, diferentemente das línguas orais, o contexto de aprendizagem da 

Libras imprime outras relações, outros movimentos em um espaço potencialmente legítimo 

para desconstruir mitos sobre os surdos, a surdez e a língua de sinais (GESSER, 2012). 

A Pedagogia Visual, amplamente estudada pela pesquisadora surda Karin Strobel 

(2008) destaca a experiência visual como importante artefato da cultura surda, uma vez que 

permite ao surdo perceber o mundo de maneira diferente, ou seja, por meio da utilização dos 

sinais viso-espaciais. Tais percepções visuais devem ser estimuladas por meio da língua de 

sinais e de outros recursos que possibilitem esta experiência. 

Foi neste contexto de ensinagem que, em 2016, três professores – um surdo e duas 

ouvintes – e a equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) criaram o ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) da disciplina Libras da Universidade de Fortaleza para mediar as 

estratégias de aprendizagem dos acadêmicos e facilitar as estratégias metodológicas dos 

docentes na modalidade híbrida implementada em 2017. 

O presente estudo, portanto, adotou como objetivo relatar a aplicação da Pedagogia 

Visual como estratégia de ensino e aprendizagem na modalidade híbrida da disciplina Libras 

da Universidade de Fortaleza – Unifor. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O método utilizado para a produção do presente artigo foi o relato de experiência 

mediante desenho descritivo e abordagem qualitativa (MINAYO, 2012; SEVERINO, 2016), 

posto que essa metodologia aborda a teoria estudada associada com a prática adquirida na 
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disciplina Libras da Unifor, em Fortaleza, Ceará, no período de agosto de 2018 a junho de 

2019. Assim, participaram três professores da disciplina Libras, sendo dois surdos e uma 

ouvinte. Adotou-se como critério de inclusão a alocação nas duas turmas ofertadas na 

modalidade de ensino a distância, bem como a participação em atividades pedagógicas 

desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da disciplina Libras ofertada na 

modalidade híbrida nos semestres letivos 2018.2 e 2019.1. Ressalte-se, ainda, que os 

professores da disciplina Libras vem participando da produção e revisão do AVA juntamente 

com a equipe técnica do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da  Unifor desde sua 

implementação em 2017. 

Assim, o desenvolvimento de estratégias da Pedagogia Visual tem sido parte da 

experiência docente na disciplina Libras desde 2017 com a implantação de uma turma com 

100 vagas para a modalidade híbrida de ensino. Posteriormente, a partir de fevereiro de 2018, 

duas turmas têm sido ofertadas nesta modalidade.  

Realizou-se o registro das informações coletadas em diário de campo. Posteriormente, 

procedeu-se a análise das informações mediante Análise Temática seguindo as fases 

sequenciais propostas por Minayo (2012): a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, originando os núcleos temáticos. 

O presente estudo é vinculado ao Grupo de Pesquisa Educação nas Profissões da 

Saúde, à Linha "Processo ensino e aprendizagem nas profissões da saúde", UNIFOR/CNPq. 

Trata-se de um recorte do Projeto de Pesquisa intitulado “Avaliação do currículo dos cursos 

de graduação em Saúde e sua influência na formação dos profissionais que atuarão no Sistema 

Único de Saúde”, que recebeu o Parecer N. 148.662 em 12/12/2012 emitido pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza. Observaram-se os princípios éticos 

preconizados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

2.1. A Pedagogia Visual no ambiente virtual de aprendizagem (AVA)  

Percebe-se a Pedagogia Visual como uma estratégia pedagógica que utiliza recursos 

visuais para facilitar a apreensão do que está sendo ensinado, facilitando o processo de 

aprendizagem também na modalidade de ensino a distância (EaD) por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA).  

Para Gesser (2012), distintamente da aprendizagem das línguas orais-auditivas, na 

qual a compreensão oral é determinante, no caso da Libras, a compreensão é, sobretudo,  

visual e contextualizada para a conjuntura sinalizada conforme indicado na figura 1.  

Figura 1: Formas que o aluno de Libras pode exercer a compreensão visual 

               

Fonte: Adaptado de Gesser (2012) 
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Ainda consoante a autora retro citada, a forma reativa leva o aluno a ver a “superfície 

da estrutura linguística”; a intensiva favorece a aprendizagem dos componentes linguísticos 

separadamente; a responsiva é relativa às respostas dos alunos em sinais; a seletiva enfoca na 

resolução de problemas específicos e a interativa integra os quatro tipos de compreensão 

visual abordados anteriormente. (GESSER, 2012). 

Ao considerar as características e minudências que determinam o estilo de 

aprendizagem de cada aluno, o mediador desenvolve estratégias visuais diversificadas para a 

mediação. Então, propõe-se a utilização da Pedagogia Visual que é definida por Perlin (2004, 

p.81) como “uma pedagogia histórica que assume o jeito surdo de ensinar, de propor o jeito 

surdo de aprender”, saindo das modalidades tradicionais de educação e introduzindo a 

modalidade da diferença que tem fundamentado a educação de surdos.  

A expressividade em sinais também é semelhante ao que ocorre no processo de 

aprendizagem das línguas orais-auditivas, mediante a compreensão oral, como está mostrado 

na figura 2. 

Figura 2: Formas de expressividade nas línguas de sinais  

 

Fonte: Adaptado de Gesser (2012) 

Gesser (2012) destaca que a expressividade imitativa se constitui na imitação ou 

repetição dos sinais que o professor demonstra; a responsiva consiste em respostas rápidas dos 

alunos em sinais; a transacional refere-se ao diálogo em Libras mediado pelo professor; a 

interpessoal envolve o desempenho livre semelhante às conversas cotidianas em sinais; e a 

extensiva é relativa a construções próprias do aluno em língua de sinais. 

2.2. Percepção do professor acerca da Pedagogia Visual no AVA  

A plataforma virtual da Universidade de Fortaleza tem acompanhado as 

transformações e melhorias sucedidas possibilitando o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas inovadoras no AVA, inclusive na disciplina Libras. Nesta perspectiva, a proposta 

de ensino híbrido tem se mostrado pedagogicamente adequada ao agregar esforços visando à 

qualidade da educação. 

As tecnologias fundamentadas na Pedagogia Visual tem sido cada vez mais uma 

realidade positiva para os alunos no sentido de facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

de forma eficaz, tendo em vista que as dificuldades impostas pela distância física entre 

acadêmicos e professores são atenuadas, ou mesmo suprimidas, permitindo maior acesso às 

informações, independente do local e horário. Destarte, professores e alunos interagem 

trocando experiências por meio da plataforma virtual unifor on line. Neste contexto, vídeo 

aulas, salas virtuais, fóruns de discussão, vídeos com diálogos em contextos, vídeos com 

depoimentos e diversos artefatos da cultura surda, dentre outras ferramentas disponíveis no 
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AVA da disciplina Libras, valorizam as experiências visuais e os diferentes estilos de 

aprendizagem dos acadêmicos. 

É notório que a Pedagogia Visual no AVA na disciplina Libras tem modificado 

consideravelmente as relações de aprendizagens, possibilitando o acréscimo na procura da 

disciplina ofertada na modalidade a distância por acadêmicos que buscam versatilidade para 

estudar no momento e local que lhes for mais oportuno.   

É inegável que a experiência dos professores surdos e ouvinte com a disciplina Libras 

ofertada na modalidade presencial, e com a cultura surda e a língua de sinais em si, 

corroborou bastante para a criação de uma modalidade capaz de desenvolver um aprendizado 

mais flexível e cooperativo, com um currículo integrado através da educação continuada a 

distância. 

Litto e Formiga (2009) ressaltam que o professor já percebe que os alunos são outros, 

que navegam na rede e acabam trazendo para a sala de aula muito mais informações e 

indagações do que outrora, porém a formação de professores na educação superior para atuar 

na educação a distância, é um campo emergente da prática acadêmica. 

 

Certamente, a necessidade de difundir os aspectos socioculturais dos surdos e das 

línguas de sinais (LS), de modo especial a Libras, para profissionais em formação, guiam as 

novas práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, o ensino a distância (EaD) tem crescido 

constantemente, não com a finalidade de substituir o método presencial, mas auxiliando com 

ferramentas e tecnologias, com o objetivo de mediar um processo de ensino e aprendizagem 

que estimula o protagonismo do acadêmico por meio de metodologias ativas e recursos 

tecnológicos desenvolvidos em um ambiente interativo e colaborativo. (PORTO, ALMEIDA, 

ALMEIDA, OLIVEIRA, 2017). 

 

Dessa forma, tem-se se a certeza de que Pedagogia Visual no AVA da disciplina 

Libras começa a se fazer cada vez mais presente no ambiente acadêmico da Unifor, sobretudo 

quando estão em pauta as discussões sobre a necessidade de acessibilidade e conhecimento 

sobre a cultura e comunidade surdas, bem como o aprendizado do aluno interessado em se 

aproximar mais desse conteúdo, ainda que não haja um ensino muito aprofundado da Libras. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante este estudo baseado em relato de experiência analisou-se o uso da Pedagogia 

Visual como fundamento da estratégia de ensinagem desenvolvida na disciplina Libras 

ofertada na modalidade de ensino híbrido. Destarte, verificou-se a concordância acerca da 

eficácia na promoção de um efetivo aprendizado da cultura surda e da língua brasileira de 

sinais por meio de tecnologias que valorizam as experiências visuais em um ambiente virtual 

de aprendizagem. 

Descentrando-se das modalidades tradicionais de ensino e aprendizagem, os 

professores – surdos e ouvinte – reconhecem que aprender Libras requer um jeito surdo de 

ensinar, fundamentado na modalidade da diferença e da mediação intercultural, e a Pedagogia 

Visual que permeia o AVA da disciplina Libras valoriza este aspecto. 

Entretanto, muito ainda há que se explorar no vasto campo das tecnologias no ensino a 

distância. Para tanto, a educação continuada tem se mostrado importante no percurso do fazer 

docente. 
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